
TUTORIAL	ESTUDO	DE	CASOS	-	PARTE	I		
 

Os casos do LegisLab são discutidos em grupo para que haja uma emulação das 
práticas legislativas de amplificação do contraditório (princípio constitucional que informa o 
processo legislativo). Além disso, o trabalho em grupo visa propiciar uma vivência 
transdisciplinar na medida em que reúne estudantes de cursos distintos para que suas 
perspectivas concorram para uma melhor reconstrução do caso. 

É essencial o comprometimento dos envolvidos para com as atividades, uma vez que 
além das atividades síncronas e assíncronas o time composto pela docente e as estagiárias e 
estagiários docentes propiciam canais de interação permanentes. 

Para a abordagem inicial, conforme o método proposto por Jean-Daniel Delley a 
definição do problema é a primeira etapa do procedimento metódico que visa a trazer 
maior eficácia às normas. Nessa etapa realiza-se um diagnóstico da situação da realidade 
analisada, identificando e delimitando a demanda de intervenção normativa.  

Após a leitura do texto “Pensar a Lei. Introdução a um Procedimento Metódico” 
(nessa etapa até a pág. 15), cada grupo deve identificar: 

Qual é o problema escolhido que se pretende resolver com elaboração 
de uma norma? 

Para realizar o detalhamento da definição do problema, o grupo necessita tomar 
como referência os seguintes aspectos, respondendo-os: 

Modelo	Relatório	de	Atividades	-	PALEG	2018	

Relatório de Atividades para o Programa de Apoio a Projetos Estruturantes 
de Laboratórios para o Ensino de Graduação – PALEG 2018 
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1. Identificação do projeto apoiado: 
  

Título: LegisLab – Laboratório de Legislacão e Políticas Públicas  

Proponente 

(Departamento/Unidade 

Acadêmica): 

DIT- Faculdade de Direito 

Coordenador do projeto: Fabiana de Menezes Soares 

Colaborações ou parcerias 

com departamentos de 

outras unidades 

acadêmicas: 

DCP/CEL/FAFICH 

Colegiado de Graduação do Direito  

Colegiado de Graduação de Gestão Pública 

Colegiado de Graduação das Ciências do Estado 

 
 
2. Cumprimento dos objetivos do projeto 
 

Houve cumprimento Parcial (X )    
 
Em relação aos seguintes objetivos específicos, houve cumprimento? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: DELLEY, Jean-Daniel. Pensar a lei, introdução a um procedimento metódico. Cadernos da Escola 
do Legislativo, Belo Horizonte, v. 7, n. 12, p. 101-143, jan./jun. 2004., 2004. 

 

O grupo deverá também elaborar o gráfico de modelização causal do problema, 
conforme exemplificado na pág. 14 do texto, centralizando o problema e localizando com 
setas as principais causas do problema. As causas serão identificadas com setas que partem 
em direção à caixa do problema. Portanto, o problema é gerado por essas causas 
identificadas. Passa-se também a outros níveis de causas que seriam as causas mais gerais do 
problema e suas inter-relações.  

 

Fonte: DELLEY, Jean-Daniel. Pensar a lei, introdução a um procedimento metódico. Cadernos da Escola 
do Legislativo, Belo Horizonte, v. 7, n. 12, p. 101-143, jan./jun. 2004., 2004. (cores adaptadas para melhor 
visualização) 
 



Apenas para tornar mais claro, na imagem acima, do exemplo apresentado por Delley, a caixa 
que contém o problema foi destacada em azul e as causas mais concretas com setas 
vermelhas. As setas pretas indicam causas mais gerais.  

O acompanhamento da “ação legislativa” tem uma dinâmica própria que orienta os trabalhos 
de análise e pode ser visualizada aqui:  

 

Definição do problema – Onde, como, duração, efeitos, porquê, o que o intensifica. 
Fixação dos objetivos – Quais são as soluções pretendidas?  

Fixação dos instrumentos e cenários alternativos – Elenco das possibilidades levando 
em conta os tipos de atos normativos, ações para difusão, executoriedade, estratégias 
para implementação.  

Adoção da legislação: Qual o nível da densidade normativa? Precisarei de muitos atos 
normativos para garantir a aplicação? Estruturas administrativas deverão receber 
capacitação?  

Entrada em vigor: Qual será a duração da vigência do ato? Será experimental? 
Provisória? Quando é o melhor momento para sua entrada em vigor? Será necessário 
otimizar o conhecimento do novo ato normativo?  

Avaliação Retrospectiva: Quais objetivos foram alcançados? Os indicadores foram 
definidos? Quais mudanças devem ocorrer? O ato normativo deve ser alterado, 
revogado? Políticas públicas devem ser modificadas ou criadas?  

Interatividade: As etapas da ação legislativa são dinâmicas e dialogam entre si  

Retroação: O fim do processo decisório sobre o ato normativo alimenta outras ações 
legislativas.  

Fonte: Morand, Charles- Albert. Légistique formelle et matérielle. Formal and Material Legistic. Aix-en- 
Provence. Presses Universitaires d’Aix Marseille, 1999  
 



Devem ser considerados na etapa de definição do problema, com o fim de orientar a futura 
redação da proposição legislativa, bem como o planejamento da implementação do ato 
normativo: 

1. Cadeia das Fontes do Direito – Levantamento dos atos normativos que regulam 
o caso. Se estamos tratando de um tema já legislado e regulado pode ser necessário 
verificar a repercussão no Judiciário. Em caso de dúvidas, acione o time do LegisLab 
da sua turma. (Impacto normativo). 

2. Mapeamento dos afetados – Quem são aqueles que serão afetados e os 
responsáveis pela implementação dos objetivos? (Impacto social e governamental). 

3. Mapeamento de políticas públicas (programas, projetos, ações governamentais) 
afetas ao tema do caso (impactos da implementação). 

4. Identificação dos custos financeiros-orçamentários – Rastreamento de recursos 
investidos, gastos, despesas em bases oficiais ( impacto financeiro). 

 

  

 

 


