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1. Como se cadastrar no DigiMecum 

 

Para se cadastrar no DigiMecum, acesse o site www.digimecum.com e 

clique no botão “Cadastrar”, conforme a imagem abaixo: 

 

A seguir, basta informar seus dados pessoais e clicar em “Salvar”: 
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Uma vez feito o cadastro, você poderá informar na página de login os seus 

dados de acesso para começar a utilizar o DigiMecum. 

 

2. Como abrir uma norma 

 

Na tela apresentada após o login, você poderá visualizar uma norma de 

duas formas. 

Na primeira, basta escrever no campo de texto “Pesquise uma norma...” o 

nome ou número da lei a ser buscada. Depois, basta clicar na norma que 

será exibida em uma lista, na parte inferior: 

 

Alternativamente, você poderá escolher um tema, p. ex.: “Normas Cíveis”, 

e, na tela seguinte, escolher uma norma específica para ser visualizada, 

como p. ex. o “Código Civil”: 
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3. Como destacar uma norma 

 

Após seguir os passos do tópico anterior e abrir uma norma, você 

visualizará no painel o primeiro artigo dela: 

 

No painel inferior, abaixo do texto do artigo, você terá opções de 

destaque em cores e de formatação (negrito, sublinhado, itálico) para 

poder editar o destacar o conteúdo do artigo, como pode ser visualizado 

logo abaixo: 

http://www.digimecum.com/
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O botão  habilita/desabilita a edição de texto, permitindo que você 

faça anotações ou edite o próprio teor do texto do artigo. 

Atenção: após fazer alterações no artigo, você deverá clicar no botão 

. 

Caso queira apagar as edições feitas, com a intenção de retornar ao texto 

original do artigo, sem destaques, basta clicar no botão 

. 

Para voltar ao menu de seleção de normas, basta clicar no botão 

 (localizado na parte superior esquerda). 
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Por fim, para trocar o artigo para um próximo, um anterior ou até mesmo 

informar o número específico do artigo desejado, basta utilizar os botões 

inferiores do painel: 

 

 

4. Como consultar os artigos que foram destacados em uma 

norma 

 

Seguindo os passos do tópico 2, você conseguirá localizar uma norma 

específica por meio de pesquisa ou por meio da seleção de um tema. 

Ao localizar a norma, ao invés de clicar em cima dela, você deverá clicar no 

botão localizado no canto direito, ao lado de seu nome, para abrir o painel 

de detalhes da norma: 
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No painel de detalhes da norma, você poderá clicar no botão “Ver 

destaques desta norma”: 

 

Na tela seguinte, você poderá ver todos os artigos que foram destacados 

naquela norma, inclusive filtrando os destaques que eventualmente 

estejam desatualizados: 
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5. Como exportar para PDF todos os seus artigos destacados de 

uma norma 

 

Seguindo os passos do tópico 2, você conseguirá localizar uma norma 

específica por meio de pesquisa ou por meio da seleção de um tema. 

Ao localizar a norma, ao invés de clicar em cima dela, você deverá clicar no 

botão localizado no canto direito, ao lado de seu nome, para abrir o painel 

de detalhes da norma: 
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No painel de detalhes da norma, você poderá clicar no botão “Imprimir 

em PDF todos os destaques”: 

 

Na tela seguinte, você visualizará todos os artigos destacados da norma e 

poderá clicar no botão “Clique para Imprimir”. 
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No Android e no Windows (ver mais abaixo como fazer no iOS, iPhone, 

Mac e iPad): Então, na tela de impressão, selecione como impressora 

(opção “Destino” no navegador Google Chrome) a opção “Salvar como 

PDF” e depois clique no botão “Salvar”. Ressalte-se que a impressão 

funciona tanto em computadores como em smartphones. Veja na tela 

abaixo: 
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No iOS (iPhone, iPad, iMac): você precisará acessar o site do DigiMecum 

por meio do aplicativo “Documents” (gratuito). Após, clique no ícone de 

compasso (Browser/Navegador) na barra inferior (ou no menu lateral se 

for iPad). Navegue até o site digimecum.com, acesse a norma e a opção 

“Imprimir em PDF todos os destaques” (conforme explicado acima). A 

seguir, clique no botão “... Mais” no topo superior direito e depois 

selecione a opção “Save as PDF”/Salvar como PDF. Veja mais na foto 

abaixo: 
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(Fonte: Reedle / https://readdle.com/pt/documents/how-to-save-web-page) 

 

6. Como saber se um artigo está desatualizado 

 

Ao abrir um artigo de uma norma, se ele tiver sofrido alterações após a 

data do destaque nele realizado, o DigiMecum irá emitir um aviso como o 

mostrado na imagem abaixo. Clique no botão “Sim, atualize!” para incluir 

a nova redação do artigo abaixo do seu destaque anterior ou clique no 

botão “Não, mantenha o texto atual” para ignorar a atualização do artigo. 

Atenção: caso você ignore a atualização, o DigiMecum não irá lhe 

notificar mais sobre a atualização desse artigo em específico, 

entendendo que você preferiu manter o destaque anterior como se fosse 

a última versão do mesmo. 
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Alternativamente, você poderá consultar de algum de seus destaque está 

desatualizado acessando o painel de detalhes de uma norma e clicando na 

opção “Ver destaques desta norma”: 
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Na tela seguinte, você poderá filtrar apenas os artigos destacados que 

sofreram alterações: 
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7. Dúvidas, críticas e sugestões 

 

Para nos encaminhar dúvidas, críticas ou sugestões, acesse o site 

www.eDireito.net e, no menu superior, clique na opção “contate-nos”.  
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