
 

 

210  Numerais no contexto jurídico 

         

 

 
A pergunta da vez 
 

A pergunta da vez 
 
Como referenciar cardinais e ordinais no contexto jurídico?  
 

Uma gota de gramática 
 
 A Lei Complementar nº 95/1998 orienta a elaboração e leitura das leis. Em seu art. 10 temos que 
“Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios:  
 
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 
numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 
 
[...]                         
 
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico “§”, seguido de numeração ordinal até o 
nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a expressão “parágrafo 
único” por extenso; 
 
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras minúsculas e 
os itens por algarismos arábicos”.  
 
Assim, a leitura dos numerais em artigos, parágrafos de leis, decretos, regulamentos e portarias é 
feita em numeral ordinal de 1 a 9, em caso de um só dígito, e em cardinal de 10 em diante, ou 
seja, a partir de dois dígitos.  
 
Por exemplo:  
 
Art. 1º (primeiro), art. 19 (dezenove),  § 2º (segundo), § 10 (dez). 
 
Quando a legislação apresenta título, seção e inciso usam-se algarismos romanos. Para capítulo, 
o uso de algarismo romano ou arábico é opcional. Nesses casos os numerais são cardinais. É 
como se houvesse a palavra “número” entre o substantivo e o numeral. 
 
Por exemplo:  
 
Título [nº] I (um), Seção [nº] VIII (oito), inciso [nº]  XII (doze), inciso [nº]  III (três), Cap. [nº]  IX 
(nove), capítulo [nº] 20 (vinte). 
 

Questão bem prática para você 
 
Preencha as lacunas com a opção correta: 
 



 

 

1. O título ______ da nossa Constituição Federal trata dos direitos e garantias fundamentais dos 
brasileiros (dois, 2º, II). 
 
2. O capítulo _____ aborda os direitos e deveres individuais e coletivos ( 1º, I).  
 
3. Esse capítulo contém apenas o artigo ______, com vários incisos e  parágrafos (5º, 5, V). 
 
4. O inciso ______ desse mesmo artigo diz que é livre a manifestação do pensamento (4, 4º, IV). 
 
5. A alínea ____ do inciso _______ declara que não haverá penas cruéis ( E, e) (74, 74º, LXXIV). 
 
6. O § _________do artigo ________ do Código Penal estabelece o tipo do homicídio qualificado 
(2, 2º, II) (121, 121º). 
 
  

Respostas:  
 

1) II ; 2) I ; 3) 5º ; 4) IV ; 5) e - LXXIV ; 6) 2º - 121 
 
 

  


