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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é identificar como as ferramentas propostas pela Legimática podem 

contribuir para diminuir as deficiências dos textos legislativos apontadas pela Legística. A 

preocupação com o processo de criação e com a qualidade do texto legislativo por ele produzido 

é o foco principal da Legística Formal. Esta atividade encontra amparo nas ferramentas propostas 

pela Legimática que auxiliam a elaboração de normas legais por meio de processadores 

eletrônicos de textos concebidos especificamente para este propósito, ou seja, redação de leis. 

Tais ferramentas garantem o emprego de regras formalmente estabelecidas para um texto legal, e 

de forma mais abrangente, facilitam a clareza, o rigor e a uniformidade da linguagem legislativa 

do documento produzido. A realização de pesquisas qualitativa e bibliográfica permitiu propor a 

criação de um software que auxilie no processo de elaboração normativa dos órgãos legislativos 

federais brasileiros baseando-se em considerações de especialistas, análise de ferramentas 

semelhantes e referências na literatura.   

Palavras-Chave: Legística, Legimática, Editores de Textos Legislativos. 

 
Abstract 

The goal of this study is to identify how the tools proposed by Legimatics can help to reduce the 

deficiencies in the legislative texts pointed out by the Legistics.  The main focus of the Formal 

Legistics is concerning about the legislative process and the quality of the legislation that it 

produces. This activity is aided by the Legimatics tools that assist the development of legal norms 

through electronics texts processors specifically designed for this purpose, ie, drafting laws. 

These tools can ensure the use of formally established rules for a legal text, and more 

comprehensively, facilitate the clarity, the rigorousness and the uniformity of legislative language 

of the document produced. The achievement of qualitative research and literature research leads 

to propose the creation of software that assists in the process of drawing up Brazilian federal 

legislation by the legislative bodies based on considerations of experts, analysis of similar tools 

and references in the literature. 

Keywords: Legistics, Legimatics, Legislative Texts Editors 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O processo de elaboração normativa é uma das principais atividades de todo Parlamento 

ou órgão legislativo. Embora não se sobreponha hierarquicamente sobre suas outras funções 

(fiscalizatória e representativa), acaba por receber maior destaque e cobertura da mídia e também 

é a referência para o senso comum da população: cabe ao Congresso Nacional produzir e aprovar 

leis federais.  

A tecnologia, por sua vez, tem fundamental importância nas mais diversas áreas de 

conhecimento, aplicações comerciais e institucionais. A sociedade moderna e informada 

incorporou a informática em diversos processos econômicos, culturais e até sociais, de maneira 

implícita e quase automática. Qualquer atividade mais simples do cotidiano requer dispositivos 

computacionais para sua execução.  

Com o processo legislativo não seria diferente. É praticamente impossível imaginar uma 

casa legislativa, especialmente na esfera federal, que não lance mão de sofisticados sistemas de 

informação capazes de gerenciar e armazenar uma enorme quantidade de dados sobre as mais 

diversas e complexas matérias legislativas. Todo este aparato já existe e está em pleno 

funcionamento, tanto na Câmara como no Senado Federal brasileiro. Para se ter uma dimensão 

desta complexidade, apenas no âmbito da Câmara dos Deputados, existem hoje 16.794 

proposições legislativas em processo de tramitação1.  

A Legimática, disciplina ainda incipiente, trata dos aspectos envolvidos na automação do 

processo legislativo. Além de propor a utilização pelas Casas Legislativas de recursos de TIC 

(Tecnologia de Informação e Comunicação) que gerenciem a tramitação dos projetos legislativos 

amparados em seus requisitos constitucionais e regimentais, seu foco principal é identificar 

alternativas que agreguem qualidade ao processo legislativo, favorecendo a produção de normas 

mais eficientes e eficazes.  

Neste contexto, Soares (2007, p.24) define a Legimática como o conjunto de ferramentas 

tecnológicas que se incorporaram aos instrumentos estatais destinados a melhoria dos processos 

de documentação e de decisão relativas à legislação, ou seja, aplicações que facilitam o acesso ao 

                                                 
1
 Fonte: Sileg (Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados). Consulta realizada em 19 de outubro 

de 2012 abrangendo: Medidas Provisórias, Projetos de Decretos Legislativos, Propostas de Emendas à Constituição, 
Projetos de Lei, Projetos de Lei Complementar e Projetos de Resolução. 
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Direito vigente e também auxiliam na elaboração e na redação de textos legislativos de boa 

qualidade.  

Este trabalho pretende analisar iniciativas no campo da Legimática no Brasil e no mundo, 

com atenção especial para os sistemas de editoração de textos voltados para a área legislativa. 

Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica com o propósito de solidificar os conceitos e 

princípios desta disciplina, bem como contextualizá-la no ramo da Legística, que de forma 

simplificada, traduz-se na “arte de fazer boas leis”.  

Também foram explorados alguns dos principais sistemas e projetos em funcionamento 

nesta área, procurando identificar elementos que possam de fato contribuir para a melhoria da 

qualidade do processo de elaboração normativa brasileiro, em particular da qualidade formal dos 

textos legais. Esta pesquisa está, portanto, inserida no contexto do Processo Legislativo, uma das 

linhas de pesquisa do curso de Política e Representação Parlamentar. 

Tomando por base iniciativas semelhantes e relatos de especialistas em elaboração de 

projetos de lei, procurou-se apontar possíveis caminhos e características para um processador de 

textos legislativos que contemple todas as fases de elaboração e modificação de nossos atos 

normativos, com o foco na qualidade não só do processo como também do texto e nos efeitos 

produzidos pelo diploma legal. 

A metodologia utilizada para indicar prováveis requisitos para um editor de textos 

legislativos baseou-se, além da revisão bibliográfica, em uma pesquisa qualitativa. As diretrizes 

apontadas por este trabalho estão amparadas em informações levantadas junto a especialistas em 

processo legislativo e ferramentas da Legimática, obtidas por entrevistas e questionários.  

Em contraposição aos estudos baseados em pesquisas quantitativas, levantamentos 

qualitativos não são padronizados, permitindo maior flexibilidade e criatividade na coleta e 

análise dos dados. Sendo assim, “não existindo regras precisas e passos a serem seguidos, o bom 

resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e experiência do pesquisador.” 

(Goldenberg, 2004, p. 53). Neste sentido, as informações levantadas na pesquisa subsidiaram a 

elaboração da lista de funcionalidades do software em conjunto com referências da literatura 

especializada e análises de aplicativos semelhantes.  

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: o Capítulo 1 procura esclarecer os 

conceitos da Legimática, bem como definir suas relações com disciplinas conexas, especialmente 

a Legística. Já o Capítulo 2 descreve o processo de padronização de documentos legais, estrutura 
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fundamental para a criação de ferramentas computacionais como os editores de textos 

legislativos, que serão discutidos em detalhes no Capítulo 3. 
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1 LEGÍSTICA E LEGIMÁTICA 
 

 

1.1 Breve histórico da qualidade da legislação 
 

 

Um dos principais problemas relativos à produção legislativa é o crescente volume da 

legislação, conhecido como hipertrofia ou inflação legislativa. Atualmente, existe um intenso 

enfoque na criação de leis, que nem sempre têm o propósito de contribuir para a melhoria do 

bem-estar social da população. Silva (2007) destaca uma forte atuação do Parlamento brasileiro 

no sentido de produzir normas simbólicas que geralmente não são relevantes ou necessárias. 

Um possível indício para este fenômeno talvez seja a concepção equivocada que se tem 

do Poder Legislativo, visto por grande parte da sociedade como uma instituição com o propósito 

único de fabricar normas legais. A própria imprensa induz a este entendimento, uma vez que 

costuma valorar a atuação parlamentar utilizando como critério o número de projetos de lei 

apresentados por nossos representantes. Entretanto, é preciso entender a atuação de nosso 

legislativo em todas as suas dimensões. Ferri (2004, p. 107) descreve diversas atividades 

parlamentares de significativa relevância, como a tomada de posição estratégica (em apoio ao 

governo ou oposição), a fiscalização dos atos do Poder Executivo, o debate e a participação na 

elaboração de políticas de grande vulto. 

Um enfoque maior nestas funções, em detrimento do ímpeto legislativo, pode ser um 

caminho interessante para fortalecer e valorizar o Congresso Nacional brasileiro: 

A quantidade de leis apresentadas não pode servir de indicador para aferir o 
quanto o Parlamento é eficaz e eficiente. Se o parlamento está mais 
comprometido com o excesso de proposições obsoletas, de conteúdos de baixa 
relevância, paroquialistas ou simbólicas que pouco representam, influenciam ou 
modificam o universo dos cidadãos brasileiros então apenas estará contribuindo 
para a inflação ou hipertrofia legislativa. (Silva, 2007, p. 17). 

Outro entrave à efetividade das leis trata da qualidade de seus textos que, via de regra, 

apresentam deficiências redacionais, caracterizando a poluição legislativa. Neste contexto, 

Palmirani (2008, p.3) destaca algumas incongruências como erros de linguagem; documentos mal 

estruturados (com muitos incisos e poucos artigos, por exemplo); revogações tácitas e implícitas; 

alterações em cadeia (modificação da modificação) e normas intrusas (regulamentações presentes 
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no texto que não tem relação com o escopo do projeto) ou por demais genéricas (tratam de todo o 

tipo de assunto).  

Nesta mesma linha, Romano (2003, p. 1) acrescenta os problemas causados por 

ambiguidades semânticas (uso de palavras que provocam dúvidas) e sintáticas (frases mal 

elaboradas, possibilitando dupla interpretação); antinomias (contradições no significado e na 

aplicação de normas de sentidos contraditórios) e indeterminação do correto destinatário da lei. A 

Tabela 1 sintetiza os problemas relacionados à qualidade formal do texto legislativo: 

 

Problemas relacionados à qualidade formal do texto legislativo 

P1 Erros de linguagem 

P2 Alterações em cadeia 

P3 Documentos mal estruturados 

P4 Revogações tácitas e implícitas 

P5 Normas intrusas 

P6 Ambiguidades semânticas  

P7 Ambiguidades sintáticas 

P8 Antinomias 

P9 Indeterminação do correto destinatário da lei 

Tabela 1 - Problemas relacionados à qualidade formal do texto legislativo. Fonte: Palmirani (2008) e Romano (2003). 

 

Deste modo, acredita-se que um dos grandes desafios dos órgãos legislativos reside na 

importância de limitar e combater a poluição e a inflação legislativa. 

Nas últimas quatro décadas, tornou-se crescente a preocupação com a qualidade da 

legislação, especialmente em alguns países europeus, que passaram a criticar e identificar as 

deficiências de seu enquadramento legislativo. Almeida (2007) destaca o início, a partir dos anos 

setenta do século passado, de debates e reflexões sobre a sistemática do processo legislativo, 

desde a fase da concepção dos atos normativos até a produção de seus efeitos, com o propósito de 

criar leis melhores.  

Mader (2007b) ressalta, no entanto, que reflexões sobre as características de textos 

normativos não são exclusivas de tempos modernos. A função das regras na sociedade, bem 

como os procedimentos necessários para correta elaboração e redação de textos legais são 
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preocupações evidentes desde o Iluminismo2.  Durante o século XIX, a discussão tornou-se 

essencialmente jurídica, concentrando-se em pontos específicos acerca da redação legislativa. 

“Essa tendência tornou-se ainda mais acentuada no final do século XIX e no início do século XX, 

quando importantes codificações da lei civil e criminal foram produzidas.” (Mader, 2007b, p. 44). 

O tema da legislação não provocou muito interesse durante a metade do século XX, 

quando a grande preocupação de juristas e advogados estava voltada para a aplicação e 

interpretação da lei em detrimento de seu processo de criação.  Já a partir da década de 1960, 

desperta-se o olhar científico para o processo legislativo, tanto no que diz respeito à criação e 

elaboração de normas jurídicas, bem como nos seus efeitos e impactos na sociedade. Diversas 

disciplinas como a economia, a linguística, a psicologia e as ciências políticas e administrativas 

passaram a colaborar com as abordagens e perspectivas jurídicas preponderantes na construção 

normativa até então. 

Luzius Mader considera que as preocupações com a qualidade da legislação brevemente 

descritas nos períodos acima traduzem a própria história da Legística. No entanto, destaca como 

seu marco principal a contribuição dada por Peter Noll, um advogado criminalista suíço, através 

do seu livro “Legisprudência”, publicado em 1973 3. Os novos conceitos introduzidos nesta obra 

tem especial importância, pois direciona o foco principal dos estudos, até então concentrado na 

redação legislativa ou Legística formal, para a “metodologia de preparação das decisões 

legislativas, o que se designa usualmente por Legística material ou substantiva.” (Mader, 2007b, 

p. 45). 

Cristas (2006) traduz o conceito de Legística de forma sucinta e direta como a “arte de 

bem fazer leis”, valendo-se de uma abordagem que enfatiza as contribuições deste ramo do saber 

para o estudo e avaliação dos métodos de concepção e redação de normas legislativas. Embora 

existam verdadeiras normas de Legística, como em Portugal que tornam determinados 

procedimentos obrigatórios no processo legislativo, tais regras podem ser entendidas como 

sugestões de boas práticas para a concepção de uma boa lei que, sucintamente, pode ser definida 

                                                 
2 A obra “O espírito das leis” publicada em 1748 por Montesquieu já abordava aspectos práticos em relação à 
redação legislativa: as leis devem ser simples e concisas e despertar em todos as mesmas ideias (Livro XXIX - Da 
maneira de compor as leis, capítulo XVI - Coisas que devem ser observadas na composição das leis). 
3 O título original da obra em alemão é “Gesetzgebungslehre”, também traduzido como Ciência da Legislação. 
Luzius Mader prefere o termo Legisprudência por considerar que “a Legística não é uma disciplina científica em 
sentido estrito, não é uma ciência. Ela é, até certo ponto, calcada no conhecimento científico, mas ainda permanece 
em grande parte baseada numa experiência prática e artesanal.” (Mader, 2007b, p. 50). 
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como “aquela que cumpre os objetivos que determinaram a sua feitura, integrando-se 

harmoniosamente no ordenamento jurídico.” (Cristas, 2006, p. 79).  

Em artigo recente, Guimarães e Braga (2011) procuram elucidar a Legística enquanto 

conceito inovador e, consequentemente, o surgimento de um novo campo de pesquisa e 

conhecimento sobre a qualidade do processo de elaboração de leis. 

Os autores fazem um levantamento das diversas descrições existentes na literatura, por 

meio de pesquisa bibliográfica-documental. O texto também procura verificar o grau de 

significância das propostas apresentadas, avaliando as perspectivas de relevância e pertinência do 

“novo” conceito. Para tanto, o novo termo é analisado segundo a perspectiva de Gerring (2001), 

considerando os seguintes critérios: coerência, operacionalização, validade, utilidade de campo, 

ressonância, abrangência contextual, parcimônia, utilidade analítica/empírica. Quanto menos 

critérios forem contemplados, menos relevante e pertinente será o conceito. 

Depois de submetidas a este teste de estresse, os autores concluíram que as descrições 

conceituais da Legística são inadequadas como marcos fundadores, seja de uma nova ciência, 

seja de um novo campo de estudos. As descrições mais restritivas não conseguem se diferenciar 

adequadamente daquelas do processo legislativo. As mais ampliadas utilizam referenciais de 

outros campos, tornando-se, por demais genéricas. 

Embora a Legística não seja considerada pelo artigo como um conceito do ponto de vista 

semântico, destacamos como mais elucidativo aquele utilizado pela Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais: 

A Legística se ocupa do processo de elaboração de produzir normas de melhor 
qualidade, mais eficazes e menos onerosas, o que resulta em maior confiança na 
legislação e nos legisladores. De natureza interdisciplinar, a Legística vale-se de 
saberes e métodos desenvolvidos por disciplinas como o direito, a ciência 
política, a economia, a informática, a comunicação e linguística, os quais são 
colocados, de forma articulada e com as acomodações necessárias, a serviço da 
elaboração da norma jurídica. (Legística, 2009 apud Guimarães e Braga 2011, p. 
87). 
 

Para os autores, a Legística parece ter a pretensão de tornar o complexo processo político 

mais técnico, uma vez que quando assume o papel de ciência, insinua a possibilidade da melhor 

solução possível no campo da racionalidade em termos de elaboração de normas. 

Acredita-se, entretanto, que mesmo não inovando enquanto conceito, as práticas sugeridas 

pela Legística contribuem sobremaneira para o processo de produção legislativa. Seja por meio 

da utilização de boas técnicas legislativas, das avaliações a priori e posteriori da lei, da utilização 
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de novas tecnologias, como o apoio da Legimática, ou até mesmo da criação de nova cultura no 

processo legislativo, avaliando sempre a possibilidade de não legislar, desafogando desta forma, a 

complexa e extensa pauta dos órgãos legiferantes. Neste sentido, destacamos a definição proposta 

por Luzius Mader, exatamente por exaltar o caráter prático da Legística em relação às teorias de 

diversas áreas do saber relacionadas ao processo legislativo:  

A Legística ou Legisprudência é uma matéria bastante abrangente e 
multidisciplinar, que inclui os mais diversos aspectos do fenômeno legislativo e 
que leva igualmente em consideração perspectivas de cunho teórico e também 
dimensões e ações práticas e pragmáticas. Contudo, o seu principal propósito é 
explorar a dimensão prática, e não somente teórica, da atividade legislativa. 
(Mader, 2007b, p. 45). 

 

 

1.2 Princípios da Legística 
 

 

Segundo Almeida (2007), o Conselho Europeu realizado em Lisboa em 2000 estabeleceu 

metas ambiciosas para o crescimento daquele continente, destacando como fundamental o papel 

de uma legislação de qualidade para o fortalecimento da economia da Comunidade Europeia e de 

seus países membros.4 Um dos resultados foi a criação do chamado Grupo Mandelkern, que no 

ano seguinte apresentou um relatório elencando princípios básicos para a melhoria da qualidade 

legislativa. Alguns autores entendem que estas diretrizes têm um caráter universal e podem ser 

considerados como princípios fundamentais da própria Legística: “princípios que podem – e 

devem – ser seguidos com vista à criação de uma legislação melhor.” (Cristas, 2006, p. 80). 

O princípio da necessidade sugere ao poder público avaliar alternativas para a aplicação 

de políticas antes de elaborar uma nova lei. Ou seja, um ato normativo só deve ser adotado se for 

absolutamente indispensável. 

O princípio da proporcionalidade estabelece que qualquer ato normativo “deve basear-se 

num equilíbrio entre as vantagens que oferece e os condicionalismos que impõe”. (Portugal, 

2002, p. 27). Trata-se, portanto, de procurar sempre a melhor alternativa, evidenciando-se aqui a 

grande contribuição das ciências econômicas por meio de suas análises de custo x benefício. 

                                                 
4 O Conselho Europeu inspirou-se nas recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que considera necessário o enfoque em uma “política de qualidade da produção normativa 
baseada na melhoria do procedimento legislativo, por meio da adoção de três medidas consideradas prioritárias – a 
planificação legislativa, o procedimento de consulta e a avaliação legislativa.” (Almeida, 2007, p. 93). 
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A participação e a consulta de todos os interessados ou envolvidos antes da elaboração 

normativa constituem o princípio da transparência. Esta participação deve ela própria satisfazer 

os critérios de transparência. “Deve ser organizada de forma a facilitar um acesso alargado e 

equitativo às consultas, cujos elementos devem ser tornados públicos.” (Portugal, 2002, p. 27). 

Entende-se que este princípio remete a uma “participação colaborativa”, que estabelece um duplo 

canal de comunicação entre Governo e população. O cidadão deve ter acesso às informações 

públicas e ao mesmo tempo a capacidade de subsidiar a administração com elementos que 

possam contribuir com o processo de elaboração normativa. 

O princípio da responsabilidade “diz respeito à preocupação que deve existir com a 

aplicabilidade dos atos normativos.”(Cristas, 2006, p. 80). Deve ser possível identificar os efeitos 

produzidos por uma nova norma, bem como os responsáveis por sua implantação. Deste modo, as 

partes interessadas podem ser informadas sobre as dificuldades de políticas ou de atos normativos 

e viabilizar as devidas alterações. 

O princípio da inteligibilidade  determina que a legislação deve ser coerente, 

compreensível e acessível aos cidadãos. Exige, portanto, grande esforço de comunicação por 

parte do governo “em relação a pessoas que, devido à sua situação, encontrem dificuldades em 

fazer valer os seus direitos.” (Portugal, 2002, p. 28). 

Já o princípio da simplicidade determina que os “atos normativos devem ser tão 

pormenorizados quanto necessário, e tão simples quanto possível.” (idem, p. 28). A ideia é que 

leis simples e de fácil compreensão permitam aos cidadãos exercer plenamente seus direitos e 

cumprir seus deveres. Ressalta-se também a importância da simplicidade para a economia das 

instituições públicas e privadas. 

Finalmente, o princípio da subsidiariedade diz respeito ao nível de adoção da legislação, 

considerando-se as que decisões devem ser tomadas sempre mais próximas aos cidadãos. Para 

Cristas (2006), este é o único princípio que não pode ser considerado universal, que realmente só 

faz sentido no contexto legislativo da Comunidade Europeia.  

 

 

1.3 Legística Material e Formal  
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A qualidade da legislação pode ser alcançada observando os princípios descritos acima 

quando são empregadas técnicas de Legística Material e Legística Formal. 

Para Mader (2007a) o processo de criação normativa envolve as seguintes fases: a 

definição do problema em questão e dos objetivos a serem alcançados; a procura de alternativas 

para a solução do problema; a avaliação dessas alternativas; a escolha da solução e adoção da 

legislação; a aplicação; a avaliação dos efeitos e, se necessária, a adaptação da legislação. 

Neste contexto, destacamos o papel da Legística Material em dois momentos cruciais da 

avaliação legislativa: “(...) no início e no fim – e por isso se fala em avaliação ex ante ou 

prospectiva e avaliação ex post ou retrospectiva.” (Cristas, 2006, p. 81).  

A avaliação prospectiva (ex ante) leva em consideração todo o cenário existente antes da 

nova legislação, analisando as soluções possíveis e suas prováveis consequências. A proposta é 

disponibilizar ao legislador ferramentas e técnicas objetivas de apoio a decisão, que permitam 

analisar os custos empreendidos na nova norma ou política adotada em contraposição com seus 

resultados e impactos prováveis na ordem social.  

Já a avaliação retrospectiva (ex post) pretende avaliar e monitorar as leis no que diz 

respeito às exigências de eficácia, eficiência e efetividade. Pretende-se verificar se a norma 

alcança de forma satisfatória seus objetivos e destinatários e se compensa os seus custos. De 

acordo com o resultado da análise, a norma pode ser mantida, aperfeiçoada ou mesmo revogada. 

É importante salientar que todas essas ações tem o propósito de auxiliar, colaborar com 

um processo que tem sua essência baseada em decisões políticas:  

A legislação é uma atividade eminentemente política. Seu conteúdo reflete – e 
deve refletir – os compromissos, as ambiguidades, as incoerências e até as 
contradições inerentes ao processo de decisão política. A natureza política do 
processo legislativo não deve, no entanto, servir de desculpa para a má qualidade 
de determinados atos legislativos. Ela deve, ao contrário, ser considerada como 
um desafio. (Mader, 2007a, p. 206). 

 

A Legística Formal, por seu turno, ocupa-se dos aspectos linguísticos e redacionais do 

texto legislativo, auxiliando na criação de peças que atendam os critérios de correção, clareza, 

precisão, concisão, objetividade e impessoalidade.  Seu objetivo é o “estudo da sistematização, 

composição e redação das leis, elementos absolutamente essenciais (ainda que não suficientes) 

para uma política legislativa de qualidade.” (Almeida, 2007, p. 90). 

Como já destacado, a preocupação com a qualidade do texto legislativo no que diz 

respeito a sua forma não é uma novidade, sendo objeto de estudo desde meados do século XVIII. 
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No entanto, há um aspecto ainda pouco explorado e que acreditamos que possa contribuir 

substancialmente com a qualidade da legislação: o uso de ferramentas de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TICs) no apoio ao processo de criação de normas legislativas, ou 

Legimática.  

 

 

1.4 Informática Jurídica e Legislativa 
 

 

Antes de definir os conceitos da Legimática e trazer a tona suas aplicações práticas bem 

como as suas valorosas contribuições para a qualidade da legislação, faz-se mister contextualizá-

la em relação à áreas conexas, especialmente a Informática Jurídica e a Informática Legislativa.5 

De acordo com Sartor (2011, p. 7), a Informática Jurídica  é a disciplina que trata da 

utilização das TICs no gerenciamento de informações jurídicas e das atividades de apoio ao 

processo jurídico6. Ocupa-se, portanto, da criação, do conhecimento, e da aplicação da lei.  

O processamento automático de informações expandiu-se, nas últimas décadas, de meros 

cálculos matemáticos para uma infraestrutura complexa de conhecimento global, passando antes 

por processos de automação de escritórios locais e em seguida para uma estrutura distribuída, 

graças aos avanços nas áreas de telecomunicações.  

De maneira semelhante, a Informática Jurídica ampliou bastante sua atuação, iniciada nos 

anos sessenta do século passado, quando foram criados os primeiros bancos de dados contendo 

normas legais. Na década seguinte, presenciou-se o crescimento da informática na administração 

pública, com destaque para construção de grandes bases de dados com informações 

administrativas, fiscais e relativas à população. 

Os anos 80 do século XX marcaram a era dos computadores pessoais, o que viabilizou a 

descentralização da tecnologia da informação, permitindo a utilização de sistemas e 

equipamentos individuais. Por meio da automação de escritórios, os computadores entraram nas 

instituições jurídicas e administrativas (tanto no setor público como privado). A criação de 

aplicativos amigáveis, ou de fácil manuseio, facilitou diversas atividades jurídicas como 

                                                 
5 Traduções livres para os termos em inglês: Legal Informatics e Legislative Informatics. 
6 No contexto deste trabalho, as expressões “processo jurídico” e “processo legal” dizem respeito à todas as 
atividades relacionadas às normas legais, desde processo de criação da lei, até sua divulgação e aplicação.  
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processamento de textos, controle de alterações das leis, execução de cálculos e controles 

contábeis, ainda que de forma isolada, ou seja, aplicações limitadas a um único usuário. 

Na década de 1990, sistemas de informação foram criados especificamente para apoiar o 

trabalho das instituições diretamente relacionadas com o processo jurídico (assembleias 

legislativas, parlamentos, órgãos do poder judiciário e da administração pública e escritórios 

judiciais). A automação do processo legal teve a pretensão de ser um projeto bem abrangente: 

além de preocuparem-se com os aspectos de coerência e de compatibilidade de uma arquitetura 

integrada, as novas ferramentas de TIC também auxiliaram em propostas de reengenharia dos 

processos e racionalização dos fluxos de trabalho, favorecendo assim, o aprimoramento das 

instituições envolvidas. 

A partir de meados da década de noventa, a Informática Jurídica passa a utilizar a Internet 

como um canal de comunicação entre as instituições governamentais e o seu público, ou seja, 

cidadãos, unidades econômicas e profissionais de diversas áreas de interesse, como advogados e 

consultores. Este é um marco significativo para a Informática Jurídica que, em conjunto com 

outras disciplinas, contribuiu para a introdução dos chamados Governos Eletrônicos ou e-Gov. 

Em termos gerais, o Governo Eletrônico pode ser entendido como o uso das TICs pelo setor 

público com o objetivo de melhorar a prestação de contas, informações e serviços, incentivando a 

participação popular e tornando os governos mais responsáveis, transparentes e eficazes7. 

A informática jurídica tem, portanto, importante participação no núcleo dos Governos 

Eletrônicos, uma vez que suas aplicações são abrangentes e envolvem as áreas legislativa, 

jurídica e administrativa. Sartor (2011, p. 8) destaca que tais aplicações contribuem não só para a 

eficiência e racionalização do processo jurídico, mas principalmente para o fortalecimento de 

valores como a transparência e a capacidade de fiscalização dos órgãos públicos; a 

fundamentação do debate político e a participação democrática.  

Ressalta-se que o escopo da Informática Jurídica não está limitado ao processo legislativo 

e a provisão de informações legislativas, uma vez que as aplicações voltadas para as instituições 

jurídicas, para administração ou para profissionais privados também são relevantes. Neste 

sentido, Sartor (2011, p.8) retrata a importância da Informática Legislativa, que tem um 

significado particular dentro da Informática Jurídica, assim como a legislação tem uma 

                                                 
7 Definição fornecida pela Unesco, disponível em: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
RL_ID=3038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Acesso em 13 de novembro de 2012. 
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proeminente importância dentre as fontes do Direito. Para o autor, a Informática Legislativa 

alcança o seu propósito geral que é apoiar o processo legislativo por meio das ações abaixo 

descritas em tradução livre:  

• Disponibilizando informações a todos os atores envolvidos no processo legislativo 

(legisladores, cidadãos, especialistas, partidos políticos, associações, organizações 

e lobistas); 

• Permitindo a cooperação entre esses atores, de modo que todos possam contribuir 

para o processo, de acordo com o seu papel; 

• Garantindo eficiência, transparência e controle; 

• Permitindo o acesso aos resultados de cada fase do processo legislativo, e 

contribuindo para a próxima fase (gestão do fluxo de trabalho); 

• Assegurando a qualidade dos resultados legislativos; 

• Garantindo conhecimento dos textos legislativos produzidos e dos documentos 

preliminares (projetos de lei, por exemplo).  

 

 

1.5 A Legimática e suas relações com outras disciplinas 
 

 

O termo Legimática, segundo (Mercatali, 2004, p.2), foi utilizado pela primeira vez no 

artigo “Rumo a uma nova disciplina: Legimática” 8, escrito com colaborações do jurista italiano, 

Biagioli, no ano de 1993. Além de conceituar a nova disciplina, o artigo também pretendia 

distingui-la em relação à Informática Legislativa, expressão já utilizada para designar um ramo 

de atuação da Informática Jurídica. Esta perspectiva sugere que a Legimática descende da 

Informática Legislativa, mas se destaca desta última por propor uma nova abordagem e novos 

domínios de investigação e aplicação. No entanto, a primeira definição completa do termo 

                                                 
8 Tradução livre paro o artigo original: P. Mercatali, Verso una nuova disciplina: la legimatica, Atti del Seminario 
IDG-CIRFID “Tecnica della legislazione: metodologie e strumenti informatici” in Informatica e diritto, 1, 1993, pag. 
43. 
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legimática foi cunhada pelos autores na obra “Elementos da Legimática”, lançada no mesmo 

ano9:  

A Legimática ocupa-se com a modelagem do raciocínio e dos procedimentos 
relativos à produção legislativa no que diz respeito à elaboração do texto 
legislativo, à tomada de decisão política, à análise de viabilidade, e a verificação 
da eficácia dos atos normativos. Ela reflete a teoria normativa do direito, 
utilizando metodologias lógicas, linguísticas e pragmáticas (em particular, 
técnicas legislativas) para a análise de textos legislativos e da produção 
normativa. Tem a tarefa de informatização de todo o processo legislativo, bem 
como de suas regras de produção. Visa proporcionar conhecimentos e 
ferramentas informatizadas para assembleias legislativas e, mais em geral, a 
todos os legisladores. (Mercatali, 2004, p.2) 

A proposta de Mercatali é utilizar a informática como instrumento de suporte e apoio ao 

processo decisório do legislador, por meio do emprego de ferramentas que auxiliem na produção 

de textos bem redigidos e de fácil compreensão, favoreçam a análise e o monitoramento dos 

efeitos produzidos pela nova norma e também a “criação e gestão de modelos de verificação 

“científica” da aplicabilidade financeira e administrativa da lei, bem como de avaliação 

prospectiva de seu impacto social”. (Soares, Barros e Faraj, 2008, p. 47). 

Palmirani (2008) define a Legimática como a utilização da tecnologia para informatizar 

todo o processo legislativo, destacando seis áreas distintas de sua atuação: 

• Análise da factibilidade ou do impacto normativo (ex ante); 

• Análise da correta aplicação das leis e de seus efeitos (ex post);  

• Sistemas de apoio à redação do texto legislativo; 

• Sistemas de armazenamento de informações legislativas; 

• Sistemas de recuperação de textos legislativos; 

• Sistemas de divulgação do processo legislativo e das normas produzidas. 

A utilização de sistemas informatizados possibilita a análise e cruzamento de dados, bem 

como a simulação de prováveis cenários determinados de acordo com as possíveis decisões 

legislativas.  Deste modo, a Legimática propõe a utilização de modelos de simulação, assim como 

se faz na economia, por exemplo, para verificar os custos envolvidos na adoção de novas leis ou 

políticas públicas por elas implantadas, em contraste com os benefícios produzidos. Portanto, a 

análise da factibilidade (ex ante), segundo a ótica Legimática, tem o propósito de avaliar 

                                                 
9 Tradução livre para a obra original: C. Biagioli, P. Mercatali, G. Sartor, Elementi di legimatica, Padova, Cedam, 
1993. 
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previamente o impacto normativo e indicar possíveis efeitos de novos diplomas legais nos 

cenários administrativo, econômico e social, sob uma perspectiva objetiva, auxiliada por recursos 

e sistemas computacionais. Estas aplicações guardam relações diretas com a análise prospectiva 

(ex ante) proposta pela Legística Material. 

De maneira semelhante, a análise ex post Legimática pretende contribuir com a tarefa de 

investigação retrospectiva da Legística Material por meio de sistemas e ferramentas de TIC que 

auxiliem na análise e monitoramento da lei após sua entrada em vigor. Sistemas informatizados 

podem colaborar muito com esta tarefa, na medida em que permitem verificar se parâmetros e 

valores referenciais pré-estabelecidos e registrados foram alcançados satisfatoriamente. 

Neste contexto, é importante ressaltar a forte relação complementar entre as análises ex 

ante e ex post, que fornece ao processo de avaliação legislativa um aspecto circular, uma vez que 

“a avaliação retrospectiva poderá ser, a um só tempo, prospectiva quando determina a introdução 

de melhoramentos na legislação em vigor”. (Cristas, 2006, p. 81). Sendo assim, é perfeitamente 

possível a presença de recursos que permitam as duas modalidades de avaliação legislativa em 

um único software ou sistema de informação, favorecendo a integração e a otimização das 

informações antes e depois da introdução de uma nova norma legislativa. 

A preocupação com o processo de criação e com a qualidade do texto legislativo por ele 

produzido é o foco principal da Legística Formal. Esta atividade encontra amparo nas 

ferramentas propostas pela Legimática que auxiliam a elaboração de normas legais por meio de 

processadores eletrônicos de textos10 concebidos especificamente para este propósito, ou seja, 

redação de leis. Tais ferramentas garantem o emprego de regras formalmente estabelecidas para 

um texto legal, e de forma mais abrangente, facilitam a clareza, o rigor e uniformidade da 

linguagem legislativa da peça produzida. 

As demais atividades da Legimática (sistemas de armazenamento, recuperação e 

divulgação de informações legislativas) revelam estreita relação entre si. Possuem também 

características estruturantes, ou seja, realizam atividades básicas que contribuem para a 

consecução dos objetivos da Legimática e da Legística. Sendo assim, detalharemos os propósitos 

                                                 
10 Processadores eletrônicos de textos também são referenciados, comumente, como “editores de textos”. Embora 
esta última expressão possa remeter a uma função humana, ou seja, a uma pessoa responsável pela edição de textos, 
procuramos adotá-la neste trabalho como referência a um software de processamento de textos, tanto pela 
popularidade da expressão, quanto pela proximidade com seu significado em línguas estrangeiras que subsidiaram 
esta pesquisa (inglês e italiano). 
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destas áreas à medida que analisarmos iniciativas práticas das TICs em apoio ao processo 

legislativo. 

Segundo Soares, Barros e Faraj (2008) “A Legimática é uma nova área interdisciplinar, 

não havendo ainda consenso quanto à sua autonomia em relação à Legística.” Entretanto, fica 

claro que esta última encontra nas ferramentas produzidas pela primeira os mecanismos 

adequados para a construção e gerenciamento dos modelos que propõe. Em outras palavras, a 

Legimática pode ser visualizada como o melhor e mais rápido caminho para a legitimação da 

Legística e o alcance da qualidade legislativa. 

Também fica evidente a integração da Legimática e suas aplicações com os propósitos da 

Informática Legislativa. A utilização de um bom editor de textos ou aplicativos de análise 

legislativa pode ser considerada uma das melhores maneiras de se assegurar a qualidade dos 

resultados do processo legiferante, por exemplo. De maneira semelhante, sistemas de divulgação 

permitem disponibilizar informações a todos os atores envolvidos no processo legislativo bem 

como garantir conhecimento dos textos produzidos e de seus documentos preliminares.  

É importante salientar que o processo legislativo é eminentemente político e possui 

diversas condicionantes que se confrontam com a racionalidade técnica proposta pela Legimática. 

Não há, portanto, a pretensão de se automatizar o processo de elaboração normativa, de maneira 

que não se leve em consideração os aspectos humanos envolvidos, como as condições sociais, o 

cenário político necessário para aprovação legislativa (geralmente construída pelo consenso), ou 

mesmo a atuação de grupos de pressão. Entretanto, este é um momento interessante para que a 

Legimática contribua com o processo decisório: 

(...) o rigor na confecção de diplomas legais é útil para o estabelecimento do 
equilíbrio de interesses na medida em que introduz um processo legislativo 
transparente e fundamentado, no qual a maior parte das escolhas encontra-se 
baseada em dados objetivamente comprováveis. (Soares, Barros e Faraj, 2008, p. 
66). 
 

Finalmente, ressalta-se a ênfase dada pela literatura no caráter prático tanto da Informática 

Legislativa quanto da Legimática. Embora sejam disciplinas bem recentes, e por isso ainda em 

processo de consolidação de seus conceitos, ambas apresentam diversas iniciativas e resultados 

significativos em diferentes áreas. Grande parte do conteúdo bibliográfico utilizado nesta 

pesquisa prioriza o relato de experiências, projetos e softwares que pretendem colaborar para a 

efetivação da qualidade do processo legislativo.  
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Portanto, o propósito deste trabalho é explorar como a Legimática poderia sanar ou 

contribuir para a redução das deficiências apontadas pela Legística Formal na qualidade da 

produção normativa. As incongruências estruturais do texto, bem como as imperfeições 

redacionais e linguísticas propiciam várias oportunidades de melhoria que podem ser alcançadas 

por meio dos instrumentos da Legimática. Diversas ferramentas computacionais atuam neste 

sentido, com destaque para os editores de textos legislativos, cujas características serão descritas, 

identificando-se possiblidades de contribuições para a qualidade legislativa.  

 

 

2 A LEGIMÁTICA EM AÇÃO 
 
 
2.1 Padronização de documentos legislativos 

 

 

O funcionamento dos órgãos legislativos depende da gestão de documentos. As leis são 

votadas e aprovadas com base na combinação de diversos tipos de textos como a legislação atual, 

as propostas de alteração, as emendas e os trabalhos desenvolvidos por órgãos colegiados. Os 

debates, os discursos realizados nas comissões e no plenário também são transcritos e registrados 

em documentos. 

Vitali (2011, p.37) considera que os Parlamentos são os principais produtores de dados e 

de informações vitais para o bem-estar de uma democracia e para o fomento da participação 

política. A falta de uma forma padronizada para um Parlamento classificar e estruturar os seus 

recursos de dados, suas tecnologias de informação e seus processos de negócios constitui-se em 

um entrave para uma maior integração e troca de informações, o que acaba por limitar a 

eficiência e eficácia das atividades legislativas. 

Neste sentido, a padronização de documentos legislativos constitui a essência das 

iniciativas da Legimática, especialmente daquelas que tratam dos aspectos formais do texto. A 

maioria dos projetos para gestão de documentos legislativos está baseada na linguagem de 

marcação XML, sigla em inglês para o termo eXtensible Markup Language, ou Linguagem de 

Marcação Extensível, em tradução livre. 
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Este trabalho não pretende debruçar-se sobre os detalhes técnicos relativos à implantação 

de processos e tecnologias de gestão de documentos legislativos e jurídicos. Entretanto, é preciso 

esclarecer alguns conceitos básicos que serão utilizados. O XML é uma linguagem simples 

baseada em textos para representar informações estruturadas contendo documentos, dados ou 

configurações.  Pode ser considerado um dos formatos mais utilizados hoje em dia, permitindo o 

compartilhamento de informação estruturada entre programas, entre pessoas, entre computadores 

e pessoas, tanto localmente como por meio das redes de dados. 11 

Um esquema XML (XML Schema), por seu turno, é uma linguagem utilizada para 

expressar restrições sobre documentos em formato XML, descrevendo uma lista de elementos e 

atributos válidos que permitem a construção de textos que sejam tanto legíveis por seres humanos 

como processáveis por sistemas computacionais.12 O objetivo do esquema é customizar o XML 

para um propósito específico, acrescentando ao padrão básico as definições e estruturas 

pertinentes à área temática que se pretende modelar. 

De maneira simplificada, a linguagem de marcação permite delimitar em um documento 

uma parte específica de seu conteúdo, por meio da inserção de “rótulos” ou “etiquetas”. A Figura 

1 apresenta o Art. 1º da Constituição Federal estruturado por meio da linguagem XML e com 

base em um esquema de estruturação de texto legislativo13.  

Desta forma, é possível que um programa de computador possa “entender” e delimitar 

sem equívocos cada parte do texto. Por exemplo, a etiqueta <Inciso id= “art1_cpt_inc2”>  indica 

que o conteúdo que se  segue, ou seja, “a cidadania” trata do Inciso 2º relativo ao caput do Artigo 

1º. O rótulo que contém uma barra (“/”), por sua vez, delimita o final do trecho em questão, que 

neste caso, é o próximo rótulo </Inciso>. Esta estruturação do documento permite que uma série 

de ações seja executada, como a comparação automatizada de conteúdos, a inclusão de remissões 

a outros documentos ou partes do mesmo texto e a consolidação de alterações nos dispositivos.  

Vitali (2011, p. 39) destaca que a utilização desta abordagem também favorece a 

interoperabilidade técnica, uma vez que a linguagem XML está baseada no uso de padrões e 

                                                 
11 Definição fornecida pela W3C (Consórcio World Wide Web), disponível em: 
http://www.w3.org/standards/xml/core, acesso em 06 de novembro de 2012. 
12 Idem. Disponível em http://www.w3.org/standards/xml/schema , acesso em 06 de novembro de 2012. 
13 O Esquema LexML será abordado em detalhes em seção específica deste capítulo. 
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formatos abertos de documentos 14, cujas especificações são difundidas mundialmente e para os 

quais várias ferramentas e aplicativos foram desenvolvidos e estão amplamente disponíveis. 

O emprego destes padrões, bem estruturados e norteados por premissas de formatos 

abertos são a chave para a implantação de bons sistemas de armazenamento e de recuperação de 

informações jurídicas e legislativas, que como já vimos, constituem campos de atuação da 

Legimática.  

 

Para Francesconi (2007, p. 9), os padrões podem abranger diferentes aspectos da 

informação jurídica e legislativa, em diferentes níveis: os protocolos de comunicação que são 

necessários para a informação ser acessível através da Internet; as formas de especificar a 

tipografia dos documentos e os links para outros documentos, a estrutura dos textos (a sua divisão 

                                                 
14 Padrões abertos são aqueles de livre acesso e implementação. Suas especificações são públicas, acessíveis e não 
possuem discriminação, são extensíveis e livres do pagamento de royalties ou qualquer taxa. 

Figura 1 - O Art. 1º da Constituição Federal em formato estruturado. Fonte: (Lima, 2012a, p. 26). 
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em unidades componentes, como seções e subseções) e assim por diante. Para o autor, a 

determinação de padrões processáveis por máquinas é uma questão crucial para as políticas 

públicas na sociedade da informação. 

O projeto LexML Brasil (2008, p.3) cita diversas padronizações da linguagem XML para 

atender a áreas específicas, como “os casos da Matemática (MathML -  Mathematical Markup 

Language), da Química (ChemML - Chemical Markup Language) e da Geografia (GML - 

Geography Markup Language).” Do mesmo modo, nos últimos anos, diversas iniciativas no 

sentido de padronizar as normas jurídicas e as proposições legislativas estão surgindo com base 

na linguagem XML. Abaixo alguns exemplos de projetos nesta área de países e comunidades 

que, assim como o Brasil, adotam o sistema romano-germânico em seu ordenamento jurídico: 

• África: Akoma Ntoso. 

• Áustria:  eLaw. 

• Dinamarca: LexDania. 

• Europa: Metalex CEN. 

• Holanda: BWB SDU e Metalex. 

• Itália: Norme in Rete. 

• Suíça CHLexML. 

• Tasmânia (Austrália): EnAct. 

Dos projetos acima, o Norme in Rete e o Akoma Ntoso merecem um destaque especial no 

contexto desta pesquisa, uma vez que serviram de base para a criação do projeto LexML Brasil. 

Estas três iniciativas serão detalhadas nas seções seguintes. 

 

 

2.2 Norme In Rete  
 

 

Francesconi (2007, p.23) destaca a fragmentação da informação legislativa e as 

inconsistências de diferentes formatos de documentos jurídicos como obstáculos históricos para a 

organização sistemática de todo o ordenamento normativo de um país. A falta de uma descrição 
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organizada de documentos legais15 dificulta o desenvolvimento de sistemas de informações 

jurídicas e legislativas com características de interoperabilidade e de uso efetivo. Um padrão para 

documentos legais permite, de fato, melhorar as suas qualidades, bem como define um terreno 

comum para a construção de mecanismos de acesso a documentos, tanto para os cidadãos como 

para especialistas jurídicos e legisladores. 

No intuito de superar estes problemas em nível nacional na Itália, o projeto 

“NormeINRete” foi lançado em 2001. A proposta conjunta do CNIPA (Centro Nacional Italiano 

para Tecnologia da Informação na Administração Pública16) e do Ministério da Justiça Italiano 

definiu padrões para a legislação daquele país, permitindo a criação de um ponto de acesso único 

para documentos legais em um ambiente distribuído. Foram criadas ferramentas de pesquisa e 

recuperação, bem como um mecanismo que permitisse a realização de referências cruzadas 

capazes de direcionar os usuários para sítios relevantes de autoridades públicas que aderiram ao 

projeto. 

Para alcançar seus objetivos, o projeto NormeInRete desenvolveu dois padrões com 

propósitos bem definidos: um para representação de documentos jurídicos e legislativos baseados 

na linguagem XML e outro para identificar de forma inequívoca e duradoura documentos legais 

na Internet, independente de sua localização física, por meio de técnicas de nomes uniformes de 

recursos – Uniform Resource Names (URN). 

O projeto NormeInRete, também referenciado como NIR, contou com a colaboração 

preciosa de duas instituições de pesquisa: o Instituto de Teoria Jurídica e Técnicas do Conselho 

Nacional Italiano de Pesquisas (ITTIG-CNR), localizado em Florença, que coordenou o grupo de 

pesquisa responsável pelos padrões de identificação uniforme de recursos (NIR-URN) e o 

Instituto CIRSFID17 da Universidade de Bolonha, que conduziu os trabalhos de padronização de 

documentos legislativos, formulando suas definições (NIR-DTDs). Destaca-se também a 

colaboração de diversas instituições governamentais italianas, como o Senado, a Câmara dos 

Deputados, o Ministério da Justiça e o Tribunal de Cassação. 
                                                 

15 No contexto deste trabalho, a expressão “documento legal” refere-se, genericamente, a documentos jurídicos (leis 
vigentes) e também a documentos legislativos (proposições ou projetos de lei). 
16 Tradução livre para: Italian National Center for Information Technology in the Public Administration. 
17 Centro Interdepartamental de Pesquisa em História do Direito, Filosofia e Sociologia do Direito e Informática 
Jurídica da Universidade de Bolonha "Guido Fasso - Augusto Gaudenzi", criado pelo Decreto da Reitoria  n. 751 de 
1º de Outubro de 1986.  Tradução livre para: Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e 
Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università degli Studi di Bologna "Guido Fassò - Augusto 
Gaudenzi". Fonte: site do instituto CIRSFID, disponível em: 
http://www.cirsfid.unibo.it/CIRSFID/Centro/Presentazione/default.htm, acesso em 24 de outubro de 2012. 
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O padrão XML do NormeInRete foi desenvolvido inicialmente utilizando DTDs 

(definições de tipo de documento18) que, em linhas gerais, descrevem as regras de um documento 

XML, como quais são os rótulos que podem ser usados e quais são os valores válidos. Entretanto, 

nos últimos anos os DTDs vêm perdendo espaço para os esquemas XML que são bem mais 

expressivos, uma vez que utilizam a própria sintaxe XML em sua descrição e também permitem 

restrições em relação aos tipos de dados e aos valores associados a cada elemento e atributo. 

Neste sentido, (Francesconi, 2007, p.29) destaca o lançamento de uma versão mais atual, 

utilizando um esquema XML para o padrão NormeInRete.  

Também conhecido como XML-NIR, o propósito deste padrão é permitir que documentos 

legais sejam descritos utilizando dois tipos principais de dados: elementos estruturais e 

metadados. Os elementos estruturais podem ser genéricos, como textos já formatados (tabelas, 

listas) ou específicos do texto legal (preâmbulo, seções, artigos, parágrafos, incisos). Os 

metadados dizem respeito às informações estruturadas de um determinado recurso, ou seja, são 

dados adicionais do documento. Embora não façam parte do texto legal, trazem informações 

relevantes da sua existência, como a data de publicação, o ciclo de vida de um documento 

jurídico ou links para outros documentos. 

Já o padrão URN-NIR desenvolveu mecanismos que utilizam nomes uniformes de 

recursos (URNs) para identificar documentos jurídicos de forma inequívoca e duradoura. 

Francesconi (2007, p.25) destaca que esta técnica é extremamente útil na área jurídica, onde as 

referências a outras normas são particularmente importantes. O uso de links de hipertexto na 

Internet permite expressar referências, disponibilizando um sistema eficaz de recuperação. 

Entretanto, não parece ser o mais adequado para o uso em larga escala nos domínios jurídicos, 

pois referências com base em localizações físicas, expressas através de URLs (locais uniformes 

de recursos19) apresentam problemas, amplamente conhecidos, como os seguintes: 

• a dificuldade de se conhecer a localização do recurso citado; 

• a perda da validade dos locais dos documentos com o passar do tempo; 

• a impossibilidade de referenciar recursos ainda não publicados. 

                                                 
18 Tradução livre para: Document Type Definition. 
19 Tradução livre para: Uniform Resource Locator. 
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Para solucionar estes inconvenientes, utilizou-se um sistema de referência baseado na 

atribuição de um nome uniforme (URN) para cada documento e um mecanismo de resolução20 

(RDS), capaz de identificar e recuperar o objeto correspondente. O padrão URN-NIR foi 

estabelecido em conformidade com as recomendações do IETF (Internet Engineering Task 

Force), definidas por um grupo de trabalho específico (URN Working Group). (Francesconi, 

2007, p.25) 

Esta abordagem influenciou fortemente o projeto LexML Brasil e neste sentido, optamos 

por descrever exemplos práticos de URNs na seção em que abordamos em mais detalhes este 

último projeto. Atualmente, ambos os padrões estão sendo adotados por diversos segmentos da 

administração pública italiana, assim como é crescente o número de usuários privados. 

O NormeInRete foi resultado de vários anos de colaboração entre os estudiosos das áreas 

jurídicas e legislativas, desenvolvedores de software e administradores públicos, tanto em nível 

nacional quanto regional. Francesconi (2011, p. 175) destaca também a participação dos cidadãos 

na elaboração dos padrões por meio de um fórum aberto para discussão, disponibilizado com o 

objetivo de coletar requisitos e sugestões para a construção dos esquemas. 

 

 

2.3 Akoma Ntoso  
 

 

Segundo Francesconi (2007, p.55), entre os anos de 2004 e 2005, o Departamento das 

Nações Unidas para Assuntos de Econômicos e Sociais21 (UN/Desa) lançou o projeto 

"Fortalecimento dos Sistemas de Informação dos Parlamentos Africanos”, que tinha como 

objetivo capacitar os parlamentos para que pudessem melhorar o desempenho de suas funções 

democráticas. A estratégia estava baseada na utilização de TICs para ampliar a qualidade dos 

serviços parlamentares, facilitar o trabalho dos representantes e criar novas formas de promover o 

acesso da sociedade civil ao processo legislativo. No início, o projeto recebeu amplo suporte da 

comunidade responsável pelo NormeInRete e foi, portanto, influenciada por seus resultados. 

 Neste cenário, destaca-se o papel estratégico do Akoma Ntoso, um conjunto de padrões e 

diretrizes para serviços de parlamentos abertos no contexto do continente africano.  O termo 

                                                 
20 Tradução livre para: Resolver Discovery Service 
21 Tradução livre para: UNITED NATIONS Department for Economics and Social Affairs. 
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significa “Arquitetura orientada em conhecimento para a gestão de qualquer texto normativo 

utilizando padrões abertos e ontologias”.22 A abordagem do projeto é estruturar o conteúdo das 

informações e recomendar políticas e especificações técnicas para a construção e conexão de 

sistemas de informação dos parlamentos. Em linhas gerais, o Akoma Ntoso consiste na definição 

de um padrão para o texto legislativo, utilizando um sofisticado esquema XML; no emprego de 

um método de convenção de nomes para identificação e localização de documentos legais e em 

um guia legislativo, que pretende auxiliar os autores na produção de textos bem redigidos e 

estruturados, sugerindo boas práticas que contribuam com a qualidade legislativa. 

De acordo com Palmirani (2011), o esquema XML desenvolvido pelo Akoma Ntoso 

representa um marco na estruturação de documentos jurídicos, uma vez que se baseia em 

gerações mais modernas do próprio padrão XML e especialmente por estar em acordo com 

diversos princípios que balizam a padronização dos textos legais. Destacamos, abaixo, alguns 

destes princípios pertinentes ao contexto deste trabalho: 

• Orientação jurídica e legislativa: o padrão deve fornecer uma representação das 

principais estruturas de documentos jurídicos e legislativos usando uma 

abordagem baseada em princípios que ofereçam a melhor combinação entre a 

excelência tecnológica e a sofisticada competência jurídica.  

• Descritivo: o padrão deve preservar o caráter descritivo original do documento e 

evitar uma generalização excessiva de seus elementos. 

• Prescritivo: o padrão deve implementar regras e restrições diretamente extraídas 

do domínio jurídico e legislativo que podem ser utilizadas para aumentar a 

qualidade da informação para aplicativos e usuários (deve prever as regras de 

redação legislativa). 

• Auto-suficiência: o padrão deve fornecer um espaço dentro do documento para o 

registro de todas as informações necessárias para acessar, utilizar e entender o 

conteúdo e os metadados do próprio documento. Isto significa que os recursos 

externos, como base de dados tradicionais, tornam-se atalhos úteis, e não 

mecanismos fundamentais para o uso tradicional ou inovador dos documentos. 

                                                 
22 Tradução livre para: Architecture for Knowledge-Oriented Management of Any Normative Texts using Open 
Standards and Ontologies. O termo também é traduzido como “corações ligados” (linked hearts, em inglês) e na 
linguagem do povo Akan da África Ocidental é o símbolo que representa entendimento e acordo. (Palmirani, 2011, 
p.75). 
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Esta abordagem é essencial para a sua conservação em longo prazo, uma vez que 

torna a coleção de documentos independente da plataforma escolhida e das 

evoluções tecnológicas que podem ser encontradas em diferentes instalações ou 

tornarem-se disponíveis no futuro. 

• Modelagem estrutural: o padrão deve descrever totalmente a estrutura original do 

documento quando expresso em XML. A atenção correta é dada ao conteúdo 

textual e aos metadados a ela associados. 

O projeto também se sobressai por ter um caráter continental e, portanto preocupa-se com 

a interação entre parlamentos de diversos países, provendo mecanismos eficientes de 

compartilhamento e intercâmbio de informação. A África foi o primeiro continente a promover 

um padrão aberto comum para documentos legislativos e jurídicos. Esta boa prática pode 

favorecer também outros países ou comunidades que pretendam personalizar e adequar o Akoma-

Ntoso aos seus sistemas jurídicos e legislativos. Palmirani (2011, p. 76) destaca como bem 

sucedidas customizações os projetos LexML Brasil, do Senado Federal brasileiro e o XML4EP5,  

personalização feita pelo Parlamento Europeu.  

Seguindo a mesma linha que adotamos durante a descrição do NormeInRete, preferimos 

ilustrar o esquema XML com exemplos do projeto LexML Brasil, uma vez que este último 

padrão está totalmente integrado com o universo jurídico e legislativo brasileiro.  

 

 

2.4 LexML 
 

 

O LexML é uma iniciativa conjunta de diversos órgãos públicos brasileiros reunidos por 

meio de um grupo de trabalho da Comunidade TI Controle23.  A proposta é “estabelecer padrões 

abertos, integrar processos de trabalho e compartilhar dados de interesse comum, permitindo 

assim, a identificação e a estruturação de informações legislativas e jurídicas.” Projeto LexML 

Brasil (2008, p.3). O trabalho tem suas origens no estreitamento de relações entre técnicos do 

Senado Federal brasileiro e pesquisadores dos institutos Italianos ITTIG-CNR e CIRSFID, 

                                                 
23

 Comunidade de Tecnologia da Informação Aplicada ao Controle: http://www.ticontrole.gov.br. 
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justificando assim, a forte influência das bem sucedidas experiências NormeInRete e Akoma 

Ntoso no projeto brasileiro. 

O Projeto LexML Brasil (2008, p.4) define seu objetivo geral como a organização da 

informação jurídica e legislativa disponibilizada em meio digital por todos os órgãos públicos de 

todos os poderes e em todas as esferas, considerando o acervo já produzido, aperfeiçoando o 

processo atual de produção legal e preocupando-se com a recuperação da informação no futuro. 

O termo LexML também define três dimensões distintas, porém correlatas, de sua atuação: 

• O conjunto de especificações responsável pela padronização e estruturação do 

texto legislativo ou jurídico (esquema XML e a utilização de nomes uniformes de 

recursos - URN); 

• Um portal único de acesso à informação legal; 

• A comunidade prática de interesse em legislação e padronização de documentos 

legais, incluindo seu comitê gestor e grupos de trabalhos. 

Como já mencionado, a estrutura do esquema XML utilizada no projeto brasileiro é uma 

customização do Akoma Ntoso, ou seja, uma adaptação que permite estruturar o texto legal de 

acordo com as nuances de nosso processo legislativo amparado, portanto, na legislação brasileira 

referente à redação e elaboração normativa. 

A Constituição Federal de 1998 determina no parágrafo único do Art. 59 que as normas 

formais para a elaboração e consolidação das leis serão disciplinadas por meio de uma lei 

complementar. Neste sentido, após dez anos da promulgação da Carta Magna, foi publicada em 

26 de fevereiro de 1998 a Lei Complementar nº 95 (posteriormente alterada pela Lei 

Complementar nº 107, de 2001).  

A própria Lei Complementar nº 95 de 1998 estabelece, em seu Art. 7º, que o objeto da lei 

e seu respectivo âmbito de aplicação deverão ser indicados pelo artigo inicial da norma jurídica. 

Neste sentido, o Art. 1º desta lei destaca o seu propósito, ou seja: disciplinar o processo de 

elaboração, redação, alteração, e consolidação das leis.  O parágrafo único do mesmo artigo 

ressalta que os dispositivos desta lei aplicam-se aos atos normativos elencados pelo Art. 59 da 

Constituição Federal24 bem como, no que couber, aos decretos e aos demais atos de 

regulamentação expedidos por órgãos do Poder Executivo. 

                                                 
24 Segundo o Art. 59 da CF, o processo legislativo compreende a elaboração de: emendas à Constituição, leis 
complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. 
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 Os dispostos nesta lei constituem, portanto, a orientação para validar as estruturas do 

esquema LexML no âmbito federal. Em outras palavras, o esquema LexML deve estar de acordo 

com toda a estrutura de agrupamento e articulação bem definidas nesta norma, que também 

descreve as três partes básicas do texto legal: parte preliminar, parte normativa e parte final (Art. 

3º). A parte preliminar compreende a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação da lei; a parte normativa envolve todo o texto das normas 

relacionadas com a matéria em questão e a parte final engloba as disposições relativas às medidas 

necessárias à implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, 

quando se aplicar, à cláusula de vigência e à cláusula de revogação. 

A epígrafe confere identificação única à espécie normativa, é composta pelo título da lei, 

pelo número respectivo e pelo ano de promulgação e sempre será grafada em caracteres 

maiúsculos (Art. 4º). Já a ementa, que deve ser grafada por meio de caracteres que a realcem, tem 

por objetivo explicitar, de modo conciso e sob a forma de título, qual é o objeto da lei (Art. 5º). 

Segundo Carvalho (2003, p. 67), o preâmbulo compreende a parte inicial da norma 

jurídica, mas que não se inclui no texto. Serve para identificar a lei na ordem legislativa tanto no 

tempo, como no espaço. O preâmbulo é, portanto, parte expositiva e não dispositiva da lei, o que 

facilita determinar seu valor jurídico. O Art. 6º estabelece que o preâmbulo deve indicar o órgão 

ou instituição competente para a prática do ato e a sua base legal. 

De acordo com a lei complementar nº 95 de 1998, a unidade básica de articulação é o 

artigo, abreviado como "Art." e seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste. 

Os artigos podem ser desdobrados em parágrafos (para expressar os aspectos complementares 

bem como as exceções à regra) ou em incisos (para promover discriminações e enumerações). Os 

parágrafos são desmembrados hierarquicamente em incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em 

itens. A representação dos parágrafos é feita pelo sinal gráfico “§”, e assim como os artigos, a 

numeração é ordinal até o nono e cardinal a partir deste. Quando existir apenas um parágrafo, 

utiliza-se a expressão "parágrafo único", por extenso. Os incisos serão representados por 

algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os itens por algarismos arábicos. Abaixo, 

um esquema da estrutura de articulação com os exemplos de representação entre parênteses: 

Artigo (Art. 1º, Art.10) 

  Parágrafo (Parágrafo único, §1º, §10) ou Inciso (I, II, III, IV) 

   Inciso (I, II, III, IV) 
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    Alínea (a, b, c, d) 

     Itens (1, 2, 3,4) 

Os artigos podem ser agrupados em Subseções; as Subseções, em Seção; as Seções em 

Capítulo; os Capítulos em Título; os Títulos em Livro os Livros em Parte. Os agrupamentos 

(Capítulos, Títulos, Livros e Partes) são grafados em letras maiúsculas e identificados por 

algarismos romanos. As Partes podem também ser divididas em Parte Geral e Especial ou 

expressas em numeral ordinal, por extenso. As Subseções e Seções serão identificadas em 

algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito ou caracteres que as 

realcem. Caso seja necessário, as composições (Subseções, Seções, Capítulos, Títulos, Livros e 

Partes) podem compreender agrupamentos em Disposições Preliminares, Gerais, Finais ou 

Transitórias. A Figura 2 apresenta as diversas possibilidades de agrupamentos de artigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda esta estrutura descrita na Lei complementar 95 de 1998 está modelada no esquema 

LexML. A Figura 3 apresenta um exemplo do trecho inicial de um projeto de lei estruturado de 

acordo com o esquema LexML, que permite identificar claramente as sessões do texto que 

contém informações sobre metadados (dados complementares da norma), parte inicial, epígrafe, 

ementa, preâmbulo e ainda a parte normativa (artigo e parágrafo primeiro). 

O projeto LexML também implementa uma estrutura de nomes uniformes (URN) baseada 

no NormeINRete, que fornece ao documento legal uma identificação única e persistente, 

independente de sua localização física. O propósito é a criação de um identificador que funcione 

Figura 2 - Agrupamento de artigos. Fonte: Projeto LexML Brasil (2008, p.10). 
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como um mecanismo para representar referências e, de maneira mais abrangente, qualquer tipo 

de relação entre documentos:  

O seu emprego facilita, em um ambiente de rede com recursos (documentos) 
distribuídos entre diversas fontes eletrônicas de informação, a construção de um 
hipertexto global entre os documentos jurídicos, legislativos e de bases de 
conhecimento contendo as relações entre os mesmos. (Projeto LexML Brasil  
2008b, p.5). 

 
Os nomes são construídos de forma lógica, a partir de um conjunto de regras sintáticas e 

semânticas bem definidas. Para ilustrar o identificador único, utilizaremos a lei que dispõe sobre 

o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais. Seu nome oficial é “Lei nº 8.112, de 11 de Dezembro de 1990”.  

O LexML padroniza este nome, construindo uma estrutura simplificada e baseada em uma 

sintaxe que permita identificar claramente o tipo da legislação, sua esfera de aplicação e data de 

publicação. O processo de criação do nome (URN) consiste na simplificação de letras e números, 

padronização do formato da data, ordenação dos elementos de acordo com o padrão e 

Figura 3 - Trecho inicial de um projeto de lei estruturado de acordo com o esquema LexML. Fonte: (Lima, 
2012a, p. 32). 
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identificação do contexto da lei (neste caso, esfera federal). Assim sendo, este será o identificador 

único para a referida lei: 

• urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112 

O projeto utiliza também um sistema de resolução de nomes que relaciona uma URN 

específica a todas as suas ocorrências físicas. A lista abaixo demonstra três formas de consultar 

na Internet o texto da Lei 8.112, ou seja, três versões físicas para a URN: 

urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112. Os endereços de rede (URLs) são fornecidos, 

respectivamente pelos sítios da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência da 

República: 

• http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8112-11-dezembro-1990-

322161-norma-pl.html 

• http://www6.senado.gov.br/legislacao/DetalhaDocumento.action?id=102416 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8112cons.htm 

Fica claro, nesta abordagem, que cada identificador é construído de acordo com as regras 

e tecnologias estabelecidas por cada instituição, não havendo um padrão definido. Se houver 

alguma alteração na composição destes nomes, todas as referências a estes documentos serão 

prejudicadas. Este problema não acontece com a utilização de URNs porque o conhecimento do 

endereço de rede interessa apenas ao processo de resolução, e não ao sistema de referências. “Se 

um documento é movido ou renomeado, apenas o endereço no catálogo do sistema de resolução 

precisa ser atualizado: o link de referência no documento permanece válido.” (Ciciliati e Lima, 

2005, p. 12). 

Deste modo, o identificador uniforme proposto pelo LexML favorece a criação de uma 

estrutura única de identificação de documentos, além de ser autoexplicativo para os usuários, 

dedutível por meio de regras simples e claras e estar alinhado aos demais padrões do projeto. 

Abaixo, alguns exemplos de nomes uniformes de recursos fornecidos pelo LexML: 

• Constituição Federal de 1998: 

urn:lex:br:federal:constituicao:1988-10-05;1988 

• Código Civil: 

urn:lex:br:federal:lei:2002-01-10;10406 

• Lei nº 8.666 de 1993: 

urn:lex:br:federal:lei:19930621;8666 
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• Lei Estadual (MG) nº 14780, de 15 de setembro de 2003: 

urn:lex:br;minas.gerais:estadual:lei:2003-09-15;14780 

• Instrução normativa SRF nº 312, de 28 de março de 2003: 

urn:lex:br:ministerio.fazenda;secretaria.receita.federal:instrucao.normativa:2003-

03-28;312 

• Projeto de Lei nº 341 de 2007 da Câmara dos Deputados: 

urn:lex:br:camara.deputados:projeto.lei;pl:2007-03-07;341 

Portanto, a padronização de documentos jurídicos e legislativos por meio do esquema 

XML e dos nomes uniformes de recursos (URNs) constituem o núcleo do projeto LexML Brasil. 

O emprego de padrões bem definidos, por seu turno, forma a base de sustentação de todas as 

iniciativas da Legimática que tratam da qualidade formal do processo e do texto legislativo. A 

Figura 4 demonstra um esquema de interação entre um documento estruturado e as diversas 

ferramentas que auxiliam o processo de elaboração normativa. Uma análise superficial deste 

diagrama permite evidenciar o caráter central, protagonista de um documento estruturado no 

formato LexML neste processo. 

É a partir dele que todas as ações são realizadas e todos os textos são produzidos, em 

diversos formatos. Não é nosso objetivo adentrar nos detalhes técnicos dos aplicativos, mas é 

interessante descrever brevemente o propósito de cada um deles, bem como seus produtos 

gerados. 

Os conversores ou simuladores ocupam-se da tarefa de traduzir, por meio de um sistema 

computacional, diversos formatos de documentos, além de identificar relacionamentos. A função 

do Parser, é fazer a conversão de um documento comum, em diversos formatos textuais, para o 

padrão LexML. Constitui-se em um programa de computador que procura analisar um texto legal 

e inferir logicamente suas estruturas e dispositivos, marcando-os com as etiquetas 

correspondentes do padrão LexML. Este trabalho obviamente exige uma interferência humana, 

pois nem sempre é possível uma conversão totalmente automática. É preciso conferir a versão 

estruturada pelo Parser com o documento original e fazer as correções necessárias manualmente. 

Entretanto, a utilização desta ferramenta reduz significativamente o esforço necessário 

para este tipo de conversão. O Renderer, por sua vez, faz o caminho inverso, ou seja, a partir de 

um documento estruturado LexML, produz um texto jurídico ou legislativo em diversos formatos 
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textuais, como o PDF. O Linker tem o objetivo de identificar as remissões textuais e, portanto, 

baseia-se na utilização de URNs para construir os diversos relacionamentos entre as normas. 

O Compilador gera uma nova versão de uma norma legal baseando-se em um texto que 

modifique o seu conteúdo original, ou seja, preocupa-se em apresentar o texto vigente da lei. Já 

grupar em um único diploma legal as diversas normas dispersas que tratam de um determinado 

assunto é tarefa para o Consolidador, que pretende simplificar, desta forma, o nosso ordenamento 

jurídico.  

O Comparador é a ferramenta que permite exibir de maneira integrada as diferentes 

versões de um documento jurídico, permitindo analisar criticamente o conteúdo de um 

documento em contraposição às alterações propostas por emendas a um projeto de lei ou 

modificações em uma norma impostas por um novo diploma legal, por exemplo. A Figura 5 

apresenta trechos de um quadro comparativo, produzido por meio desta ferramenta, que 

demonstra as diferentes versões do Código Civil brasileiro, partindo do original de 1975 e 

passando pelas alterações ocorridas nos anos de 1984, 1998 e 2002. 

 

Figura 4 - Diagrama de interação entre o padrão LexML e suas ferramentas. Fonte: (Lima, 2012a, p. 28). 
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Finalmente, o editor de textos legislativos tem o papel de facilitar a elaboração de projetos 

de lei, de emendas e requerimentos. Esta é uma ferramenta que tem importância crucial para a 

Legimática no que diz respeito à elaboração normativa e, consequentemente, também é de grande 

relevo para a garantia dos requisitos da Legística Formal. Os benefícios proporcionados por este 

software ao processo legislativo é o foco principal deste trabalho e, portanto, trataremos dos 

detalhes dos editores legislativos no Capítulo 3. 

 

 

2.5 Sistemas de Armazenamento e Recuperação de Informações Legais 
 

 

A padronização e a estruturação dos documentos legislativos estão também relacionadas à 

área de atuação da Legimática que se preocupa com sistemas de armazenamento e recuperação de 

informações legislativas e jurídicas. Neste sentido, o projeto LexML desenvolveu um portal 

Figura 5 - Alterações sofridas pelo Art. 1º do Código Civil. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/publicacoes/MLCC/pdf/mlcc_v1_ed1.pdf . Acesso em 30 de Outubro de 2012. 
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especializado com o objetivo de unificar, organizar e facilitar o acesso à informações relativas à 

legislação, proposições legislativas, jurisprudência e doutrina de órgãos da administração pública 

federal, estadual, municipal e distrital. O sistema guarda informações descritivas sobre  

determinadas características dos documentos, como o tipo, a data da criação e o órgão 

responsável, bem como links para o sítio das instituições onde é possível obter o texto integral 

armazenado. 25  

A utilização de nomes uniformes de recursos (URNs) é fundamental para a construção 

destas referências, facilitando a correta identificação dos textos pesquisados. A Figura 6 

demonstra o resultado da pesquisa da lei 8.112 utilizando o Portal LeXML, que traz informações 

sobre a norma e links para o seu texto integral em diversos órgãos, como a Imprensa Oficial, a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 26 

Os diversos órgãos governamentais implementam seus próprios softwares para armazenar 

e recuperar informações legais, como o inteiro teor de um documento legislativo. Acreditamos 

que ainda que não utilizem uma estrutura padronizada em seus textos, tais sistemas podem ser 

                                                 
25 Um projeto semelhante, que também permite acesso fácil à legislação e jurisprudência é o portal de informação 
pública JusBrasil, disponível em : http://www.jusbrasil.com.br.  
26 Disponível em http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:lei:1990-12-11;8112, acesso em 30 de Outubro 
de2012.  

Figura 6 - Resultado da pesquisa da lei federal 8.112 de 1990 no portal LexML. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/publicacoes/MLCC/pdf/mlcc_v1_ed1.pdf. Acesso em 30 de Outubro de 2012. 
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considerados ferramentas da Legimática e também da Informática Legislativa, pois de uma forma 

abrangente, atendem a seus princípios como a disponibilização de informações a todos os atores 

envolvidos no processo legislativo e também permitem o acesso aos resultados de cada fase do 

processo legislativo. 

Uma boa ilustração é o Portal da Câmara dos Deputados que fornece uma série de 

informações não só sobre a legislação ou proposições legislativas como também sobre o próprio 

processo legislativo. As consultas são realizadas tendo como base um sofisticado sistema de 

informação que gerencia todo o ciclo de vida das proposições legislativas no âmbito desta casa 

legislativa. 

Um projeto recente da Câmara dos Deputados, o Proposição Multimídia, possibilita ao 

cidadão e ao usuário interno um acesso simples e direto a várias informações em formatos de 

texto, áudio e vídeo, assim como discursos e notícias de sessões do plenário e reuniões de 

comissões sobre qualquer proposição legislativa em apenas uma tela, apresentado de forma 

simples. Este mecanismo torna mais fácil e rápido encontrar o conjunto de informações 

relacionadas a uma matéria legislativa disponível nos portais institucionais da Casa. Esta é uma 

ferramenta que facilita o acompanhamento de todo o processo legislativo, bem como a atuação e 

posição dos parlamentares acerca de diversos assuntos, contribuindo para a garantia da eficiência, 

transparência e controle das atividades legislativas.  

Embora seja possível a atuação da Legimática mesmo em um ambiente onde não vigora a 

preocupação com padrões estruturados de documentos jurídicos e legislativos, fica patente a 

necessidade destes procedimentos no que tange ao processo de elaboração normativa, 

especialmente na criação de editores de textos legais. Neste sentido, procuramos enfatizar neste 

capítulo a importância dos projetos de padronização de documentos, especialmente o LexML, por 

estar totalmente inserido no contexto que nos interessa: o processo legislativo federal brasileiro.  

Um padrão bem estruturado constitui o alicerce para a criação de ferramentas que 

agreguem valor ao processo legiferante. Não há como imaginar um software que auxilie a 

redação de diplomas legais sem uma estrutura bem definida de padrões atuando na sua 

retaguarda, uma vez que o texto final é gerado por um processo. A padronização é a base 

necessária para a atuação de softwares que permitam agregar qualidade aos documentos legais, 

mormente os editores de textos legislativos. 

 



46 
 

 

3 A CONTRIBUIÇÃO DE EDITORES DE TEXTOS LEGISLATIVOS  
 

 

A análise dos projetos de padronização de documentos legais nos permite visualizar o 

editor de textos legislativos como uma peça integrante de um amplo conjunto de métodos e 

ferramentas que pretendem auxiliar o processo legislativo. Sua atuação não acontece de forma 

isolada e independente, mas integrada a outros aplicativos e amparada por uma séria de regras 

pré-estabelecidas.  

Entretanto, há um aspecto que confere destaque às ferramentas de edição de textos legais 

no contexto dos projetos de qualidade legislativa: a sua proximidade com os usuários finais, ou 

seja, legisladores, especialistas e técnicos em elaboração normativa. São esses aplicativos que 

permitem a visualização de um documento bem estruturado e facilitam a redação dos textos em 

conformidade com as regras previstas, dando sentido a toda esta estrutura preparada para 

subsidiar a boa técnica legislativa. Francesconi (2007, p. 24) destaca que para facilitar a 

implantação do projeto NormeInRete, o instituto ITTIG-CNR desenvolveu uma série de 

ferramentas em acordo com o padrão, sendo a principal delas um editor que permitia gerenciar 

documentos legais baseados naquele formato. 

Outra característica importante dos editores de textos legislativos é a possibilidade de 

agregar funcionalidades diversas, além daquelas referentes à estrutura do documento 

(estabelecida por um padrão e amparada por uma norma), no caso brasileiro, a Lei Complementar 

nº 95 de 1998. Um bom aplicativo de redação deve preocupar-se também com os aspectos 

linguísticos e redacionais do texto, identificando a presença de termos ou orações que possam 

prejudicar a clareza, a concisão e a objetividade do documento legislativo. Estas operações não 

estão diretamente relacionadas à adoção de uma padronização de documento. Sendo assim, 

optamos por dividir os requisitos de um editor de textos legislativos em dois grupos, de maneira a 

atender os aspectos estruturais e linguísticos do documento legal. 

 Tomando como referência as características de editores existentes aliadas as referências 

na bibliografia especializada, elaborou-se um roteiro de perguntas para compor a pesquisa 

qualitativa. Uma breve descrição do funcionamento de um editor de textos legislativos foi 

apresentada a três especialistas em processo legislativo que puderam emitir suas opiniões e 
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impressões acerca da ferramenta e suas possíveis colaborações para a qualidade do texto 

legislativo. Tais reflexões corroboram com os requisitos levantados para o aplicativo, bem como 

apontam novas possibilidades que permitam agregar benefícios ao processo normativo. O roteiro 

com as perguntas bem como as respectivas respostas estão reproduzidos nos anexos do trabalho. 

Destacamos um trecho que sintetiza a expectativa dos especialistas acerca das melhorias que 

podem ser impostas ao processo: 

A falta de formação e de experiência em redação legislativa reflete-se na 
materialização de proposições com inúmeros vícios de inconstitucionalidade e 
de injuridicidade, afinal, elaborar uma proposta legislativa é algo muito mais 
complexo do que uma simples redação que se atenha a aspectos linguísticos. É 
preciso levar em conta que, diferente do Poder Judiciário - que detém o 
monopólio do controle de constitucionalidade das leis -, cabe ao legislativo, bem 
como ao Presidente da República, a análise da constitucionalidade, ou seja, a 
busca pela coerência entre o que se pretende com a proposição e a força 
normativa da Constituição. Ademais, toda proposição deve ser analisada 
também frente ao Direito Positivo, de forma a evitarem-se contradições e 
antinomias jurídicas. Portanto, uma ferramenta que auxilie o redator legislativo 
nos aspectos formais certamente trará reflexos positivos também no conteúdo 
material. (Entrevistado 1, Anexo B, p. 74). 

 

 

3.1 Requisitos desejáveis para um Editor de Textos Legislativos  
 

 

Em relação à estrutura do documento legal, apresentamos a importância de um padrão que 

permita delimitar com exatidão cada parte relevante, ou seja, toda a sua articulação e elementos 

de agrupamento. Para editar um texto de forma estruturada é preciso que ele esteja em 

conformidade com algum padrão de documento legal, como o LexML, por exemplo. Portanto, 

um requisito essencial para um editor de textos é estar baseado em uma padronização bem 

definida de documentos jurídicos ou legislativos. O padrão, por sua vez, está estruturado em 

acordo com as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 95 de 1998 e “sempre que 

possível, portanto, o editor pode exigir os elementos considerados pela lei como necessários, sob 

pena de não se concluir o processo virtual de criação e apresentação de um projeto de lei.” 

(Entrevistado 3, Anexo B, p. 77).  
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Assim como editores de textos de ampla utilização permitem que se crie uma estrutura de 

tópicos encadeados, a ideia é que o editor de textos legislativos permita a edição da estrutura de 

um documento legislativo, em acordo com a articulação e agrupamentos definidos por um 

padrão27, de forma simples e transparente para o usuário. Neste sentido, o software deve prover 

uma interface amigável, que permita uma operação fácil e natural, não sendo necessário qualquer 

conhecimento aprofundado da linguagem XML. O sistema deve implementar um mecanismo que 

permita a exibição do documento claro e legível para o usuário e ao mesmo tempo produza a 

versão do texto com as devidas marcações impostas pelo padrão à medida que este é modificado. 

O redator não precisa “marcar” manualmente as partes do texto por meio de um editor XML. Ele 

deve escrever naturalmente o texto, como em qualquer ferramenta de edição e o editor de textos 

legislativos encarrega-se de incluir no texto padronizado os rótulos em acordo com o contexto no 

qual os dispositivos são incluídos. 

A ferramenta também deve ter a capacidade de reordenar os elementos de articulação e 

agrupamento mediante alguma alteração imposta pelo usuário. Suponhamos que um projeto de 

uma nova lei contenha duzentos artigos e em uma revisão do texto, o legislador considerou 

desnecessário o seu Art. 43. A simples exclusão deste dispositivo por meio de um editor de textos 

legislativos deve renumerar automaticamente todos os artigos subsequentes. Utilizando-se um 

editor convencional, será necessário alterar manualmente o Art. 44 para 43, o Art. 45 para 44 e 

assim por diante.  

Um editor de textos legislativos baseia-se na validação do documento em conformidade 

com o formato XML imposto por um padrão. Neste sentido, é possível evitar diversos erros 

formais, que embora não prejudiquem a aplicação da norma, acabam por passar despercebidos 

mesmo após diversas revisões: 

Por exemplo, o recente Código Civil de 2002 utiliza “SUBTÍTULO” como 
dispositivo para agrupar artigos, elemento este não previsto no rol de elementos 
para agrupar artigos da Lei Complementar nº 95. Outro exemplo é a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2007 (LDO – Lei nº 
11.439/2006), que lista alíneas subordinadas ao § 3º do art. 5º, quando o correto 
seria tratar esta enumeração utilizando incisos. (Projeto LexML Brasil  2008, 
p.9). 

                                                 
27 Consideramos o LexML como o padrão de referência para os requisitos de um editor de textos legislativos na 
esfera legislativa federal brasileira. 
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No caso do Código Civil é possível supor que a utilização de um tipo de agrupamento não 

previsto na Lei Complementar nº 95 (SUBTÍTULO) foi um artifício utilizado pelo legislador para 

reunir um conjunto de artigos sem ter que alterar toda a estrutura de uma norma extremamente 

complexa e extensa. A reordenação prevista em um editor de textos legislativos poderia tornar 

esta tarefa mais simples e ágil. Se por um lado esta ferramenta está balizada pelo rigor imposto 

pelo padrão e por isso não permitiria a inclusão daquele tipo de agrupamento, por outro facilitaria 

o trabalho do usuário no sentido de equalizar o texto em consonância com as formalidades 

exigidas. 

Outra questão importante para os editores legislativos é permitir a elaboração e alteração 

de diversos tipos de documentos específicos dos órgãos legislativos, como as proposições 

principais, as emendas e os requerimentos. É preciso ressaltar que, para atender ao processo 

legislativo no âmbito federal, a ferramenta deve estar adaptada às características dos textos de 

cada casa legislativa nesta esfera, amparadas por seus regimentos específicos: Regimentos 

Internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e o Regimento Comum do Congresso 

Nacional. Por questões de simplificação, utilizaremos apenas um como referência neste trabalho: 

o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD).   

Este regulamento define em seu Art. 118 a emenda como uma proposição apresentada 

como acessória de outra principal28, com o propósito de modificar o seu conteúdo, adicionando, 

suprimindo ou alterando dispositivos. Já os requerimentos, atendem aos mais diversos objetivos 

do processo legislativo. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados descreve cada 

modalidade de requerimento, agrupando-os em três categorias: os sujeitos a despacho apenas do 

Presidente (RICD, art. 114), os sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa (RICD, art. 

115) e os sujeitos à deliberação do Plenário (RICD, art. 117). Neste sentido, é muito importante 

que o editor contemple as especificidades de cada tipo de proposição principal, emenda ou 

requerimento, auxiliando o processo de redação destas peças.  

Uma vez que o usuário selecione uma modalidade específica de um documento a ser 

trabalhado, a ferramenta deve apresentar um modelo correspondente, com toda a informação 

genérica já incorporada (como a base legal que sustenta o documento, por exemplo), exigindo-se 

que se forneçam apenas os dados específicos daquela matéria. 

                                                 
28 As proposições principais podem ser: propostas de emenda à Constituição, projetos de lei ordinária, projetos de lei 
complementar, projetos de decreto legislativos e projetos de resolução. (RICD, Art. 138) 
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Também é muito comum em textos legislativos as referências ou remissões a dispositivos 

constantes no próprio texto ou a outros documentos. Como já visto, a utilização de um padrão 

para documentos legais facilita o acesso a essas ligações por meio dos nomes uniformes de 

recursos (URNs). Sendo assim, um editor de textos legislativos deve ser capaz de verificar se as 

remissões redigidas são válidas e também facilitar o acesso a uma referência por meio de 

hiperlinks. 

A integração com bases de dados e outros sistemas legislativos permite ao editor prover e 

verificar a validade das remissões e referências, bem como propicia mecanismos que favoreçam a 

inclusão de funcionalidades mais complexas, como a comparação do texto proposto com a 

legislação vigente. 

De maneira simplificada, a Tabela 2 relaciona os requisitos do editor que atendem aos 

aspectos estruturais do texto legislativo. 

 

Requisitos Estruturais do Editor de Textos Legislativos 

RE1 Conformidade com um padrão de texto legislativo 

RE2 Facilidade de operação e interface amigável 

RE3 Capacidade de reordenar os elementos do texto 

RE4 Adaptação às especificidades de cada tipo de documento legislativo 

RE5 Capacidade de verificar a validade das remissões  

RE6 Prover links de acesso 

RE7 Integração com Sistemas de Informações Legislativas 

Tabela 2 - Requisitos Estruturais do Editor de Textos Legislativos. Fonte: O Autor 

 

A Legística Formal preocupa-se com os aspectos linguísticos e redacionais do texto, no 

intuito de fornecer maior clareza, objetividade e concisão a norma legislativa. Neste sentido, 

destacamos algumas peças que podem ser entendidas como fundamentais para a qualidade 

legislativa, como a já mencionada Lei Complementar nº 95 de 1998 e o Decreto nº 4.176, de 

2002 que estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação 

e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência 

dos órgãos do Poder Executivo Federal. Existem ainda diversas obras que tratam do assunto, 

como o Manual de Elaboração Legislativa da Câmara dos Deputados e o Manual de Redação da 

Presidência da República.  
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O editor de textos legislativos também pode incorporar inúmeras regras formais que 

procuram melhorar a qualidade do texto legislativo. Observando critérios razoáveis e em acordo 

com as possibilidades tecnológicas, deve-se utilizar as recomendações da boa técnica legislativa 

na estrutura e funcionamento da ferramenta. A ideia é que o software seja capaz de fornecer 

mecanismos automáticos que auxiliem na confecção de um documento alinhado com as diretrizes 

constantes nas normas e manuais de elaboração legislativa. Destacamos a seguir, algumas 

possíveis funcionalidades do editor de textos legislativos em consonância com os aspectos 

redacionais e linguísticos do texto legislativo. 

Bassoli (2006) faz uma descrição de diversas aplicações da informática que podem ajudar 

a promover a clareza, a simplicidade e a compreensão de um texto legislativo, sem prejudicar sua 

singularidade e precisão. Acreditamos que estas funcionalidades, podem ser incorporadas ao 

editor de textos legislativos, permitindo suas utilizações de forma direta, acessível e integrada ao 

processo de redação. Abaixo, uma breve síntese de cada uma delas. 

Um dicionário de definições legislativas ou glossário legislativo pode contribuir 

significativamente para a uniformidade e coerência do documento, por meio de um catálogo 

eletrônico que contemple as definições dos termos e expressões legislativas. 

O dicionário de expressões não recomendadas tem por objetivo incrementar a precisão 

da terminologia e linguagem utilizadas, identificando no texto a presença de termos imprecisos, 

ambíguos ou desatualizados e ao mesmo tempo sugerindo sinônimos ou expressões mais 

significativas. Pode ser muito útil também para encontrar e sugerir a substituição de palavras 

inadequadas, como gírias e neologismos.  

Também é muito útil a utilização de um dicionário específico, que permita o fácil acesso 

ao significado de termos jurídicos, palavras técnicas de áreas específicas, terminologias 

consagradas em língua estrangeira ou mesmo de siglas de ampla aplicação.  

Já o dicionário de termos da legislação precedente fornece uma lista de todos os termos 

já utilizados na legislação anterior. Cada termo pode ser elencado com a indicação do número de 

suas ocorrências e as legislações em que aparece. Este dicionário pode ser usado para um 

controle automático da presença no texto de termos novos ou pouco usados. A ausência de um 

termo na legislação anterior pode ajudar o redator a refletir sobre a substituição da palavra por 

uma que já pertença à linguagem legislativa, ou se julgar pertinente, sugerir o acréscimo da 

definição do novo termo ao dicionário. 
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O Tesauro fornece mecanismos para a construção de uma lista de termos relacionados 

entre si, tendo como base a “análise de conceitos, na qual se define o termo geral, de maior 

abrangência, e sua relação com termos mais específicos, que representam os conceitos menores.” 

(Tristão, Fachin e Alarcon, 2004, p. 167). Em outras palavras, o Tesauro é um dicionário 

organizado de tal forma que permite explicitar as relações entre os termos que compõe um 

vocabulário específico. Sistemas baseados neste conceito são amplamente utilizados na 

organização do conhecimento e poderiam ser integrados ao editor de textos legislativos como um 

recurso para o incremento da clareza e precisão do documento. 

Estes requisitos linguísticos recomendáveis a um editor de textos legislativos encontram 

amplo respaldo na opinião de especialistas legislativos: “Sempre senti falta de um dicionário 

jurídico on-line, mas achei genial a ideia de um corretor de gírias e neologismos.” (Entrevistado 

1, Anexo B, p. 73). 

Editores de textos em geral incluem funcionalidades de correção de erros ortográficos e 

de estruturas sintáticas das frases, indicando a violação de diversas regras gramaticais na 

Língua Portuguesa. Embora possam ser consideradas atualmente como triviais, são operações 

imprescindíveis e, portanto, requisitos para um bom editor de textos legislativos.  

Além destas funcionalidades, também é possível estabelecer diretrizes de redação, 

norteadas pelas normas e manuais acerca da elaboração normativa, capazes de serem verificadas 

automaticamente. Para ilustrar, segue a transcrição de um trecho da Lei Complementar nº 95 de 

1998: 

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e 
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: 

............................................................................................................. 

        II - para a obtenção de precisão: 

.............................................................................................................. 

        g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar 
as expressões ‘anterior’, ‘seguinte’ ou equivalentes; (Alínea incluída pela Lei 
Complementar nº 107, de 26.4.2001) 

Neste sentido, o editor de textos legislativos deve ser capaz de identificar 

automaticamente possíveis ocorrências destas expressões em uma remissão e sugerir ao usuário 
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que especifique claramente o dispositivo ao qual se refere. De acordo com o entrevistado 2 

(Anexo B, p. 76), este exemplo é muito interessante também, porque permite destacar um deslize 

cometido pela própria Lei Complementar nº 95 de 1998 em seu Art. 17: 

Art. 17. O Poder Executivo, até cento e oitenta dias do início do primeiro ano do 
mandato presidencial, promoverá a atualização das coletâneas a que se refere o 
artigo anterior , incorporando aos textos que as integram os decretos e atos de 
conteúdo normativo e geral editados no último quadriênio. (grifo nosso). 

É possível imaginar que se tivesse sido alertado por um software sobre esta 

inconformidade, o legislador poderia ter evitado o “descuido”. Diversas diretrizes como esta 

podem ser modeladas e acrescentadas à ferramenta, em acordo com a necessidade e o 

entendimento de cada casa legislativa.  

As boas práticas e técnicas recomendadas pelos manuais podem ser integradas ao editor 

por meio de tutoriais e exemplos da aplicação de diversos tipos de textos legislativos. A própria 

ferramenta pode constituir uma fonte de consulta, funcionando também como uma espécie de 

guia on-line para a redação legislativa. Este é mais um requisito reforçado pela pesquisa 

qualitativa: “À medida que o redator for se inteirando dos fundamentos legais que regem a 

atividade de redação legislativa, creio que poderia melhorar seu trabalho não só em relação à 

forma, mas quanto ao próprio conteúdo da proposição.” (Entrevistado 1, Anexo B, p. 73). 

Portanto, em relação aos aspectos linguísticos e redacionais do texto normativo, seria 

desejável que um editor de textos legislativos pudesse implementar os requisitos elencados na 

Tabela 3. 

 

Requisitos Linguísticos do Editor de Textos Legislativos 

RL1 Dicionários de definições legislativas 

RL2 Dicionários de expressões não recomendadas 

RL3 Dicionários específicos 

RL4 Dicionários de termos da legislação precedente 

RL5 Sistemas de tesauro 

RL6 Corretor ortográfico e sintático 

RL7 Diretrizes de redação legislativa 

RL8 Exemplos e tutorias 

Tabela 3 - Requisitos Linguísticos do Editor de Textos Legislativos. Fonte: O Autor 
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A Tabela 4 apresenta uma matriz de relacionamento entre os principais problemas 

relativos à qualidade formal do texto legislativo e a lista de requisitos de um editor de textos 

legislativos, ou seja, identifica quais requisitos funcionais da ferramenta podem ajudar a evitar 

quais inconformidades dos documentos. Uma característica do editor pode atender a diversos 

problemas no texto, que da mesma forma, pode ser contornado por mais de uma funcionalidade 

do aplicativo.  

 

Matriz de relação entre problemas formais e requisitos de editores de textos legislativos 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Conformidade com um padrão de texto legislativo          

Facilidade de operação e interface amigável          

Capacidade de reordenar os elementos do texto          

Adaptação às especificidades de cada tipo de 

documento legislativo 

         

Capacidade de verificar a validade das remissões           

Prover links de acesso          

Integração com Sistemas de Informações Legislativas          

Dicionários de definições legislativas          

Dicionários de expressões não recomendadas          

Dicionários específicos          

Dicionários de termos da legislação precedente          

Sistemas de tesauro          

Corretor ortográfico e sintático          

Diretrizes de redação legislativa          

Exemplos e tutorias          

Tabela 4 - Relação entre Problemas Formais e Requisitos de Editores de Textos Legislativos. Fonte: O Autor 
 

Legenda:  

P1 Erros de linguagem P6 Ambiguidades semânticas  

P2 Alterações em cadeia P7 Ambiguidades sintáticas 

P3 Documentos mal estruturados P8 Antinomias 

P4 Revogações tácitas e implícitas P9 Indeterminação do correto destinatário da lei 

P5 Normas intrusas  
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A análise da matriz permite constatar que todos os problemas identificados são cobertos 

por pelo menos um dos requisitos da ferramenta. A atuação das diretrizes de redação legislativa 

(RL7) é bastante abrangente e auxilia na correção de diversas inconformidades. Desta forma, é 

possível imaginar uma abordagem incremental no processo de criação dos editores legislativos, 

priorizando as diretrizes consideradas mais relevantes. Embora não exista uma relação de 

dependência direta entre os requisitos linguísticos e os estruturais, parece uma boa estratégia 

implementar prioritariamente as funcionalidades que permitam estruturar o texto legislativo em 

conformidade com o padrão estabelecido. Parece ser mais fácil agregar funcionalidades a um 

editor que previamente impeça erros e incongruências estruturais, como um inciso ou artigo fora 

de ordem, por exemplo. 

Novos problemas, bem como suas prováveis soluções podem ser gradativamente 

adicionados a esta matriz. Os problemas formais descritos na Tabela 1 têm forte relação com a 

chamada Poluição Legislativa. Em um momento posterior na criação da ferramenta, é 

perfeitamente possível imaginar a inclusão de funcionalidades que permitam combater também a 

Inflação Legislativa. Uma vez integrado a outros sistemas, um editor de texto legislativo pode 

identificar a presença no texto de trechos já existentes na legislação e evitar a tramitação de 

matérias desnecessárias e de baixa relevância, como sugere um especialista em processo 

legislativo: “Deveria haver uma ligação com um banco de dados de proposições que permitisse 

ao editor comparar aquilo que se escreve com algo já existente, de forma a impedir erros do tipo 

copiar/colar.” (Entrevistado 1, Anexo B, p. 74). 

A seguir, faremos uma breve descrição de alguns editores de textos legislativos que 

suportam os padrões de documentos descritos neste trabalho. São três iniciativas que adotam 

abordagens diferentes tanto na concepção técnica do software, como nos objetivos pretendidos. 

Assim como os padrões estudados, o enfoque maior será no editor proposto pelo Senado Federal 

que, sem dúvida, tem maior proximidade com os objetivos desta pesquisa. 
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3.2 Norma-Editor 
 

 

O editor de textos legislativos Norma-Editor foi criado pelo Instituto CIRSFID para 

atender ao padrão NormeInRete. A ferramenta é um dos dois componentes do projeto Norma-

System, que também prevê uma estrutura de armazenamento e gerenciamento dos documentos 

legislativos e seus relacionamentos, o Norma-Server. 

Palmirani e Benigni (2007, p. 205) definem o Norma-System como um sistema de 

informação jurídica capaz de gerenciar um documento legal através de todo o seu ciclo de vida 

no curso do processo legislativo, utilizando diferentes técnicas de padronização de textos 

(atualmente o sistema também suporta o padrão Akoma Ntoso). O projeto também prevê a 

criação de um ambiente computacional separado para testar o comportamento da nova norma no 

Figura 7 - Telas do Norma-Editor. Fonte: (Palmirani, 2012, p. 11). 
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enquadramento jurídico, permitindo detectar possíveis anomalias e disfunções provocadas pelo 

novo diploma legal29. 

O Norma-Editor é um editor de textos especializado que utiliza um ambiente já 

consagrado para processamento de documentos, o Microsoft Word. O seu funcionamento 

consiste em adicionar ferramentas ao Word que tornam possível a edição de documentos 

jurídicos e legislativos, a marcação do texto de acordo com os padrões, a conversão do texto para 

o formato XML e a inclusão de metadados. O sistema inclui funcionalidades capazes de lidar 

com o conteúdo legado, ou seja, permitir a conversão dos textos já existentes em um formato 

XML compatível com o padrão utilizado. Também permite detectar remissões, representá-las por 

nomes uniformes (URNs) e gerenciar a hierarquia de documentos anexos. O Norma-Editor 

pretende auxiliar o usuário a atualizar e consolidar documentos legais de maneira 

semiautomática, facilitando o gerenciamento da legislação em vigor. 

 

 

3.3 LegisPro Web 
 

 

O LegisPro Web30 é uma inciativa da Xcential, grupo norte-americano especializado em  

produtos e serviços legislativos para órgãos governamentais em diversos níveis, que tem sua 

atuação direcionada para soluções informatizadas de apoio ao processo legislativo. O editor é 

baseado na web e foi desenvolvido para suportar o padrão Akoma Ntoso, permitindo adaptações 

para qualquer outro esquema XML. 

A ferramenta não provê recursos avançados de edição e sua utilização não se demonstrou 

muito simples e amigável. Entretanto, dois aspectos merecem destaque: a possibilidade de 

marcação de texto e o seu direcionamento para a web. 

O manuseio do software consiste basicamente em selecionar as partes do documento e 

caracterizá-las manualmente de acordo com sua função no texto. A figura 8 mostra um exemplo 

de utilização do LegisPro com o trecho inicial da Lei Complementar nº 95 de 1998, apresentando 

a epígrafe, a ementa, o preâmbulo e o Capítulo I marcados previamente. É possível a exibição e 
                                                 

29 Embora não seja o foco deste trabalho, é interessante ressaltar a iniciativa do Norma-System no sentido de criar 
também mecanismos de análise de impacto legislativo, relacionados à Legística Material (avaliações ex-ante ou 
prospectiva). 
30 A ferramenta é de uso gratuito e está disponível no link: http://www.legalhacks.org/Editor/Index.html . 
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edição tanto em formato texto quanto diretamente na estrutura do padrão, neste caso o Akoma 

Ntoso (o exemplo mostra a exibição do Capítulo I neste formato). Esta abordagem pode ser 

bastante útil para usuários mais familiarizados com linguagens de marcação e também um bom 

caminho para facilitar o treinamento e a divulgação de padrões de textos estruturados, uma vez 

que possibilita visualizar na prática o seu funcionamento. 

Já o direcionamento da ferramenta para plataformas web fornece uma alternativa de 

acesso fácil, rápido e direto, eliminando a necessidade de instalação e configuração do aplicativo 

ou mesmo a integração de ferramentas a um processador de textos previamente utilizado, como o 

Word, por exemplo.  

 

 

 

Figura 8 – Captura da tela do LegisPro Web em funcionamento.  
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3.4 LexEdit 

 

 

O LexEdit 31 é o editor de textos legislativos desenvolvido pelo Senado Federal em acordo 

com o padrão LexML.32 A abordagem adotada pelos técnicos brasileiros foi o desenvolvimento 

de uma ferramenta própria, independente de um processador de textos já consagrado. A intenção 

de inovar na autoria de documentos foi a principal motivação para a criação do editor, segundo o 

líder do projeto: 

Atualmente, na maioria das casas legislativas do Brasil, o microcomputador é 
utilizado de uma forma muito parecida com o de uma máquina de datilografia. O 
documento legislativo, por conta da sua estrutura e do seu rito, oferece várias 
oportunidades para a otimização do processo de autoria. (Lima, 2012b, p.1) 

O software é composto por três módulos integrados (porém construídos gradualmente) 

que devem atender as características específicas das emendas, requerimentos e proposições 

principais. Percebendo-se que os parlamentares oferecem muito mais emendas do que projetos de 

lei, a implantação do módulo de emendas foi priorizada e ocorreu precisamente no dia 24 de 

outubro de 2011. Seguindo a mesma lógica, o próximo módulo, que já se encontra em fase final 

de desenvolvimento, será o de requerimentos.  

O editor de emendas oferece uma operação bastante simples e intuitiva. Uma vez 

selecionada uma proposição constante da base dados, o seu texto é exibido em um formato 

natural para o usuário que pode selecionar os elementos que pretende alterar. É importante 

lembrar que os arquivos constantes desta base foram previamente convertidos para o formato 

LexML com o auxílio de um Parser.  

No entanto, o usuário não precisa ter conhecimento sobre linguagens de marcação, basta 

clicar diretamente no dispositivo e proceder às modificações possíveis (adição, supressão ou 

modificação). A ferramenta permite que sejam feitas várias alterações na mesma emenda e 

também analisa o contexto que se pretende mudar, só permitindo que ações válidas sejam 

                                                 
31 LexEdit  é também o nome de um editor de textos legislativos pioneiro, desenvolvido no início dos anos noventa 
por pesquisadores do Instituto de Documentação Jurídica (Florença) do Conselho Nacional de Pesquisa (CNR) em 
parceria com o Centro Toscano de Informática de Florença. (Soares, 2004, p. 151). 
32 As informações sobre o LexEdit descritas nesta seção estão baseadas em apresentações sobre a ferramenta, testes 
exploratórios do produto e entrevista (Lima, 2012b) com o Sr. Joao Alberto de Oliveira Lima, Analista de 
Informática Legislativa da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal e Líder do Projeto LexML.  
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efetuadas. A Figura 9 mostra a tela do LexEdit. Neste exemplo, o redator alterou o conteúdo dos 

incisos I e IV (destacados em azul), suprimiu o inciso II (em vermelho) e adicionou um novo 

inciso, o V-A (na cor verde). Uma vez concluída as modificações desejadas, o sistema permite 

gerar o “espelho” da emenda, baseado nas alterações propostas (Figura 10).  

O editor possibilita, desta forma, estruturar as operações de cada emenda e garantir a 

consistência entre o seu comando e a correta citação. Em outras palavras, o LexEdit garante a 

exatidão da mudança proposta, evitando equívocos e descuidos, contribuindo de forma decisiva 

para a qualidade do processo legislativo. Também merece destaque a possibilidade de visualizar a 

alteração pretendida, permitindo comparar as alterações com o texto original. No módulo de 

requerimento, será possível garantir que todas as informações exigidas pelo regimento interno do 

Senado Federal sejam providas no momento da autoria. Segundo os responsáveis pelo projeto, 

embora tenha pouco tempo de funcionamento, já é possível verificar bons resultados da 

Figura 9 – Captura da tela do LexEdit em funcionamento. 
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ferramenta, uma vez que é amplamente reconhecido o seu potencial inovador. No entanto, sua 

utilização não é obrigatória33, o que contribui, em conjunto com algumas falhas na divulgação e 

no treinamento, para uma relativa baixa adesão ao aplicativo.  

Além disso, qualquer inovação que altere uma rotina acaba por apresentar resistências e 

requer um tempo para sua sedimentação. Também é muito comum proposições que já iniciam sua 

tramitação com erros de técnica legislativa - inconsistentes em relação à Lei Complementar nº 

95/1998 - que são incontornáveis com a tecnologia utilizada. Lima (2012b) acredita que este 

problema será superado com a implantação do módulo de autoria de proposições principais e 

destaca o atual esforço da equipe na conclusão do módulo de requerimentos.  

A utilização da ferramenta só será obrigatória quando todas as situações para cada tipo de 

documento forem cobertas. A expectativa é que o módulo de requerimentos permita fazer esta 

operação de forma gradativa, ou seja, definindo a obrigatoriedade por tipo de documento.  

                                                 
33 Tornar a utilização do LexEdit obrigatória significa integrá-lo aos sistemas que controlam o fluxo de documentos 
legislativos, de maneira que o editor seja a única “porta de entrada” para novas proposições.  

Figura 10 - Espelho da Emenda gerada pelo LexEdit.  
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Finalmente, destacam-se os próximos desafios para o editor de textos legislativos: a 

evolução do módulo de edição de emendas para permitir alterações de anexos, tabelas e fórmulas; 

a criação dos módulos de edição de projetos de lei e pareceres e a criação de material de 

treinamento de usuários.  
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CONCLUSÃO 

 

 

O capítulo anterior apresenta três abordagens diferentes de editores de textos legislativos: 

uma ferramenta integrada a um editor de textos já consagrado (Norma-Editor), um aplicativo 

independente, com desenvolvimento próprio (LexEdit)34 e um software baseado na Web 

(LegisPro). Embora não seja o objetivo deste trabalho identificar a melhor solução do ponto de 

vista técnico, é interessante comparar sucintamente algumas características funcionais. 

Se por um lado um aplicativo integrado a um editor facilita o trabalho dos usuários que já 

estão familiarizados com a sua operação, por outro cria uma relação de dependência com o 

processador de textos utilizado, tornando a adoção de determinado software (como o Microsoft 

Word ou o BrOffice.org Writer, por exemplo) obrigatória. Também é provável a necessidade de 

adaptações do editor legislativo para compatibilizá-lo com novas versões do editor principal. 

Estes problemas podem ser evitados com um aplicativo independente, que adicionalmente 

permite maiores facilidades em relação à marcação e a conversão dos textos para os padrões 

XML utilizados.  

Entretanto, este último requer um maior investimento em treinamento para consolidar sua 

operação, assim como a concentração de esforços no sentido de disponibilizar diversos recursos 

de redação facilmente encontrados em processadores de textos consagrados, como corretores 

ortográficos e sintáticos. Os aplicativos voltados para Web fornecem uma alternativa de fácil 

acesso, porém com menos recursos. Também não são muito práticos para tarefas mais complexas 

como a consolidação de diversos documentos e dependem da Internet, ou seja, não podem ser 

utilizados off-line.  

A elaboração da lista das funcionalidades do editor de textos legislativos considerou 

referências na literatura especializada, testes exploratórios de ferramentas existentes e também 

opiniões de especialistas em processo legislativo da Câmara dos Deputados, obtidas por meio de 

um questionário acerca das expectativas sobre os benefícios de uma ferramenta computacional 

que permita contribuir com a qualidade legislativa.  

                                                 
34 Outro exemplo de editor de textos legislativos independente é o xmLegesEditor, desenvolvido pelo ITTIG-CNR 
para suportar o padrão NormeInRete, disponível em: http://www.xmleges.org. 



64 
 

De acordo com depoimentos dos entrevistados, no âmbito da Câmara dos Deputados, a 

maioria dos projetos de lei conta com a colaboração de órgãos e profissionais especializados 

como a Consultoria Legislativa e Assessorias de Partidos, Lideranças e Comissões. Sendo assim, 

as proposições desprovidas de qualquer auxílio técnico constituem uma parcela pequena, residual 

de matérias legislativas. O propósito da ferramenta é, portanto, auxiliar tanto o redator experiente, 

que não está livre de um descuido ou um lapso, como permitir a produção de um texto melhor por 

aqueles que não dominam a técnica legislativa.  

Os depoimentos também reafirmam a importância da inclusão no editor de 

funcionalidades relacionadas à qualidade linguística e redacional dos textos, como dicionários de 

termos técnicos e dicionários de expressões não recomendáveis. A presença de termos 

imprecisos, ambíguos ou indevidos como gírias e neologismos foi descrita como um fato 

recorrente em textos legislativos. 

É importante ratificar que todas as iniciativas em relação à padronização e redação de 

documentos legislativos são extremamente recentes, ainda encontram-se em fase de solidificação. 

Neste sentido, o grande foco dos atuais editores de textos legislativos é o atendimento das 

funcionalidades estruturais da aplicação, ou seja, permitir a edição de um texto em acordo com o 

padrão estabelecido, bem como as atividades relacionadas, como a conversão de formatos. Esta 

abordagem segue um rito natural, iniciando-se no estabelecimento de um padrão, passando pela 

construção de ferramentas que permitam editar textos estruturados, para finalmente incorporar 

mecanismos que permitam aperfeiçoar seus aspectos linguísticos e redacionais.  

Em uma analogia com a construção de um edifício, a adoção de um padrão XML é a 

fundação e a estrutura do prédio, os requisitos estruturais do editor de textos legislativos seus 

revestimentos e instalações e os requisitos linguísticos, o acabamento. Acreditamos que a maioria 

dos projetos encontra-se na fase final das instalações e por isso, qualquer análise no sentido de 

verificar quais requisitos são cobertos por cada ferramenta seria precipitada.  

Outro aspecto importante diz respeito à necessidade de se investir esforços na utilização 

da nova estrutura. Para que o padrão e suas ferramentas sejam amplamente explorados, faz-se 

necessário converter toda a legislação existente para a estrutura adotada. Como já vimos, 

aplicativos como o Parser permitem executar esta tarefa de maneira semiautomática, mas 

também é necessária a intervenção humana. Esta pode ser uma tarefa árdua no início, mas uma 

vez convertido todo o passivo, não será mais exigida, pois a adoção de editores de textos 
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legislativos garantirá o nascimento de novos documentos legislativos totalmente compatíveis com 

o padrão. Assim como qualquer inovação tecnológica, a adoção de editores de textos legislativos 

também carece de investimentos em treinamento, tanto para disseminar sua relevância como para 

facilitar sua operação.  

Uma estratégia interessante para as ferramentas de auxílio à redação legislativa pode ser a 

implantação por etapas de suas funcionalidades, criando gradativamente a nova cultura de 

elaboração normativa nos órgãos legislativos. Em um primeiro momento, pode ser 

disponibilizado um módulo que atenda alguns requisitos estruturais do texto, como o LexEdit fez 

no Senado Federal. Novas funcionalidades podem ser integradas aos poucos, até que se tenha 

uma versão que atenda a todas as necessidades estruturais e linguísticas. Estas últimas são mais 

flexíveis e podem ser opcionais de acordo com a definição de cada órgão. Uma vez consolidado o 

emprego de editores de textos, cada casa legislativa poderá estabelecer seus parâmetros de 

utilização, como tornar a ferramenta obrigatória e definir qual o rigor de suas validações.  

Isso significa dizer que o grau de formalidade que se pretende implantar é uma decisão 

política de cada instituição, que pode optar por usar o aplicativo apenas para validar a estrutura 

dos documentos e sugerir algumas alterações ou impor o atendimento de padrões e diretrizes 

rígidas, que necessariamente tenham que ser respeitadas durante criação de um texto legislativo. 

Por exemplo, o editor pode evitar que se use uma cláusula de revogação genérica, como 

“revogam-se todas as disposições em contrário” ou simplesmente orientar o redator a especificar 

cada um dos diplomas legais referenciados na revogação para atender uma recomendação da boa 

técnica legislativa. Esta abordagem incremental também permite imaginar operações mais 

sofisticadas no futuro, como verificar se trechos de um novo projeto de lei já não está presente 

em dispositivos da legislação vigente, desde que a ferramenta integre-se aos sistemas de 

informações legislativas.  

Um editor de textos legislativos também pode servir como um guia ou manual eletrônico, 

facilitando a compreensão e o aprendizado do processo legiferante. Uma boa estrutura de 

informações de ajuda, tutoriais e exemplos incorporados ao software não só facilita o trabalho do 

redator, como também pode auxiliar no ensino da técnica legislativa. Sua aplicação pode 

extrapolar os domínios dos órgãos legislativos, alcançado também profissionais liberais, 

estudantes ou mesmo o “pacato cidadão”, interessado em conhecer e participar das atividades dos 

parlamentos no que diz respeito à criação de leis.  
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Neste trabalho priorizamos a análise das iniciativas de especialistas italianos, não só pela 

forte relação com o projeto brasileiro (LexML) como também pela marcante atuação daquele país 

em projetos de Legimática. Tal protagonismo e referência nesta área podem ser justificados pelo 

grande interesse da comunidade acadêmica italiana no estudo das aplicações da informática 

relacionadas com o Direito. O Instituto CIRSFID da Universidade de Bolonha, que em tradução 

livre, significa “Centro Interdepartamental de Pesquisa em História do Direito, Filosofia e 

Sociologia do Direito e Informática Jurídica” congrega estudiosos de diversas áreas e é 

responsável por vários projetos inovadores que integram a informática às áreas legislativa e 

jurídica.  

No Brasil, os projetos de padronização de documentos e desenvolvimento de ferramentas 

estão a cargo dos próprios órgãos governamentais. Como demonstramos, o editor de textos 

legislativos é uma peça importante dentro de um conjunto de padrões, métodos, técnicas e 

ferramentas que atuam de forma integrada e complementar. Sendo assim, é possível afirmar que 

nos encontramos em um estágio avançado na área da Legimática voltada para os aspectos formais 

do texto legislativo, uma vez que já existe um padrão definido e diversas aplicações disponíveis. 

Voltando a comparação com os edifícios, acreditamos que nossos apartamentos devem ser 

entregues em breve. Entretanto, ainda há muito por fazer, especialmente em relação aos editores 

de textos legislativos. Neste sentido, colaborações técnicas oriundas das instituições de ensino 

especializado também seriam muito bem-vindas.  

A análise das ferramentas estrangeiras é interessante apenas como uma referência para o 

desenvolvimento de nossos aplicativos. O processo legislativo envolve uma série de fatores que 

estão condicionados à cultura política de cada país ou mesmo de cada Parlamento. Mesmo na 

esfera legislativa federal brasileira é preciso adaptar as ferramentas de edição de textos de acordo 

com as características específicas e os ritos de cada casa legislativa. Embora muito próximas, 

inclusive fisicamente, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal possuem procedimentos 

específicos, amparados em seus respectivos regimentos internos que devem ser rigorosamente 

observados. Neste sentido, o editor pode ser moldado de acordo com as definições processuais de 

cada casa, mas deve respeitar um padrão comum de estruturação do texto normativo, uma vez 

que os documentos legislativos tramitam entre os dois órgãos legiferantes. 

Finalmente, ressalta-se o caráter colaborativo dos editores de textos legislativos assim 

como das aplicações da Legimática em geral. A proposta não é “automatizar” um processo 
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decisório que é eminentemente político, mas facilitar o trabalho de seus atores. As iniciativas 

tecnológicas têm uma natureza evolutiva, são aperfeiçoadas de acordo com a prática e podem ser 

adequadas às necessidades de cada órgão ou instituição. Mader (2007b, p. 53) destaca como um 

dos principais desafios da Legística a tarefa de dar sentido aos seus princípios gerais, pensando 

em como podem ser aplicados de maneira prática e definindo quais critérios podem ajudar no 

controle da produção legislativa. Do ponto de vista da Legística formal, acreditamos que uma 

grande contribuição virá das aplicações da Legimática, especialmente da padronização de 

documentos e de ferramentas que auxiliem a redação normativa. 
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ANEXO A – Questionário: Editor de Textos Legislativos 
 

 

O propósito de um editor de textos legislativos é auxiliar o processo redacional da 
elaboração normativa. A ideia é a criação de um software que permita a edição natural de um 
texto (como o Word, por exemplo) e que, além disso, esteja preparado para estruturar o texto de 
acordo com as formalidades de um documento legislativo. O aplicativo deverá atender aos 
dispositivos da Lei Complementar nº 95 de 1998, que disciplina o processo de elaboração, 
redação, alteração, e consolidação das leis. 

Assim como editores de textos de ampla utilização permitem que se crie uma estrutura de 
tópicos encadeados, o aplicativo deve permitir a edição da estrutura de uma lei, conforme 
definido pela Lei 95/98, de forma simples e transparente para o usuário.  A intenção é facilitar e 
agilizar o processo de redação e evitar erros formais (como uma alínea logo abaixo de um 
parágrafo, ao invés de um inciso, por exemplo). Além disso, é possível agregar diversas 
funcionalidades, como dicionários de termos técnicos, indicação de termos não recomendados, 
identificar e sugerir a substituição de gírias e neologismos e estabelecer diretrizes que devem ser 
rigorosamente observadas em uma Lei. Por exemplo, identificar e sugerir a alteração de cláusulas 
revogatórias genéricas (“revogam-se todas as disposições em contrário”). 

Neste sentido, gostaríamos de contar com opiniões e sugestões de vossa senhoria sobre a 
utilidade de um aplicativo como este no nosso processo legislativo por meio dos seguintes 
questionamentos: 

 
1- É muito comum no processo de criação de textos legislativos equívocos relacionados à 

ordem ou numeração de dispositivos? Poderia citar um exemplo prático? 
 

2- Em sua opinião, um editor de textos legislativos pode contribuir para a qualidade do 
processo legislativo? De que maneira? 

 
3 - Em algum momento durante a redação de um projeto de lei ou uma emenda você 

sentiu necessidade de alguma ferramenta ou recurso que não estava disponível no seu editor de 
texto? Qual? 

 
4 - Quais as principais dificuldades para a utilização de um editor de textos como este no 

legislativo federal? É possível que exista alguma resistência? 
 
5 - Existe alguma observação, sugestão ou dúvida que gostaria de registrar acerca de 

editores de textos legislativos? 
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ANEXO B - Considerações dos Entrevistados  
 

 

Entrevistado 1: Analista Legislativo, advogado, especialista em elaboração legislativa, 
atualmente lotado no Núcleo de Apoio ao Processo Legislativo da Consultoria do Departamento 
de Comissões da Câmara dos Deputados. 

 
Respostas: 
 
1 - Não diria que é muito comum, mas é um problema recorrente. Se considerarmos que 

70% de toda a produção de proposições legislativas provém da CONLE, e uma outra boa fração 
provém das Assessorias de Partidos, Lideranças e Comissões que, normalmente, é constituída de 
gente experiente, composta em parte por servidores de carreira da Câmara, sobraria uma fração 
que estimo entre 10 a 15% de material residual escrito por pessoas sem experiência em redação 
legislativa. Entre esses últimos, ainda há de se separar quem tem formação jurídica que, em tese, 
seria capaz de produzir um texto com razoável grau de precisão formal. Sobraria, então, uma 
pequena parcela de “redatores”, composta em sua maioria por secretários parlamentares, que 
acabam assumindo a função por falta de melhores quadros nos gabinetes. 

Da minha experiência de trabalho, é desse nicho que provêm as impropriedades formais 
mais frequentes, pois, além de não terem formação ou treinamento específicos, suas fontes de 
informação e consulta – de onde retiram suas referências -, variam muitíssimo. Muitas vezes, por 
pressão do trabalho, quando não conseguem localizar sua fonte costumeira, lançam mão da 
primeira fonte disponível: é dizer, aceitam instruções do primeiro que responder à chamada 
telefônica. 

Ademais, esses secretários redatores, além de materializarem proposições originadas no 
próprio gabinete, veiculam toda a sorte de aspirações provenientes de associações, sindicatos, 
lideranças comunitárias, etc., que, em boa medida, passam a tramitar sem que tenham recebido 
qualquer crítica qualitativa. 

Em contraste, quando trabalhei como fiscal tributário do DF, na mesma área de 
formulação de normas, pude constatar que os problemas de ordem formal praticamente não 
existiam, o que atribuo diretamente à formação homogênea.  

 
2 - Acredito que um editor de textos que forneça a maior base possível de modelos, 

integrando-os de forma inteligente ao processo legislativo e aos demais sistemas (SILEG, 
autenticador, Internet,...), sem dúvida poderia trazer reflexos positivos no próprio conteúdo 
material da proposição. 

À medida que o redator for se inteirando dos fundamentos legais que regem a atividade de 
redação legislativa, creio que poderia melhorar seu trabalho não só em relação à forma, mas 
quanto ao próprio conteúdo da proposição. 

 
3 - Sempre senti falta de um dicionário jurídico on line, mas achei genial a ideia de um 

corretor de gírias e neologismos. 
 
4 - Creio que o principal problema, que impacta negativamente a qualidade da produção 

de proposições legislativas, no âmbito da Câmara dos Deputados situa-se entre a cadeira e o 
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monitor de computador. A falta de formação e de experiência em redação legislativa reflete-se na 
materialização de proposições com inúmeros vícios de inconstitucionalidade e de injuridicidade, 
afinal, elaborar uma proposta legislativa é algo muito mais complexo do que uma simples 
redação que se atenha a aspectos linguísticos. É preciso levar em conta que, diferente do Poder 
Judiciário - que detém o monopólio do controle de constitucionalidade das leis -, cabe ao 
legislativo, bem como ao Presidente da República, a análise da constitucionalidade, ou seja, a 
busca pela coerência entre o que se pretende com a proposição e a força normativa da 
Constituição. Ademais, toda proposição deve ser analisada também frente ao Direito Positivo, de 
forma a evitarem-se contradições e antinomias jurídicas. 

Portanto, uma ferramenta que auxilie o redator legislativo nos aspectos formais 
certamente trará reflexos positivos também no conteúdo material. 

Sob esse ponto de vista, duvido que haja resistências consideráveis na implementação do 
editor legislativo, pois haveria muito a ganhar e nada a perder. 

 
5 - Deveria haver uma ligação com um banco de dados de proposições que permitisse ao 

editor comparar aquilo que se escreve com algo já existente, de forma a impedir erros do tipo 
copiar / colar.  

Deveria ter mecanismos que proporcionem a autoria coletiva, ou subscrições posteriores, 
que ocorrem com frequência no caso de requerimentos em comissão. 

Proposições que hoje estão em tramitação, quando pesquisadas pelos mecanismos de 
busca, retornam o inteiro teor do documento originalmente autenticado, ostentando cabeçalhos do 
tipo “Projeto de Lei nº_________, de 2012”. O ideal seria que, após a apresentação na Mesa, o 
inteiro teor do documento passasse a incorporar o número (código) recebido, o que, no mínimo, 
facilitaria o trabalho de pesquisa. 

 

 

Entrevistado 2: Analista Legislativo, advogado e economista, especialista em elaboração 
legislativa, atualmente lotado na Diretoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 

 
Respostas: 
 
1- Tendo em vista o desconhecimento de parte dos elaboradores das proposições 

legislativas das normas que orientam a elaboração dos textos legislativo (Lei Complementar nº 
95, de 1998), ocorrem sim equívocos.  Mais grave ainda é encontrar esse tipo de incorreção nos 
textos legais, ainda que alguns deles tenham sido editados antes da entrada em vigor da referida 
Lei Complementar, como é o caso do próprio Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
promulgado por meio de Resolução nº 17, de 1989, senão vejamos o seguinte exemplo: 

Art. 161. ......................................................................................................... 
...................................................................................................................... 
§ 2º Independerá de aprovação do Plenário o requerimento de destaque apresentado por 

bancada de Partido, observada a seguinte proporcionalidade: 
- de 05 até 24 Deputados: um destaque;  
- de 25 até 49 Deputados: dois destaques; 
- de 50 até 74 Deputados: três destaques;  
- de 75 ou mais Deputados: quatro destaques. 
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Observe que em vez de incisos para enumerar as faixas de quantidade de deputados que 
têm direito a destaques, a norma apresentou cada situação por meio de hífen, indicação 
inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Assim, se até mesmo as normas jurídicas apresentam essas incorreções, imaginemos a 
apresentação de proposições, as quais nem sempre são apresentadas por quem conhece a correta 
aplicação da boa técnica legislativa. 

Também gostaria de citar a incorreção do termo “e dá outras providências”, comumente 
apresentado nas ementas das proposições. Ocorre que é completamente incorreto o emprego 
desse termo, uma vez que a ementa deve explicar de modo conciso o objeto da lei. Assim, caso a 
referida expressão conste na ementa, o leitor da proposição terá que ler todo o seu texto para 
conhecer quais outras providências seriam essas. Como exemplo dessa incorreção, cito o 
primeiro projeto apresentado nessa legislatura, ou seja, o PL nº 1, de 2011, com a seguinte 
ementa, prática condenável e repetida em inúmeras proposições que depois se tornam norma 
jurídica com o referido vício: 

Projeto de Lei nº 1, de 2011 
(Do Sr. Maurício Rands) 
Modifica os artigos 41, 43 e 51 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata das 

licitações e contratos da Administração Pública, para o fim de estabelecer que a fase de 
habilitação nas licitações ocorrerá depois da fase de apreciação das propostas apresentadas, bem 
como para prever punição administrativa ao licitante de má-fé na hipótese que especifica, e dá 
outras providências. (grifo meu) 

Segundo Kildare Gonçalves Carvalho (CARVALHO, Kildare Gonçalves. Técnica 
legislativa, 4. Ed. 2007, p. 105) a ementa é o resumo da uma lei, devendo esta ser concisa, 
precisa, clara e real. Já para Carlos Maximiliano (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e 
aplicação do direito, p. 319), a rubrica ou ementa “ajuda a deduzir os motivos e o objeto da 
norma; presta, em alguns casos, relevantes serviços à exegese; auxilia muito a memória; é fácil de 
reter, e por ela se chega à lembrança das regras a que refere;...”. 

Ao analisar o Manual de Elaboração Legislativa da Câmara dos Deputados, 4ª edição, p. 
37, observamos o seguinte exemplo de sintaxe de ementa: “Dispõe sobre o salário mínimo 
profissional dos professores de ensino fundamental e ensino médio e dá outras providências.” 
Veja que aberração, o próprio Manual da Casa ensinando de maneira incorreta. 

Assim, veja, a seguir, quantos outros exemplos de ementas com o vício citado: 
1º) Ementa: Altera o art. 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, que "dispõe sobre 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências".  
2º) Ementa: Acrescenta art. 143-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor 

sobre aposentadoria por idade de repentistas, e dá outras providências. 
3º) Ementa: Autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais a assumir, na 

forma disciplinada em ato do Conselho Curador do FCVS - CCFCVS, direitos e obrigações do 
SH/SFH e a oferecer cobertura direta a contratos de financiamento habitacional averbados na 
Apólice do SH/SFH, dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2010, com o objetivo de fomentar as 
exportações do País, e dá outras providências. 

4º) Ementa: Altera o caput e os §§ 2º e 3º do art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. 

5º) Ementa: Dispõe sobre a designação e o exercício da profissão de Conselheiro em 
Dependência Química e determina outras providências. 
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6º) Ementa: Altera a Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os Planos e 
Seguros Privados de Assistência à Saúde e dá outras providências. 

7º) Ementa: Dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República, referido no inciso 
Xl do art. 37 e no § 4º do art. 39, c/c o § 2º do art. 127 e a alínea "c" do inciso 1 do § 5º do art. 
128, todos da Constituição Federal, e dá outras providências. 

8º) Ementa: Dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido 
no art. 48, XV, da Constituição Federal, e dá outras providências. 

9º) Ementa: Dispõe sobre o reconhecimento da profissão de vigia autônomo e afins e da 
outras providências. 

10º) Ementa: Estabelece a obrigatoriedade de contratação de energia elétrica produzida a 
partir de fonte eólica por meio de leilões e dá outras providências. 

Outro caso que um bom editor de técnica legislativa poderia evitar seria um mesmo 
dispositivo com mais de um ponto “final”, o que é condenável para a boa técnica legislativa 
nacional. Como exemplo, pode-se citar o art. 4º, § 3º, presentes no próprio Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, verbis:  

  Art. 4º ....................................................................................................... 
  ................................................................................................................. 
§ 3º Examinadas e decididas pelo Presidente as reclamações atinentes à relação nominal 

dos Deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados. De pé todos os presentes, o 
Presidente proferirá a seguinte declaração: "Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, 
observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a 
independência do Brasil". Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado, de pé, a ratificará 
dizendo: "Assim o prometo", permanecendo os demais Deputados sentados e em silêncio. 

Nesse caso, o período deveria ser dividido em dois dispositivos, no caso, dois parágrafos 
independentes. 

 
2 - Sem dúvidas, um bom editor de texto legislativo pode ser extremamente útil para a 

elaboração das normas. 
Um bom exemplo a ser citado se refere a uma incorreção apresentada na Lei que ensina 

como devem ser empregadas as normas sobre técnica legislativa, ou seja, a própria Lei 
Complementar nº 95, de 1998. Senão vejamos a incoerência entre a aplicação da alínea “g” do 
inciso II do art. 11, em comparação com o texto do art. 17. 

Art. 11. ........................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
g) indicar, expressamente o dispositivo objeto de remissão, em vez de usar as expressões 

‘anterior ’, ‘seguinte’ ou equivalentes (grifo meu).  
Art. 17. O Poder Executivo, até cento e oitenta dias do início do primeiro ano do mandato 

presidencial, promoverá a atualização das coletâneas a que se refere o artigo anterior , 
incorporando aos textos que as integram os decretos e atos de conteúdo normativo e geral 
editados no último quadriênio. (grifo meu) 

Observe a incoerência entre os dois textos apresentados, ou seja, enquanto o art. 17 dispõe 
que deve-se remeter ao artigo anterior, o art. 11 proíbe essa prática. Nesse contexto, um bom 
editor legislativo não permitiria tal incorreção de técnica legislativa, o que contribuiria para a 
qualidade do processo legislativo, ao evitar erros grosseiros. 

 
3 -Bem, eu poderia citar o seguinte: 
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1º) A posição correta da ementa no texto, pois alinhar na parte superior esquerda nem 
sempre é tarefa fácil para os editores de texto; 

2º) Os destaques para as letras, como para a epígrafe, em que se grafa em negrito, 
enquanto outras partes são escritas se destaque, o que pode causar confusão ao elaborador do 
texto legislativo. 

3º) O devido alinhamento dos dispositivos no texto, uma vez que se faz necessário a boa 
organização dos artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. 

 
4 - Não vislumbro qualquer dificuldade na utilização do editor. Pelo contrário, só vejo 

vantagens, salvo as resistências iniciais, comuns a quase todos os novos sistemas, mas que com 
pouco tempo o benefício superaria o investimento no tempo necessário para o seu aprendizado. 

 

 

Entrevistado 3: Analista Legislativo, advogado, especialista em elaboração legislativa, 
atualmente lotado no Núcleo de Apoio ao Processo Legislativo da Consultoria do Departamento 
de Comissões da Câmara dos Deputados. 

 
Respostas: 
 
1 - Embora não disponha de estatística quanto a isso, não me parece comum equívoco 

quanto à ordem ou numeração de dispositivos. 
 
2 - Pode, cristalizando as formas previstas na lei. A Lei Complementar exige que a lei 

tenha ementa, não é possível então encaminhar um projeto à Secretaria Geral da Mesa sem que 
nele conste ementa; é necessário que seja, por exemplo, datado e assinado, então o projeto, 
elaborado num editor, não pode ser concluído e enviado se não contemplar esses elementos; 
sempre que possível, portanto, o editor pode exigir os elementos considerados pela lei como 
necessários, sob pena de não se concluir o processo virtual de criação e apresentação de um 
projeto de lei. 

3 - Não. A maior dificuldade na redação é a criação dela, a concepção da melhor forma de 
se comunicar a ideia sobre aquilo que se deseja. Ferramentas de pesquisa são úteis, como, por 
exemplo, a página eletrônica da Presidência da República, em que se pesquisam leis prontas, e 
livros jurídicos e especializados sobre dado tema. 

4 - A resistência mais acentuada que posso visualizar viria de parlamentares que não 
desejassem seguir expressamente as fórmulas, por exemplo, da LC 95/98, incorporadas no editor.  

5 - Uma primeira observação. Um editor de texto, para que legitimamente seja apontado 
como legislativo, deve conter atributos verdadeiramente úteis para a elaboração de documentos 
utilizados no processo legislativo, caso contrário, não passará de um formulário de texto. Não 
consigo imaginar como seria um editor útil, mas, se ele não for realmente algo que ofereça uma 
facilidade (talvez uma grande facilidade) indutora da sua utilização, corre o risco de ser apenas 
um formulário e, sinceramente, o Manual de Elaboração Legislativa da Câmara, existente há 
anos, já preenche muito eficientemente esse critério de utilidade, oferecendo modelos muito bem 
elaborados. Observa-se, por outro lado, que as possibilidades e melhorias decorrentes de uma 
tecnologia nova nem sempre são previstas quando ela está sendo criada. A tecnologia é criada e, 
em seguida, as demandas sociais alimentam um novo processo em que ela é ajustada. Então, 
parece que a tecnologia cria hábitos, a pretexto de facilitar a prática de hábitos existentes antes 
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dela, e os hábitos causam também o aprimoramento de tecnologias existentes. Isso faz crer que 
não podemos descartar uma tecnologia simplesmente por acreditarmos que será inútil, somente 
após o seu advento será possível avaliar a sua utilidade. 
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ANEXO C – Entrevista sobre o LexEdit 
 

Entrevista concedida pelo Sr. Joao Alberto de Oliveira Lima, Analista de Informática 
Legislativa da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal e líder dos projetos  LexML 
e LexEdit. 

 
1 - Qual foi a motivação para o desenvolvimento do LexEdit? 
A principal motivação foi o desejo de inovar na autoria de documentos legislativos. 

Atualmente, na maioria das casas legislativas do Brasil, o microcomputador é utilizado de uma 
forma muita parecida com o de uma máquina de datilografia. O documento legislativo, por conta 
da sua estrutura e do seu rito, oferece várias oportunidades para a otimização do processo de 
autoria. 

 
2 - Quando foi disponibilizada a primeira versão? 
A primeira versão do LexEdit foi disponibilizada no dia 24 de outubro de 2011. 
 
3 - Por que a opção por criar uma ferramenta para edição de emendas a proposições? 
Percebemos que o parlamentar na fruição do seu mandato oferece mais emendas do que 

proposições. A mesma lógica direcionou a priorização do módulo de requerimentos que está 
sendo desenvolvido antes da edição das proposições propriamente dita. 

 
4 - Quais eram os objetivos iniciais do LexEdit? 
O objetivo inicial do LexEdit era a edição de emendas do orçamento. Essa versão não 

chegou a ser implantada. Redirecionamos o projeto para tratar inicialmente as emendas de texto 
do processo legislativo. 

 
5 - Como foi a aceitação do produto por parte dos usuários? 
Todas as pessoas que conhecem o LexEdit percebem o potencial inovador. No entanto, 

por fato da utilização ser opcional e por falhas na divulgação e treinamento da ferramenta, são 
poucos os gabinetes que estão utilizando na edição de emendas do processo legislativo. 

 
6 - Quais as principais dificuldades encontradas na utilização da ferramenta? 
A principal dificuldade é a mudança da rotina que existe atualmente. A adoção de 

qualquer inovação sempre apresenta resistências. Além disso, apesar da existência da Lei 
Complementar nº 95/1998, várias proposições iniciam a sua tramitação com erros de técnica 
legislativa que são incontornáveis com a tecnologia que estamos utilizando. Esse último 
problema será superado com o desenvolvimento da ferramenta de autoria de proposições 
legislativas. 

 
7 -Quais foram os resultados obtidos no sentido de contribuir para a qualidade do 

processo legislativo?  
O LexEdit contribui de forma decisiva para a qualidade do processo legislativo, pois 

consegue estruturar as operações de cada emenda e garantir a consistência entre o comando da 
emenda e a citação. No módulo de requerimento, temos a garantia que todas as informações 
requeridas pelo regimento interno do Senado Federal serão providas no momento da autoria. 
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8 - Quais são os desafios a serem superados? 
São vários os desafios: a) evolução do módulo de edição de emendas para permitir 

emendas de anexos, tabelas e fórmulas; b) criação dos módulos de edição de proposições e 
pareceres; c) criação de material de treinamento de usuário. 

 
9 - Quais são os próximos passos do LexEdit? 
A prioridade atual é a implantação do módulo de requerimentos. Desta vez, 

conseguiremos ser exaustivos e existe a possibilidade do uso da ferramenta se tornar obrigatório 
para esse tipo de documento. 

 
10 - A utilização do software é opcional? Existe a possibilidade de tornar sua utilização 

obrigatória?  
Só conseguiremos tornar a utilização obrigatória quando cobrirmos todas as situações de 

cada tipo de documento. Como explicado na resposta anterior, poderemos definir a 
obrigatoriedade por tipo de documento. 
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