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•Tópicos 

Motivação 
A informática no processo de autoria legislativa 
Técnica Legislativa 

LexEdit 
Características 
Demonstração 

 



•A informática no processo de autoria 
legislativa 



•Autoria legislativa 

•PL 

•EMEND
A 

•EMEND
A 

•PL’ 

•Proposição •Emendas •Parecer 

•Requerimentos 



•Técnica legislativa 

•Normas 
–Lei Complementar nº 95/1998 
–Lei Complementar nº 107/2001 
–Decreto nº 4.176/2002 

•Manuais de/da 
–Redação Parlamentar e Legislativa (Cons/SF) 
–Elaboração de Textos (Cons/SF) 
–Presidência da República 
–Redação Parlamentar (ALMG) 

•Prática 
–corpus de Proposições Legislativa em Tramitação 
–Redação Final / SGM do Senado Federal 

•Aspectos 
–Estruturais 
–Linguísticos 
–Semânticos 

 



•PEC 55/2007 

•Linguísticos & 
Semânticos 
•1) “instituir” (ementa) 
•2) inciso > enumeração 

•Estruturais 
•1) Faltou “Art.” 
•2) Faltou aspas 
•3) “I –” e não “I.” 



•Técnica legislativa 

Artigo

Paragrafo

Inciso

Alinea
Item

Caput

Inciso

Alinea
Item



•Articulação: alínea sob caput 
•PLS 248/2009 

•Falha[4]: a) do caput do art. 83. : a) do caput do art. 83. : alínea em posição inválida 



•Técnica legislativa 

Articulacao

Parte

Livro

Titulo

Artigo

Capitulo

Secao

Subsecao



•SUBTÍTULO ( novo Código Civil ) 



•Rótulo Duplicado 

•Falha[23]: art. 2º : dispositivos com descontinuidade: Art. 2º, Art. 2º 
•Falha[2]: art. 2º : rótulo repetido : Art. 2º 

•PLS 556/2007 



•Sintaxe do Rótulo 
•PLS 13/2009 



•Parágrafos único, 1º e 2º 

•PLS 229/2009 

•Obs: parser não conseguiu executar 



•Composição / Digitação 
•PLS 202/2011 



•Técnica legislativa 

“Art. 12.”   ≠ “Art. l2”  
 
 

“§ 1º”     ≠      “§ 1o”    ≠     “§ 1°”  
•Letra “L” minúscula 

•Letra “O” minúscula,  
•sublinhado,  
•sobrescrita 

•Símbolo de grau •Símbolo de ordinal 



•Erros? 





•CTI ou CTE? 
•Não foi informado nem o inciso nem o tipo 



•E o prazo da Comissão Temporária? 



•LexEdit 

O LexEdit não é um Word 



•Word 



•LexEdit 

O LexEdit não quer ser o Word 



•LexEdit 

•Ambiente de autoria 
–Substituição do “processador de textos” 

•Tipos de documentos 
–Emendas 
–Requerimento 
–Proposições (futuro) 
–Pareceres (futuro) 

•Limitações atuais para emendas (+/- 5%) 
–Tabelas, Imagens e Fórmulas na Articulação 
–Anexos e Alteração de Anexo 
 



•LexEdit Emendas - Benefícios 

•Verificação da articulação  
•Garantia do uso (mínimo) da boa técnica 
legislativa  
•Criação de Quadros Comparativos (futuro) 
•Rapidez na elaboração de emendas 
•Consistência do comando com a citação do texto 
alterado 
•Possibilidade de extração de dados estruturados 
das emendas (Ex: Agrupamento de emendas por 
dispositivo para elaboração do parecer) 

 



•LexEdit Requerimentos - Benefícios 

•Garantia do preenchimento das informações 
obrigatórias para cada tipo de requerimento 
•Consistência do requerimento com sua 
fundamentação legal 
•Rapidez na elaboração de requerimentos 
•Possibilidade de extração de dados estruturados 
dos requerimento (Ex: Relatório de requerimentos 
por natureza) 
•Agilidade na criação de novos modelos 



•Emenda 

•Epígrafe 
•Comando 
•Citação 
•Justificação 
•Fecho 
•Assinatura(s) 



•Emenda no LexEdit 

{apresentação} 



•Requerimento 

•Epígrafe 

•Objeto 

•Justificação 

•Justificação 
  

•Fecho 



•Requerimento no LexEdit 

{apresentação} 



•Equipe 

•Integração de Sistemas 
–Maria de Lourdes Peixoto 

•SGM (SF) 
–Secretário Adjunto 
–Secretaria das Comissões 
–Processo Legislativo Eletrônico 
–Redação Final 
 
 

 
 
 

•LexML / LexEdit 
–Lauro  Araujo  
–João Holanda (até fev/2011) 
–João Lima 
–João Rafael 
–Marcos Fragomeni 
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