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1. Tema e Subtema
Uma das formas de exibição das normas é através do seu agrupamento por temas, que, por sua vez, 
podem ou não estar divididos em subtemas, conforme mostra a figura da página inicial de consulta do 
LEGIS 2.0.

1.1. Incluir, alterar e excluir um tema ou subtema
Após efetuar login no LEGIS 2.0, clique no menu inicial Manter Tema e Subtema. Essa funcionalidade 
permite ao usuário com perfil Administrador manter o cadastro dos temas/subtemas. 

Nota: O LEGIS 2.0 considera que para cada tema deve ser cadastrado um subtema. Se quiser incluir um 
tema que não possua subtema, cadastre-os com o mesmo nome.

A página LEGIS – Manter Temas está dividida em duas áreas ou fieldsets: Temas e Subtemas.
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1.1.1. Manter temas

Para INCLUIR um TEMA, no fieldset Temas: 

1. Clique em (Adicionar Tema). 

2. No campo Tema, digite o nome do tema.

3. Clique em 

Nota: O nome do tema pode conter até 80 caracteres.

Para ALTERAR o NOME DO TEMA:

1. No fieldset Temas, selecione o tema, na lista de temas existentes.

2. Clique em (Editar Tema).

3. No campo Tema, efetue a modificação necessária.

4. Clique em 

Para ALTERAR a ORDEM DE EXIBIÇÃO DO TEMA na tela inicial de consulta:

1. No fieldset Temas, selecione o tema, na lista de temas existentes.

2. Clique nas setas (para cima ou para baixo) para posicionar o tema no local desejado. 

3. Clique em (Salvar ordem).

Para EXCLUIR um TEMA, no fieldset Temas:

1. Selecione o tema, na lista de temas existentes.

2. Clique em (Excluir Tema).

Nota: Um tema só será excluído se não possuir subtema. Se quiser excluir um tema, primeiro terá que 
excluir o(s) subtema(s) a ele relacionado(s).
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1.1.2. Manter subtemas

Para INCLUIR um SUBTEMA, no fieldset Subtemas:

1. No campo Tema, selecione o nome do tema.

2. Clique em (Adicionar Subtema).

3. No campo Subtema, digite o nome do subtema.

4. Clique em 

Nota: O nome do subtema pode conter até 80 caracteres.

Para ALTERAR o NOME DO SUBTEMA:

1. No fieldset Subtemas, selecione primeiramente o tema.

2. Selecione o subtema, na lista de subtemas relacionados.

3. Clique em (Editar Subtema).

4. No campo Subtema, efetue a modificação necessária.

5. Clique em 

Para ALTERAR a ORDEM DE EXIBIÇÃO DO SUBTEMA na tela inicial de consulta:

1. No fieldset Subtemas, selecione primeiramente o tema.

2. Selecione o subtema, na lista de subtemas relacionados.

3. Clique nas setas (para cima ou para baixo) para posicionar o subtema no local desejado.

4. Clique em (Salvar ordem).

Para EXCLUIR um SUBTEMA, no fieldset Subtemas:

3. Selecione o tema, na lista de temas existentes.
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4. Clique em (Excluir Subtema).

Nota: Um subtema só será excluído se não possuir norma vinculada. Se quiser excluir um subtema, 
primeiro terá que fazer a desvinculação ou exclusão da(s) norma(s).

2. Categoria
Outra forma de agrupamento das normas é através da classificação por categorias. Cada categoria equivale 
a um assunto relevante e específico. As categorias aparecerão ordenadas alfabeticamente na tela inicial de 
consulta do LEGIS 2.0. 

Nota: O nome da categoria pode conter até 80 caracteres.

2.1. Incluir, alterar ou excluir uma categoria
Após efetuar login no LEGIS 2.0, clique no menu inicial Manter Categoria. Essa funcionalidade permite ao 
usuário com perfil Administrador manter o cadastro das categorias. 
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Para INCLUIR uma CATEGORIA:

1. Clique em (Adicionar Categoria).

2. No campo Categoria, digite o nome da categoria.

3. Clique em 

Para ALTERAR uma CATEGORIA:

1. Selecione uma categoria na lista de categorias existentes.

2. No campo Categoria, efetue a alteração no nome.

3. Clique em 

Nota: O LEGIS 2.0 não considera o espaçamento entre as palavras no momento da alteração da categoria.

Para EXCLUIR uma CATEGORIA:

1. Selecione uma categoria na lista de categorias existentes.

2. Clique em (Excluir Categoria).

Nota: Uma categoria somente será excluída se não houver norma a ela vinculada.
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3. As partes do cadastro de uma norma

O cadastro da legislação está dividido em 4 partes: Dados da norma, Conteúdo, Categorização e Anexos.

3.1. Dados da norma

3.1.1. Norma original
Em Dados da norma são cadastradas as informações que identificam a norma através dos campos 
Número, Data, que é a data de publicação, Tipo Normativo e Assunto (ou ementa da norma). No campo 
Tema e subtema, estará(ão) listado(s) para marcação pelo usuário o(s) subtema(s) relacionado(s) à norma. 
Veja Tema e Subtema, neste manual.

Existe ainda o campo Observação, que não é de preenchimento obrigatório.
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3.1.2. Norma Relacionada
Em Dados da Norma são cadastradas as informações que identificam a norma através dos campos 
Número, Data, que é a data de publicação, Tipo Normativo e Classificação, com as opções Alteradora, 
Complementar ou Compilada.

• Norma Alteradora é aquela que modifica a norma principal. 

• Norma Complementar é aquela que acrescenta informações à norma principal.

• Norma Compilada é aquela que exibe as atualizações efetuadas na norma original, mantendo o 
histórico e possibilitando o acompanhamento da evolução da norma.

Existe ainda o campo Observação, que não é de preenchimento obrigatório.
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3.2. Conteúdo
Nesta parte será inserido o conteúdo da norma. Se for escolhida a opção Editor de texto, será aberta a 
ferramenta de editor de texto para que o conteúdo da norma seja digitado. Para mais informações sobre o 
editor, veja Editor de Texto, neste manual.
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Se for escolhida a opção Link externo, deve ser colocado no campo Link o endereço da URL. Exemplo: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

Se for escolhida a opção Arquivo, no campo Arquivo, selecione um arquivo existente no computador.

Nota: Atendendo às recomendações de acessibilidade, serão exibidos na consulta o tipo e o tamanho do 
arquivo disponível para download.

3.3. Categorização
Na caixa de seleção Categorias Disponíveis estão listadas as categorias cadastradas no LEGIS 2.0 e 
disponíveis para vinculação. Na caixa de seleção Categorias Selecionadas está(ão) a(s) categoria(s) já 
vinculada(s) à norma. 

É possível efetuar seleção múltipla de categorias combinando as teclas CTRL e SHIFT com o mouse da 
seguinte forma:

1. Para itens adjacentes, mantenha pressionada a tecla SHIFT, clique com o mouse na primeira 
categoria que deseja selecionar e depois clique na última.

2. Para itens não adjacentes, mantenha pressionada a tecla CTRL enquanto seleciona as categorias 
com o mouse.
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As categorias são levadas de uma caixa de seleção para outra utilizando os seguintes botões:

1. Adicionar todas categorias

2. Adicionar categorias selecionada(s) 

3. Retornar todas categorias

4. Retornar categorias selecionada(s) 

3.4. Anexos

Antes que um anexo seja incluído para que fique disponível para o “download” pelo usuário final, é 
importante renomeá-lo em sua máquina de acordo com as regras a seguir: 

1. Padrão de nome: { TRE-PE }-{ tipo normativo }-{ numero }-{ ano }-{ breve descrição }.(extensão).
Exemplo:“TRE-PE-res-309-2017-peticao-eletronica.pdf”

2. Escolha palavras claras e utilize “-” para separá-las (Não utilizar ponto ou outros caracteres para 
separar).

3. Incluir breve descrição buscando as informações da ementa.

4. Não utilizar espaços, acentuação, cedilhas, barras e demais caracteres especiais no nome do 
arquivo.

5. Após o início do nome "TRE-PE-", utilizar sempre letras minúsculas. 

Nota: É possível anexar diversos arquivos em uma norma.

Nota: O nome do arquivo pode conter até 80 caracteres.

Caso a norma possua anexos:

1. No campo Título, digite o nome do arquivo. 

2. No campo Arquivo selecione o arquivo do computador. Siga as regras de nomeação citadas acima.
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4. Manter Legislação

4.1. Incluir, alterar e excluir uma legislação
Após efetuar login no LEGIS 2.0, clique no menu inicial Manter Legislação. Essa funcionalidade permite ao 
usuário com perfil Administrador manter o cadastro das normas a serem disponibilizadas nos sítios 
eletrônicos (intranet e internet) do TRE-PE, bem como efetuar o relacionamento entre elas, se houver. Neste 
caso, veja Manter Norma Relacionada, neste manual.

Para INCLUIR uma LEGISLAÇÃO:

1. Clique em

2. Na página LEGIS – Incluir Legislação, preencha os campos de Dados da norma. Veja Dados da 
norma, neste manual.

3. Em Conteúdo, selecione o tipo de disponibilização e insira o conteúdo da norma. Veja Conteúdo, 
neste manual.

4. Selecione a(s) categorias em Categorias Disponíveis e leve-as para a caixa Categorias 
Selecionadas. Veja Categorização, neste manual.

5. Em Anexos, insira o(s) anexo(s), se houver. Veja Anexos, neste manual.

Para ALTERAR uma LEGISLAÇÃO:

1. Selecione o tema no campo Tema.

2. Selecione o subtema no campo Subtema.

3. Na linha correspondente à norma que deseja alterar, clique em (Alterar Legislação). 
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4. Proceda com as alterações necessárias. Veja Dados da norma, Conteúdo, Categorização e Anexos, 
neste manual.

5. Clique em 

Para EXCLUIR uma LEGISLAÇÃO:

1. Selecione o tema no campo Tema.

2. Selecione o subtema no campo Subtema.

3. Na linha correspondente à norma que deseja alterar, clique em (Excluir Legislação). 

Nota: O LEGIS 2.0 informará se a norma estiver vinculada a mais de um tema.
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5. Manter Norma Relacionada

5.1. Incluir, alterar e excluir uma norma relacionada
1. Após efetuar login no LEGIS 2.0, clique no menu inicial Manter Legislação. 

2. Selecione o tema no campo Tema.

3. Selecione o subtema no campo Subtema.

4. Na linha correspondente à norma original, clique em (Editar Norma Relacionada). 

Para INCLUIR uma NORMA RELACIONADA:

1. Na página LEGIS – Manter Norma Relacionada, clique em 

2.  Preencha os campos de Dados da Norma. Veja Dados da norma, neste manual.

3. Em Conteúdo, selecione o tipo de disponibilização e insira o conteúdo da norma. Veja Conteúdo, 
neste manual

4. Em Anexos, insira o(s) anexo(s), se houver. Veja Anexos, neste manual

 Para ALTERAR uma NORMA RELACIONADA:

1. Na página LEGIS – Manter Norma Relacionada, clique em (Alterar Norma Relacionada), na 
linha referente à norma relacionada.
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2. Proceda com as alterações necessárias.

3. Clique em 

Para EXCLUIR uma NORMA RELACIONADA:

1. Na página LEGIS – Manter Norma Relacionada, clique em (Excluir Norma Relacionada), na 
linha referente à norma relacionada..

2. Será exibida uma tela para confirmar a exclusão.

3. Caso seja confirmada a exclusão, a norma relacionada será excluída.
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6. Editor de texto
O editor de texto utilizado pelo LEGIS 2.0 é o CKEditor, uma ferramenta gratuita, disponível na internet e 
usada por diversos outros sistemas em todo o mundo. Com o CKEditor é possível disponibilizar as normas 
no formato HTML (Hypertext Markup Language).

Para uma utilização mais eficiente dos recursos do CKEditor, seguem as explicações sobre os principais 
botões da barra de ferramentas.

Recortar: recorta o texto selecionado e o copia na área de transferência do computador, apagando o texto 
de onde estava e aguardando ser colado em outro lugar do documento.

Copiar: é semelhante ao ‘Recortar’, com a diferença de que o texto copiado não é apagado de sua posição 
original, mas é copiado para a área de transferência do computador e pode ser enviado para qualquer outro 
local do documento.

Colar: insere automaticamente o conteúdo que está na área de transferência do computador para o local 
desejado pelo usuário.

Colar sem formatação: por padrão, o texto é colado com a formatação original, o que pode causar quebra 
de linhas, diferenças de espaçamento e mesmo fontes. Para evitar esse problema, use o botão ‘Colar sem 
formatação’.

Colar do Word: cola o texto mantendo a estrutura e formatação original do Microsoft Word.

Inserir/Editar Link: adiciona um link ao texto selecionado. Existem 3 tipos de hiperlink: URL, Âncora e E-
Mail.

• URL – use quando precisar apontar para um endereço de rede (intranet ou internet). Defina o 
destino da página ser aberta como ‘Nova Janela (_blank)’.

• Âncora – use quando precisar apontar para uma referência dentro do próprio documento. É preciso 
primeiro criar a referência através do botão ‘Inserir/Editar Âncora’.

• E-Mail – use quando desejar apontar para uma conta de e-mail. Quando o usuário de consulta clicar 
no link será aberto o sistema de correio eletrônico, por isso seu uso não é aconselhado.

Remover Link: remove o link adicionado, seja URL, Âncora ou E-Mail.

Inserir/Editar Âncora: adiciona um ponto de referência dentro do texto. É necessário dar um nome para a 
Âncora, que deve ser único no documento.
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Tabela: insere uma tabela dentro do documento. Como prática de acessibilidade, na caixa de formatação da 
tabela defina também:

• Legenda – É o título da tabela. 

• Resumo – utilize em casos de tabelas complexas e extensas, quando existem vários conjuntos de 
cabeçalhos de linha ou coluna, ou quando existem vários grupos de colunas ou linhas. Neste caso, 
é preciso oferecer um resumo descrevendo a finalidade da tabela e dando uma indicação de sua 
estrutura geral.

Inserir Linha Horizontal: insere uma linha horizontal entre 2 parágrafos. Representa uma quebra temática.

Inserir Caractere Especial: usado para inserir caracteres que não estão no teclado, como o símbolo §.

Nota: Para inserir linha/coluna, excluir linha/coluna, mesclar ou dividir células e também alterar as 
propriedades da tabela, clique com o botão direito do mouse em qualquer parte da tabela criada.

Negrito: aplica negrito ao texto selecionado. Ex.: negrito.

Itálico: aplica itálico ao texto selecionado. Ex.: itálico.

Sublinhado: aplica sublinhado ao texto selecionado. Ex.: sublinhado.

Tachado: aplica tachado ao texto selecionado. Ex.: tachado.

Remover formatação: remove as formatações negrito, itálico, sublinhado ou tachado do texto selecionado.

Lista numerada: insere um algarismo numérico ao lado esquerdo de cada nova informação, classificando 
as informações.

Lista sem números: insere um marcador (círculo) ao lado esquerdo de cada nova informação. Representa 
uma lista de itens sem uma ordem rígida, isto é, que não trazem as posições dos itens na lista são 
irrelevantes.

Diminuir Recuo ou Aumentar Recuo: para implementar uma lista com níveis distintos, após a aplicação da 
lista numerada ou sem números, use o aumentar ou diminuir recuo.

Citação: use para citações longas, com mais de 3 linhas.

Alinhar Esquerda: é o mais indicado para a leitura web, pois é impossível prever qual dispositivo (tablet, 
celular, computador) será usado pelo usuário de consulta. Com o alinhamento à esquerda, as palavras não 
correrão o risco de ficarem apertadas na linha.

Centralizar: centraliza o parágrafo horizontalmente entre as margens direita e esquerda da página.

Justificado: cria um bloco homogêneo de texto, com as linhas preenchidas totalmente e alinhadas nos dois 
extremos da página. Mais usado em textos impressos.
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Estilos de formatação: esse botão torna mais fácil a aplicação de estilos de bloco e estilos de texto corrido.

• Estilo de bloco – a formatação é aplicada ao parágrafo. Para remover o estilo de bloco, clique 
novamente na opção. Para o LEGIS 2.0 foram criados 2 estilos de bloco:

◦ Primeira linha – recua a primeira linha do parágrafo em 10%

◦ Paragrafo recuado – a margem esquerda do parágrafo é recuada em 10%.

• Estilo de texto corrido – a formatação é aplicada ao texto selecionado. Para remover o estilo de 
texto corrido rapidamente utilize o botão ‘Remover formatação.

Estilos: define a estrutura hierárquica dos parágrafos, criando níveis de título e subtítulo.
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7. Manter Aviso
É possível disponibilizar para os usuários alguns avisos que serão exibidos na tela LEGIS – Consultar 
Legislação Eleitoral. Há dois tipos de avisos: Aviso geral e Aviso específico por tema/subtema

7.1. Aviso geral
Esse tipo de aviso é exibido para todos os temas/subtemas.

7.2. Aviso específico por tema/subtema
Esse tipo de aviso é exibido apenas para um tema/subtema específico. 

Nota: Caso exista também um aviso geral cadastrado, será exibido primeiro o aviso geral e em seguida o 
aviso específico.
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7.3. Incluir, alterar e excluir avisos
Para INCLUIR um AVISO:

1. Após efetuar login no LEGIS 2.0, clique no menu inicial Manter Aviso. 

2. No campo Local do aviso, selecione em que tema/subtema o aviso será exibido.

3. Caso seja um aviso geral, no campo Local do aviso selecione Aviso Geral.

4. Caso seja um aviso específico, no campo Local do aviso selecione o tema/subtema desejado.

5. Clique em (Adicionar aviso) para adicionar a descrição do aviso.

6. Preencha o campo Descrição.

7. clique em (Salvar aviso).

Para ALTERAR um AVISO:

1. No campo Local do aviso, selecione a opção desejada.

2. Clique em  (Editar aviso).

3. No campo Descrição, realize a alteração desejada.

4. Clique em (Salvar aviso).

Para EXCLUIR um AVISO:

1. No campo Local do aviso, selecione o aviso que deseja excluir.

2. Clique em (Excluir aviso).

3. Responda SIM na pergunta de confirmação.
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8. Busca Avançada
Essa funcionalidade possibilita uma busca seletiva em toda a legislação publicada. Na tela LEGIS - 
Consultar Legislação Eleitoral, clique em Busca Avançada.

A busca poderá ser realizada individualmente nos campos Assunto, Tipo Normativo, Número ou Ano, ou por 
uma combinação entre eles.

Nota: As pesquisas combinadas entre os campos são realizadas utilizando o operador E. Este operador 
recupera documentos que contenham todos os termos pesquisados.

Após fazer a seleção desejada, o usuário deverá clicar no botão   . Caso deseje fazer outra 
busca, há também o botão .

8.1. Por assunto
No campo Assunto, digite a palavra ou expressão que deseja pesquisar. O LEGIS 2.0 pesquisará nos 
assuntos das legislações publicadas e também nas categorias utilizadas no cadastramento da norma.

Dicas:

• A pesquisa é realizada desprezando-se caracteres especiais, incluindo @#$%^&*()=+[]\ . Logo, uma 
pesquisa sobre [qualificação] gera os mesmos resultados que uma pesquisa sobre [qualificacao]. 

• As pesquisas também não diferenciam o uso de maiúsculas e minúsculas. Logo, uma pesquisa 
sobre [qualificação] gera os mesmos resultados que uma pesquisa sobre [Qualificação] ou 
[QUALIFICAÇÃO] ou qualquer outra combinação de maiúsculas/minúsculas. 

• As pesquisas com mais de uma palavra são realizadas utilizando o operador OU. Este operador 
recupera documentos que contenham um ou ambos termos pesquisados.

• Caso não encontre o conteúdo pesquisado: 

• Certifique-se de que o texto esteja escrito corretamente. 
• Tente outro texto ou combinação com os demais filtros disponíveis. 
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8.2. Por tipo normativo
No campo Tipo Normativo, escolha o tipo normativo. Serão exibidos apenas os tipos normativos que 
possuem norma cadastrada.

8.3. Por número 
No campo Número, digite o número da norma que deseja consultar. O resultado desta consulta exibirá todas 
as legislações que possuam o número digitado.

8.4. Por ano
No campo Ano, digite o ano da norma que deseja consultar. O resultado desta consulta exibirá todas as 
legislações do ano digitado.

8.5. Exibição do resultado
Uma vez realizada a seleção dos parâmetros de busca, conforme explicado acima, o sistema exibirá o 
resultado destacando em vermelho as normas que atendem aos critérios de busca selecionados.

A figura abaixo mostra o resultado da busca pelo tipo normativo Portaria Conjunta. 
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9. Principais problemas
Problema Explicação Ações a executar

O tema/subtema não aparece Um tema só será exibido, se houver 
pelo menos um subtema associado 
a ele. Então, para o caso que se 
deseje não ter subtema, deverá ser 
cadastrado pelo menos um subtema 
com o mesmo nome do tema, visto 
que a legislação é associada a um 
conjunto tema/subtema. Na prática, 
a legislação é associada ao subtema 
propriamente dito.

Verifique se há, pelo menos, um 
subtema cadastrado

Verifique se há, pelo menos, uma 
legislação associada ao subtema.

O subtema não aparece O subtema só é exibido, se houver 
pelo menos uma legislação 
associada a ele.

Verifique se há, pelo menos, uma 
legislação associada ao subtema.

A legislação não aparece no 
tema/subtema

A legislação precisa estar associada 
um tema/subtema

Verifique se a legislação desejada 
está associada ao tema/subtema 
esperado.

Cadastrei a categoria, mas a 
primeira letra não aparece 
habilitada na consulta

A letra só é habilitada se existir pelo 
menos uma categoria cadastrada 
com aquela letra e esta categoria 
esteja associada a pelo menos uma 
legislação.

Verifique se há legislação 
associada à categoria desejada.

A categoria não aparece na lista 
de categorias de uma 
determinada letra.

A categoria só é exibida se ela 
estiver associada a pelo menos uma 
legislação.

Verifique se há legislação 
associada à categoria desejada.

A legislação não aparece na 
categoria

A associação de uma legislação a 
determinada categoria é opcional. 
Entretanto, a legislação precisa 
estar associada a uma categoria 
para que possa ser exibida na 
mesma.

Verifique se a legislação desejada 
está associada à categoria 
esperada.

Aviso Geral não está sendo 
exibido

É permitido (opcional) cadastrar um 
aviso geral a ser exibido em todos 
os temas/subtemas com legislação 
associada

Verifique se o aviso geral foi 
realmente cadastrado na opção 
Aviso Geral.

Aviso específico não está sendo 
exibido

É permitido (opcional) cadastrar um 
aviso para o tema/subtema a ser 
exibido no tema/subtema, quando 
este possui pelo menos uma 
legislação associada

Verifique se o aviso está 
realmente cadastrado no 
tema/subtema desejado

Verifique se há legislação 
associada ao tema/subtema 
desejado
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