
 
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO N° 0664784, DE __ DE _________ 2022

 
Recomenda aos ramos e unidades do Ministério
Público brasileiro que disponibilizem ao público, em
seus sítios eletrônicos oficiais, portais de legislação
interna que observem requisitos mínimos de qualidade
técnica.

 
O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das atribuições

conferidas pelo art. 130-A, § 2º, I, da Constituição Federal, e com fundamento nos arts. 147 e seguintes de
seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária proferida na ___ª Sessão Ordinária,
realizada em __ de ____________ de 2022, nos autos da Proposição nº _________;

Considerando que desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 foram editadas cerca
de 6 (seis) milhões de normas no Brasil;

Considerando que, diante desse cenário de inflação normativa, replicada no âmbito dos ramos e
unidades do Ministério Público brasileiro, torna-se impossível acompanhar toda a produção e a alteração das
normas por meio de diários oficiais;

Considerando que, em atenção ao princípio da publicidade, é recomendável que as instituições
adotem atitude proativa e forneçam ferramentas eficientes que reúnam e disponibilizem seu acervo
normativo, garantindo o efetivo acesso à informação e, por consequência, o exercício da cidadania;

Considerando que, para garantir segurança jurídica, as bases de dados de legislação precisam ser
completas e seguras, porquanto a omissão ou a parcialidade da informação desta natureza pode ser mais
danosa que sua total ausência;

Considerando que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público fomentar boas práticas que
ensejem melhorias aos serviços prestados pelo Ministério Público, RESOLVE:

 
Art. 1º Esta norma recomenda aos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro que

disponibilizem ao público, em seus sítios eletrônicos oficiais, portais de legislação interna que observem
requisitos mínimos de qualidade técnica.

Art. 2º Considera-se portal de legislação, para fins desta Recomendação, o sítio eletrônico ou a base
de dados localizada na página da web do ramo ou da unidade do Ministério Público, que disponibiliza, para
acesso integral e aberto ao público, os atos normativos da instituição, também chamados de atos
administrativos gerais, de forma organizada.

Art. 3º Os portais de legislação interna dos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro devem
atender aos seguintes aspectos técnicos mínimos:

I – quanto ao parâmetro de usabilidade:
a) disponibilizar as normativas em portal de legislação único e de acesso integralmente aberto;
b) disponibilizar o link para o portal de legislação na página inicial do sítio eletrônico oficial da

instituição;
c) estabelecer URL mnemônica para o portal de legislação;



d) estabelecer URL do portal de legislação que remeta ao domínio do sítio eletrônico oficial;
e) oferecer ferramenta de busca exclusivamente dedicada ao portal de legislação;
f) alocar a ferramenta de busca em local de destaque;
II – quanto ao parâmetro de cobertura:
a) informar a abrangência do conteúdo disponibilizado no portal de legislação;
b) informar a periodicidade de atualização do portal de legislação;
c) disponibilizar todos os atos normativos da instituição publicados desde a Constituição Federal de

1988;
III – quanto ao parâmetro acessibilidade:
a) disponibilizar opções de busca pelo número, pelo ano, pelo tipo e pelo assunto da norma;
b) disponibilizar o texto integral da norma em formato pesquisável;
c) disponibilizar as versões original, alterada e consolidada da norma;
IV – quanto ao parâmetro relacionamentos:
a) fornecer informações sobre as normas relacionadas, sempre que houver;
b) disponibilizar hiperligações de acesso direto às normas relacionadas;
c) fornecer informações sobre a fonte de publicação oficial da norma;
V – quanto ao parâmetro ferramentas:
a) disponibilizar a ficha técnica de cada norma, contendo epígrafe, ementa, fonte de publicação,

status (vigente, revogada, alterada) e relacionamentos;
b) prover informações acerca da autoria e da responsabilidade sobre o portal de legislação;
c) disponibilizar informações para contato direto pelo cidadão.
Art. 4º A Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência - CALJ ficará responsável

pelo acompanhamento periódico do atendimento dos requisitos técnicos referidos no art. 3º pelos ramos e
unidades ministeriais, como forma de aferir o efetivo atendimento do princípio da publicidade dos atos
normativos por parte do Ministério Público brasileiro.

Art. 5º A Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência - CALJ deverá promover o
constante aprimoramento do portal de legislação do Conselho Nacional do Ministério Público, com vistas ao
atendimento dos requisitos a que se refere o art. 3º desta Recomendação.

Art. 6º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília-DF, ___ de ___ de 2022.

 
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

 
 

JUSTIFICAÇÃO
 

Durante os 32 anos da Constituição Federal de 1988, foram editadas cerca de 6,4 milhões de normas

no Brasil
[1]

. Diante desse cenário, é razoável pressupor que não há possibilidade de se acompanhar toda a
produção normativa nacional por meio dos Diários Oficiais, como é previsto.

É preciso que o Estado e as instituições tenham atitude proativa, mantendo ferramentas eficientes
que reúnam e disponibilizem a legislação, garantindo o acesso à informação e a segurança jurídica. Mais
ainda, as informações disponibilizadas nas bases de dados de legislação precisam ser completas e seguras.
Isso porque a omissão ou a parcialidade na informação dessa natureza pode ser mais danosa que a sua total



ausência. Desta feita, quando a base de dados é construída de forma incompleta, ela está prestando um

desserviço
[2]

.

No campo dos dados bibliográficos comuns, uma revocação
[3]

 de 90% pode ser considerada
excelente, mas, no campo da informação legislativa, só é válida a revocação de 100%, pois a informação não
teria qualquer validade se, nos 10% faltantes, estivesse uma norma que fizesse uma alteração substancial ou

uma revogação
[4]

.
Além da segurança e da completude, não é suficiente que os portais sejam meros bancos de

arquivos. Haja vista o cenário de inflação normativa e o grau de importância de informações desta natureza,
é preciso que a sua disponibilização seja qualificada: interrelacionar as normas, informar a vigência,
consolidar o texto após as alterações, traçar o seu histórico, garantir que seja recuperado, disponibilizar
mecanismos de busca.

Nesse sentido, considerando a importância da correta disponibilização da informação legislativa e a
sua estreita relação com a segurança jurídica, com o acesso à informação, com a transparência e com o
exercício da cidadania, a CALJ implementou projeto que visa promover a excelência dos portais de
legislação do Ministério Público.

A iniciativa integra o projeto de Qualificação dos Portais de Legislação do Ministério Público
Brasileiro, inscrito no Plano de Gestão sob o código PG_22_CALJ_013.

Com a realização da primeira etapa, que teve como objetivo realizar estudo diagnóstico sobre a
situação atual dos portais de legislação de todas as unidades do Ministério Público, com a aplicação de
amplo questionário, foi possível identificar a realidade das instituições e mapear boas práticas que possam
ser futuramente replicadas.

O resultado deste trabalho pode ser conferido no relatório de Business Intelligence (BI)
disponibilizado no sítio eletrônico do CNMP, onde é possível acessar também o relatório analítico.

Para que a iniciativa resulte em ações concretas de melhoria dos portais de legislação interna dos
diversos ramos e unidades do Ministério Público, a última etapa deste projeto consiste na apresentação em
Plenário de uma proposta de recomendação que contenha os requisitos técnicos mínimos que os portais de
legislação ministeriais devem observar.

É importante salientar que todos esses requisitos que a recomendação proposta traz em seu bojo
resultam de uma adaptação da metodologia e do instrumento de avaliação de portais de legislação

desenvolvido em âmbito de mestrado por Suzanna Louzada
[5]

. Com base em pesquisa bibliográfica
[6]

,
Louzada desenvolveu um checklist composto por cinco parâmetros – usabilidade, cobertura, acessibilidade,

relacionamentos e ferramentas – divididos em 26 critérios
[7]

 considerados como características gerais
desejáveis para um portal de legislação brasileiro.

De acordo com o relatório analítico elaborado a partir do diagnóstico, revelou-se que os portais de
legislação do MP brasileiro são considerados preocupantes, uma vez que entregam ao usuário um quadro de
incerteza quando da consulta, resultando, portanto, em insegurança jurídica e falta de transparência.

A situação é agravada pelo contexto brasileiro de inflação legislativa, no qual até mesmo os juristas
sofrem em acompanhar a açodada produção normativa. Há dúvidas relacionadas à completude dos resultados
da busca ou mesmo se o resultado encontrado corresponde ao texto vigente.



Nos Códigos Civis de tradição romana está estabelecido o princípio jurídico milenar: ignorantia

legis non excusat
[8]

. Nas democracias modernas, a contrapartida a esse princípio se dá pela obrigação estatal
de facilitar e assegurar o acesso à legislação.

Na sociedade da informação e com o ferramental disponibilizado pela tecnologia, o Estado deve
assumir novas obrigações para garantir o exercício da cidadania – e esse esforço se reflete na apresentação

das plataformas criadas especificamente para disponibilizar a informação jurídica
[9]

.
Para cumprir sua função informativa, entretanto, a disponibilização da informação jurídica não pode

ser feita de qualquer maneira. O sistema de informação só prestará um serviço à comunidade se oferecer
atualidade, exatidão dos dados, completude da produção normativa, controle da relação entre as normas e
acesso ao conteúdo completo.

Considerando a importância da correta disponibilização da legislação pelo Estado e a sua estreita
relação com a segurança do ordenamento jurídico e o exercício da cidadania, conclui-se que é necessário
empreender esforço no sentido de aprimorar os portais de legislação do Ministério Público.

Por fim, os estudos que resultaram na Proposição ora apresentada não têm o intuito de realizar
críticas ou apontamentos às unidades ministeriais, mas de jogar luz e orientar sobre a melhor forma de
observar o acesso à informação de caráter normativo produzida por elas e, dessa forma, promover melhorias
para os já excelentes serviços prestados à sociedade.

É com essa justificação que apresento a presente Proposta de Recomendação, requerendo a V. Exa.
que determine a sua distribuição na forma regimental.

Brasília-DF, de de 2022.
 

RODRIGO BADARÓ
Conselheiro Nacional

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência
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