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Duas funções marcam essencialmente a norma jurídica: a injuntiva 
e a informativa. A primeira, mais evidente, decorre da essência 
reguladora da norma. A outra reside no fato de a vigência desta 
pressupor o seu conhecimento pelo cidadão, conforme se apreende 
do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(BRASIL, 1942), segundo o qual “Ninguém se escusa de cumprir a lei, 
alegando que não a conhece”.

O trabalho com a linguagem, na produção da norma, deve, pois, 
concorrer para o cumprimento de tais funções, o que se relaciona 
estreitamente com os princípios da eficiência e da publicidade, 
previstos para a administração pública pela Constituição Federal 
(BRASIL, 1988, art. 37).



Tal trabalho exige o diálogo com várias disciplinas, desde aquelas 
capazes de possibilitar a compreensão das relações entre 
linguagem, sociedade e direito até aquelas que se ocupam das 
mínimas estruturas linguísticas (RODRIGUES, 2015). 

Reconhece-se a importância de cada uma dessas disciplinas para o 
avanço da elaboração legislativa; no entanto, considera-se a 
necessidade urgente de atualização tecnológica dos trabalhos com 
a redação da norma no país, para que esta possa cumprir suas 
funções injuntiva e informativa.



Por isso, este estudo elege como objetivo realizar um 
levantamento dos atores e dinâmicas envolvidos na aplicação das 
disciplinas Legimática (PERUGINELLI, RAGONA, 2014) e Linguística 
Computacional (OTHERO, MENUZZI, 2005) na redação legislativa, 
na Região da Toscana (Itália), onde, nas últimas décadas, 
desenvolveram-se várias iniciativas nesse sentido, e, a partir do 
levantamento, realizar uma prospecção de caminhos para essa 
aplicação nos órgãos públicos brasileiros.



METODOLOGIA
Esta é um pesquisa de caráter exploratório e de abordagem 
qualitativa. 

A coleta de dados se deu por consulta a fontes bibliográficas e a 
sites institucionais na internet, bem como pela incursão in loco, com 
observação e realização de entrevistas semiestruturadas, em 
instituições italianas e brasileiras. 

A análise dos dados se deu por meio da análise de conteúdo 
(CAMPOS, 2004) e levou em conta componentes do quadro 
conceitual de referência Redes Colaborativas de Elevado 
Desempenho -  qcrRCED (CARNEIRO et al., 2007), a seguir.









CONCLUSÕES
O desenvolvimento da Legimática e da Linguística Computacional 
aplicadas à redação legislativa, na Itália, é possível em virtude de se 
estruturar a partir da colaboração entre diversas organizações 
estatais e não estatais, dentre elas institutos de pesquisa, 
universidades, casas legislativas, associação de profissionais. 

Esses atores estabelecem entre si relações sociais, virtuais e 
contratuais para a produção teórica e o desenvolvimento de soluções 
informatizadas, ampliando suas temáticas à medida que os recursos 
possibilitam e de acordo com a dinâmica da agenda política.



No caso do Brasil, evidenciam-se vários atributos necessários à 
formação de redes colaborativas para o desenvolvimento e à 
aplicação das referidas disciplinas à administração pública. 

Avalia-se que um próximo passo para motivar tal formação seria 
ampliar a divulgação dos estudos e soluções aplicáveis ao trabalho 
com a linguagem nos governos e mobilizar as instituições para a 
gestão da inovação nos seus processos de trabalho com a 
linguagem jurídica.
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