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1.A redação legislativa na lusofonia



• Angola: Decreto Presidencial 251/12, de 27 de Dezembro
➢Regras de legística para diplomas do Governo

• Brasil:
➢Lei Complementar 95, de 26 de Fevereiro de 1998,
alterada pela Lei Complementar 107, de 26 de Abril de
2001: Regras de legística, regras para alterações
legislativas e regras para a consolidação legislativa
➢ Decreto 9.191, de 1 de Novembro de 2017:
elaboração, redação, alteração, consolidação e
encaminhamento de propostas de atos normativos ao
Presidente da República pelos Ministros de Estado

1. A redação legislativa na lusofonia



• Cabo Verde: Decreto-Lei 6/2005, de 24 de Janeiro
➢ Regras de legística para diplomas aprovados pelo

Governo

•Macau:
➢ A Assembleia Legislativa tem guidelines de legística:

“Regras de Legística formal a observar na elaboração
dos actos legislativos da Assembleia Legislativa”

➢ Existe um manual de legística: “Manual de Legística
Formal” (José Miguel Figueiredo/António Manuel
Abrantes, CREDDM, 2015)
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• Portugal: Decreto-Lei 169-B/2019, de 3 de dezembro
➢ Anexo ao Decreto-lei adota as regras de legística a para os

atos do Governo
✓ Desde 2004 que os Governos têm vindo a aprovar este tipo

de anexos nos decretos-leis que aprovam as suas orgânicas
ou regimento (com uma exceção pontual)

➢ Manuel extensivamente utilizado: “Legística – Perspectivas
sobre a concepção e redacção de actos normativos (David
Duarte, Alexandre Sousa Pinheiro, Miguel Romão e Tiago
Duarte), Almedina, Coimbra, Ministério da Justiça, Gabinete de
Política Legislativa e Planeamento, 2002”
✓ Em regra, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau,

Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor-Leste
seguem os standards deste Manual
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• S. Tomé e Princípe: Lei 9/2008, de 24 de
setembro
➢Regras de legística para diplomas aprovados

pela Assembleia Nacional, Presidente da
República, Governo, Assembleia Regional e
Governo Regional

• Timor-Leste: Resolução do Governo 21/2019, de
26 de junho
➢Regras de legística para os atos do Governo
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Conclusões:
• Angola, Brasil, Cabo-Verde, Portugal, São-Tomé e Princípe e Timor-

Leste aprovaram e publicaram regras sobre legística
➢ Brasil e São-Tomé e Princípe: regras para atos dos parlamentos,

presidente e governos
➢ Angola, Cabo-Verde, Portugal e Timor-Leste: regras para atos

do Governo
• Macau: existem guidelines e um manual
• Guiné-Bissau e Moçambique: não existem regras, mas seguem-se as

regras do Manual “Legística – Perspectivas sobre a concepção e
redacção de actos normativos (David Duarte, Alexandre Sousa
Pinheiro, Miguel Romão e Tiago Duarte), Almedina, Coimbra,
Ministério da Justiça, Gabinete de Política Legislativa e
Planeamento, 2002”
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2. Semelhanças e diferenças



• Em geral, as regras de legística regulam questões
semelhantes

Ex1: Como identificar os vários tipos de legislação

Ex2: Como organizar sistematicamente um diploma

Ex3: Como alterar e revogar os diplomas

Ex4: Clareza e simplificação legislativa

2. Semelhanças e diferenças



• As regras e standards de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau,
Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e
Timor-Leste são muito próximas

Ex1: A designação e a forma de organizar as normas é a mesma:
“artigos, números, alíneas e subalíneas”

Ex2: As regras de utilização de maiúsculas são muito semelhantes

Ex3: As regras para inclusão de normas em divisões sistemáticas
dos diplomas são semelhantes. Por exemplo, os tipos de
normas a incluir nas ”disposições finais e transitórias” são as
mesmas
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• As regras de legística no Brasil têm diferenças, mas
que não inviabilizam a possibilidade de aproximação

Ex1: Não existe “sumário”, mas antes uma “ementa”, cujo propósito é
semelhante

Ex2: Relativamente à organização das normas, as mesmas são
igualmente redigidas em artigos, mas estes estão divididos em
“parágrafos, incisos, alíneas e itens” (não estão divididos em
“números, alíneas e subalíneas”)

Ex3: As regras de legística brasileiras aceitam a utilização do futuro
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3. Porquê uniformizar a redação de
leis?



• Regras e práticas com as mesmas raízes e semelhanças criam
o ambiente perfeito para regras mais uniformes

• Está em causa a simplificação e a melhoria do acesso ao
direito para mais de 250 milhões de falantes nativos de
português

• A legislação em países e regiões lusófonas poderá ficar mais
próxima e mais facilmente compreensível para todos
(cidadãos e empresas)
➢Melhor acesso ao direito, com mais facilidade em
compreender quais os direitos e deveres

• Redução de custos de contexto para quem queira
desenvolver um negócio no Mundo Lusófono
➢Torna-se mais fácil interagir com legislações mais
próximas
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O projeto de investigação “Regras Comuns de Legística nos
Estado e Regiões Lusófonas” (ver aqui)
• Professores, docentes e investigadores da Faculdade de Direito
de Lisboa (FDL) e da Faculdade de Direito da Universidade Nova
de Lisboa (FDUNL)
• Instituições: Centro de Investigação de Direito Público do
Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da FDL e CEDIS da FDUNL
• Participam consultores de todos os estados e regiões lusófonas
envolvidas (Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Macau,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Princípe e Timor-Leste)
• Participam consultores internacionais da Universidade de
Londres, Universidade de Estocolmo e Universidade de
Amsterdão/VU

3. Porquê uniformizar?

http://www.icjp.pt/cidp/investigacao/4462/projectos/11618


O projeto de investigação “Regras Comuns de Legística nos
Estado e Regiões Lusófonas”

• Âmbito:
➢Regras de legística formal
➢Alguns assuntos de legística material e better regulation

• Não abrange:
➢ Regras gramaticais
➢ Questões relacionadas com a escolha dos tipos de legislação em

função das matérias envolvidas

• Ponto de situação e resultados:
➢ 2/3 dos trabalhos já realizados
➢ Um conjunto de regras mais comuns para redação de leis no Mundo

Lusófono
➢ E porque não uma convenção internacional sobre legística no quadro

da CPLP, aproveitando este estudo?
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