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“A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para 

dizer."  

Graciliano Ramos  

“Escrever mal é desumano e antidemocrático, porque desrespeita um direito 
fundamental do leitor: compreender os textos que regulam sua vida de cidadão.”  

Neide Mendonça - Desburocratização Linguística  

Este projeto de lei tem por objetivo criar a Política Municipal de Linguagem Clara e, 
com isso, facilitar e tornar acessível a comunicação, a formulação de documentos e os serviços 
prestados à população.  

A Política Municipal de Linguagem Clara complementa e aumenta a eficácia (i) Lei nº 
16.051, de 6 de agosto de 2014, que “Estabelece diretrizes a serem observadas para a 
publicação de dados e informações pela Prefeitura do Município de São Paulo, Câmara 
Municipal de São Paulo e pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo em formato 
eletrônico e pela internet, e dá outras providências.”; (ii) Decreto Municipal nº 53.623, de 12 de 
dezembro de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação - LAI, no Município de São 
Paulo; e do (iii) Decreto Municipal nº 58.426, de 18 de setembro de 2018, que institui a Política 
Municipal de Atendimento ao Cidadão no âmbito da Cidade de São Paulo. O intuito do Projeto 
é permitir, de maneira transversal, a adoção da linguagem clara em toda a Prefeitura.  

A proposta considera o cenário de São Paulo, uma cidade extremamente desigual. De 
acordo com o mapa da desigualdade de 2018, realizado pela Rede Nossa São Paulo, dos 96 
distritos da capital paulista, mais de um terço não possui acervo de livros para adultos.  

Além disso, a pesquisa feita em 2018 sobre analfabetismo funcional pela ONG Ação 
Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro, constatou que 3 entre cada 10 brasileiros, com 
idade entre 15 a 64 anos são analfabetos funcionais. Ainda, de acordo com a PNAD 2017 - 
Educação, cerca de 1 em cada 5 habitantes da cidade de São Paulo não possui instrução 
formal ou Ensino Fundamental completo. Apenas 5% dos estudantes que terminam o terceiro 
ano do ensino médio têm formação adequada em português, segundo o Saeb de 2017.  

Esse rápido levantamento de dados evidencia a enorme distância entre a 
complexidade da escrita que orienta a população e a capacidade de leitura da maioria das 
pessoas. A comunicação do governo com a população é o principal instrumento de acesso às 
informações e serviços públicos pelas pessoas. Em geral, os governos utilizam uma linguagem 
com muitos termos técnicos, jargões e siglas, o que dificulta - ou até mesmo impede - que os 
cidadãos encontrem as informações de que necessitam de maneira rápida e fácil. É preciso 
tratar a linguagem utilizada pelo poder público como uma importante ferramenta de promoção 
da igualdade e da cidadania.  

O primeiro passo é adotar uma linguagem mais clara e simples, que permita ao 
cidadão ter certeza sobre a informação que o poder público deseja transmitir. A Política 
Municipal de Linguagem Clara estabelece princípios e diretrizes para tanto. A Política proposta 
também busca promover uma comunicação clara e desburocratizada, que descomplica a 
relação entre o governo e a população ao utilizar termos mais amigáveis e comuns.  

Vários países já têm buscado “traduzir” os seus documentos para os seus cidadãos por 
meio da adoção da linguagem clara. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei da Redação 



Clara, de 2010, obrigou todos os órgãos federais a usarem linguagem clara na redação de 
documentos para “melhorar a eficácia e a prestação de conta das agências federais" e 
promover uma “comunicação que o público pudesse entender e usar”. Este e vários outros 
exemplos no mundo mostram que o uso de Linguagem Clara aumenta a eficiência e a eficácia 
na gestão pública e promove a transparência e o acesso à informação de forma mais fácil, 
possibilitando a participação das pessoas no governo.  

Por fim, tendo em vista o interesse público que envolve a matéria objeto deste projeto, 
conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/04/2019, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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