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RESUMO

Todos conhecem a beleza de nosso amado idioma pátrio. A grande quantidade de 
verbetes bem como as inúmeras possibilidades semânticas de um mesmo vocábulo evidenciam 
essa riqueza linguística. O bom uso da Língua Portuguesa é essencial para a carreira jurídica. O 
domínio da Norma Culta Padrão melhora a performance do profissional de Direito quando do 
exercício da profissão.
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ABSTRACT

All know the beauty of ours loved native language. The great amount of verbetes 
as well as the innumerable semantic possibilities of one exactly vocábulo evidences this 
linguística wealth. The good use of the Portuguese Language is essential for the legal career. 
The domain of the Cultured Norm Standard improves the performance of the professional of 
Right when of the exercise of the profession.
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“[...] não me parece aceitável a opinião que admite todas as alterações da 
linguagem, ainda aquelas que destroem as leis da sintaxe e a essencial pureza 
do idioma. A influência popular tem um limite; e o escritor não está obrigado 
a receber e dar curso a tudo o que o abuso, o capricho e a moda inventam 
e fazem correr. Pelo contrário, ele exerce também uma grande parte de 
influência a este respeito, depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-
lhe a razão.” (Machado de Assis)

	
Todos conhecem a beleza de nosso amado idioma pátrio. A grande quantidade de 

verbetes bem como as inúmeras possibilidades semânticas de um mesmo vocábulo evidenciam 
essa riqueza linguística.

A escrita é fundamental no processo interlocutivo, sendo a palavra a forma 
ideal para a comunicação e socialização das pessoas. A linguagem é uma das maneiras mais 
importantes de transmissão de pensamentos e perpetuação de cultura, apesar de sofrer a	
	
mesma influência da dinâmica da sociedade. “A linguagem não traduz imagens verbais de 
origem motora e sensorial nem representa ideias feitas por um pensamento silencioso, mas 
encarna as significações. As palavras têm sentido e criam sentido.” (CHAUÍ, 2004, p. 156)�

Como explica Fabrício (2008, p. 48)4:

O sentido, assim, não é algo que acompanha a palavra, pois a palavra só se 
torna significativa no seu uso em determinadas circunstâncias e contextos de 
comunicação. Isso quer dizer que a significação não é algo anterior às práticas 
discursivas vigentes em uma comunidade das quais aprendemos a participar. 
Haveria, então, vínculo indissociável entre linguagem, produção de sentidos, 
contexto, comportamento social e atividades humanas, o que aponta para o 
entrelaçamento entre cultura, práticas discursivas, conhecimento e visão de 
mundo.	

No grego antigo, a palavra possuía três significados diferentes: logos era a expressão 
do pensamento; épos, a palavra falada e mythos, a palavra narrada e factual. Em Direito, os 
três sentidos são utilizados na prática. Logos e mythos são utilizados na preparação do discurso 
jurídico e épos nas audiências e sustentações orais (VIANA, 2010, p.40-41)5.

A linguagem atual se dinamiza no mundo globalizado. Há um número excessivo de 
informações, que não permite uma reflexão aprofundada entre enunciados. A sociedade hoje 
impõe um aprimoramento na utilização do tempo, que se reflete na economia das palavras. 
A escrita telegráfica foi sendo substituída por abreviações e chavões comuns a cada grupo 
social.

O jovem hoje, afastado dos livros pelo imediatismo moderno, apresenta um 
vocabulário de menos de três centenas de palavras, que se esforça “em manipular um 
código monossilábico, interjetivo, quase gestual” (XAVIER, 2003, p. 2).6 Mas na língua escrita 
formal, o escritor deve se empenhar para traduzir as expressões populares, disciplinando-as 	
	

� CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2004. 
� FABRÍCIO, B. F. Linguística aplicada como espaço de “desaprendizagem”: redescrições em curso. In: LOPES, L. P. 
da M. (org). Por uma linguística aplicada indisciplinar. 2. ed. São Paulo: Parábola, 2008. p.45-65. 279 p
� VIANA, J.M. Manual de Redação Forense e Prática Júridica. 5. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010. 438 p.
� XAVIER, R. C. Português no direito: Linguagem Forense. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 321 p.
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e adaptando-as as necessidades da norma (LAPA, 1998, p. 57)7. Para o mundo moderno, a 
produção de textos torna-se uma atividade ainda mais complexa.

A comunicação escrita obedece a normas e regras estabelecidas no passado e que 
muitas vezes não é incorporada pelos jovens, o que torna o processo de produzir um texto 
não só ardoroso, mas sofrido. Para o Direito, o processo requer mais rigor porque o jurista 
não examina os fatos, mas a exposição dos fatos, ou seja, a análise recai sobre o processo do 
pensamento e de sua expressão material (NASCIMENTO, 2009, p. 3).8

Profissionais da área de Tradução sentem dificuldade em traduzir nossas obras 
literárias para a Língua Inglesa, por exemplo, diante da grandeza semântica e maior número de 
palavras da Língua Portuguesa. Outros afirmam que o Português9 é um ótimo idioma para se 
filosofar, dados os múltiplos sentidos das composições que os nossos vocábulos permitem.

O bom uso da Língua Portuguesa é essencial para a carreira jurídica. O domínio da 
Norma Culta Padrão melhora a performance do profissional de Direito quando do exercício da 
profissão.

A comunicação estabelecida entre o advogado e o jurista, por meio do discurso 
jurídico, representa o próprio exercício do Direito10. A mensagem não pode conter erros e 
imprecisões porque, se mal interpretada, o direito do cidadão será lesado (VIANA, 2010, p.6-
7).11 Como afirma Fabrício (2008, p. 48)12:

Por essa razão, a linguagem deve ser entendida como atividade, como 
sistema de ações simbólicas realizadas em determinados contextos sociais 
e comunicativos, que produzem efeitos e consequências semânticas 
convencionais.	[...]

Cabe aqui entender um mito existente quando se fala em Norma Culta, pois 
muitos acreditam que se trata do uso de vocábulos eruditos ou de circulação restrita, como 
os termos técnicos. Ao contrário, se um leitor universal (geralmente aquele com nível médio) 
não entender o texto, o problema é de quem o escreveu. Usar o padrão culto é escrever com 
vocabulário simples, claro, direto objetivo, denotativo, sem contorcionismos sintáticos.

A produção de um texto é o resultado de um trabalho artesanal. Não é fruto de uma 
ideia momentânea, mas decorre de uma série de processos mentais até a sua materialização. 
Dessa forma, pode-se afirmar que é o resultado de um processo de interação do autor com a 
linguagem. Todas as escolhas são determinadas pelo tipo de texto e pelo interlocutor (KÖCHE 
et al, 2004)13. Tais escolhas podem ser intencionais ou não, ideológicas ou políticas, dominantes 
ou dominadas e provocam diferentes efeitos no mundo (FABRÍCIO, 2008, p. 48)14.

Desse modo, como conclui Rocha (2010)15, o uso da linguagem é constituído 	
	
� LAPA, M. R. Estilística da Língua Portuguesa. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 275 p. 
� NASCIMENTO, E. D. Linguagem Forense. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 367 p.
� Neste artigo, o vocábulo Português deve	ser	entendido	como	sinônimo	de	Língua Portuguesa.
�0 FUZER, C.; BARROS, N. C. de Processo penal como sistema de gêneros.  Linguagem em (Dis)curso. v.8, n. 1, p. 
43-64, jan./abr. 2008.
�� Ibid., p. 6-7
�� Ibid., p.48
�� KÖCHE, V. S.; PAVANI, C. F.; BOFF, O. M. B. O processo de reescrita na disciplina de Língua Portuguesa Instru-
mental.	Linguagem & Ensino. Pelotas, v. 7, n. 2, p. 141-164, jul./dez. 2004 
�� Ibid., p.48
�� ROCHA, M. M. e S. Contribuição da teoria da argumentação na língua para os estudos da retórica. Estudos 
Linguísticos, São Paulo, v. ��, n. �, p. ���-�00�, mai.-ago. �0�0.
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de argumentatividade, porque por ela é possível transmitir informações ou ideias, além de 
convencer, firmar exemplos, almejar efeitos, provocar mudanças, modificar comportamentos, 
reforçar valores, despertar desejos e sensações, construir imagens. Ou seja, “a linguagem 
verbal não é apenas um fazer saber, mas também um fazer crer, convencer, persuadir.”

Para escrever bem é necessário o hábito da leitura. Infelizmente, pelo tempo 
escasso e pela cultura audiovisual, a maioria se limita a poucos textos, quer jornalísticos, quer 
técnicos. Além desse fator limitante, a própria interpretação do autor agrava o problema da 
redação. Esquece-se que “o significado do texto não é aquele que o escritor pretende, mas 
aquele que os leitores interpretam” (SPECTOR, 2001, p. 63)16.

Tal dificuldade decorre da diferença entre a língua falada e a língua escrita. Aquela 
é possível utilizar os dialetos próprios de cada região, gírias e até estilos não usuais na norma, 
porque uma coisa é falar para atender às necessidades triviais; outra é falar com precisão no 
exercício da profissão (XAVIER, 2003, p. 10)17. De acordo com Viana: “a linguagem forense é 
característica do Direito e não aceita ser corrompida”18.

A comunicação escrita requer mais cuidados, assim o estudante do Direito ou o 
profissional devem dominar um bom vocabulário jurídico, para obter êxito na produção de 
um texto claro e objetivo. Ter um bom vocabulário não significa utilizar palavras difíceis e 
desconhecidas, mas na utilização de um vocabulário acessível ao interlocutor. Ser acessível 
não representa pobreza na linguagem, porque se devem evitar o pedantismo, o clichê, o 
senso	comum	e	a	prolixidade.19 A escolha apropriada do vocábulo é imprescindível para evitar 
dubiedades.

O discurso jurídico, por ser técnico, segue uma série de normas que quando 
desobedecidas, dificultam a comunicação e distraem o leitor. Portanto, a clareza, a unidade 
e a continuidade são fundamentais no estilo técnico.  Segundo Spector (2001, p. 64-67)20, a 
clareza representa a capacidade de transmitir com exatidão uma ideia em uma frase; a unidade 
refere-se à relevância de cada frase no parágrafo discutido e, finalmente, a continuidade é a 
conexão lógica das frases no parágrafo, ou seja, na fluidez e encadeamento das ideias.

Após redigir o texto é necessário revisá-lo para correção de erros ortográficos e 
gramaticais, evitar adendos no corpo ou no rodapé e verificar a coesão e coerência (VIANA, 
2010, p. 186)21. Além da revisão, a reescrita é um processo importante na produção de textos 
claros e coesos. Segundo Köche et al (2004)22, a reescrita se traduz por modificações qualitativas 
ou quantitativas. Exige a leitura, a análise, a reflexão e a recriação.

É o resultado de um trabalho consciente por parte do produtor, desmistificando 
a ideia de um texto produzido não deve ser modificado, ou que as correções 
linguísticas são suficientes para se ter um bom texto.

As autoras demonstraram que a reescrita de dissertações realizadas por acadêmicos 
dos primeiro e segundo semestres do curso de Letras e Pedagogia melhorava significativamente.	
	
�� SPECTOR, N. Manual para Redação de Teses, Projetos de Pesquisa e artigos Científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2001. 
�� Ibid., p. 10
�� Ibid., p. 20
�� VIANA, J. M. Manual de Redação Forense e Prática Júridica. 5. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2010. 
�0 Ibid., p. 64-67.
�� Ibid., p. 186
�� KÖCHE, V. S.; PAVANI, C. F.; BOFF, O. M. B. O processo de reescrita na disciplina de Língua Portuguesa Instru-
mental.	Linguagem & Ensino. Pelotas, v. 7, n. 2, p. 141-164, jul./dez. 2004.
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Aspectos relacionados à coesão e coerência eram analisados e puderam ser adequados entre 
a primeira e terceira leituras das respectivas dissertações.

As bancas examinadoras, inclusive, penalizam o eruditismo23, o uso de vocábulos 
restritos a determinado grupo de profissionais. O padrão culto é a escrita adequada às regras 
da Gramática Normativa24.

A linguística em suas abordagens variacionistas, ou até mesmo a sociolinguística, 
permite a valorização do regional ou de termos próprios de determinado grupo social. No 
entanto, as petições e demais instrumentos jurídicos pautam sua escrita na norma culta 
baseada no conjunto de regras da Gramática Normativa.

O domínio da escrita da Língua Portuguesa é crucial para o Bacharel em Direito na 
segunda fase do exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Tal prova cobra do candidato 
a confecção de uma Peça Profissional e de cinco questões discursivas sobre estudos de caso 
da área jurídica escolhida pelo futuro advogado. Muitos, após o exame, percebem que até 
conheciam a natureza jurídica que envolvia a petição e as questões, no entanto, a ferramenta 
do bem escrever constitui papel relevante para a conquista da nota mínima que garanta a 
desejada carteira da OAB25, que habilita à advocacia.

Grande parte da dificuldade dessa prova respalda-se no fato de o aluno de Direito 
não se dedicar como deveria durante o seu curso de graduação. Muitas vezes, nas disciplinas 
de Prática Jurídica, o aluno aproveita modelos já prontos e digitados na internet ou em CDs 
que acompanham obras como Vademecum. Daí a dificuldade de ter que escrever (à mão) 
uma petição inteira, demonstrando não só o domínio do conteúdo jurídico e da estrutura de 
uma Peça Jurídica, mas também atendo-se ao limite das margens, deixando corretamente a 
distância no início dos parágrafos, usando letra legível e sem rasuras.

As peças são digitadas e feitas em um padrão já conhecido há muito tempo, 
tornando-se rotina em tribunais. Nelas é costume deixar um espaço de 
10 linhas para o despacho do juiz, bem como larga distância de margens 
superior e esquerda, facilitando o futuro arquivamento em grossas pastas das 
repartições públicas. No entanto, em uma prova discursiva, como a 2ª fase do 
exame da OAB, nenhum juiz despachará a peça dos candidatos à carteirinha. 
Muito menos haverá arquivamento de tais peças em grossas pastas. Por isso, 
a peça deve seguir os padrões das escrita em Língua Portuguesa. Ressalte-
se que no dia da prova não haverá computador disponível para a digitação, 
devendo o candidato ou candidata atentar para os critérios de correção de 
provas discursivas. (Gonçalves26, 2008, p.218)

Outro aspecto relevante ainda sobre a segunda fase do exame da OAB é o fato de 
o Bacharel em Direito ter de demonstrar capacidade dissertativa para elaborar as respostas 
das questões discursivas. Ou seja, suas respostas deverão dissertativamente apresentar 
argumentos convincentes sobre seu posicionamento, respaldado na legislação vigente, com 
citações dos códigos e demais obras permitidas para consultas durante a prova.

Muitas vezes não se consegue entender o que o advogado autor da petição quis 
dizer pela falta de clareza de seu texto. A falsa ideia de que vocábulos eruditos ou de pouco 
��	Aqui	entender	Eruditismo como	uso	inadequado	de	palavras	eruditas.
��	Gramática Normativa é o conjunto de regras gramaticais que embasam a norma culta padrão da Língua Por-
tuguesa (léxico).
�� Carteira da OAB é o documento obtido pelo Bacharel em Direito após a conclusão do Bacharelado em Direito, 
juntamente com a aprovação no exame da OAB, com o objetivo do exercício da advocacia.
�� GONÇALVES, Jonas Rodrigo; CAIRES, Márcia Maria Araújo; ARAÚJO FILHO, José Mendonça; MIRANDA, Gladso 
Rogério de Oliveira (coord.). Exame da OAB 2ª fase: Direito Civil e Processo Civil. Brasília: Vestcon, 2008.
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uso causam sofisticação ao texto pode se tornar uma cilada para tais profissionais, pois 
poderão utilizar um vocábulo sem dominar o seu sentido, empregando-o de maneira incorreta 
semanticamente. “Peque pela simplicidade, escreva um texto simples, claro e objetivo, sem 
contorcionismos sintáticos27.” 

Há que se ressaltar ainda a invenção de grupos que faz com que trechos incorretos 
figurem erroneamente como expressão técnica ou jargão técnico. Como, por exemplo, o uso 
da inexistente expressão “vez que” em lugar da correta locução conjuntiva explicativa “uma 
vez que”. 

O conhecido “copiar e colar” de modelos de Peças Profissionais durante o curso 
superior pode mais prejudicar do que ajudar o futuro advogado, dada a mudança dos tempos 
e sua consequente exigência de clareza e objetividade na utilização da linguagem adequada à 
norma culta padrão da Língua Portuguesa.

Ressaltamos aqui a importância dos cursos de pós-graduação lato sensu 
em Português Jurídico. Além do aprendizado das regras da Gramática Normativa e do 
desenvolvimento das habilidades e competências aplicado à produção de textos, os futuros 
especialistas se dedicam à pesquisa científica de erros no uso da norma culta ou da utilização 
de juridiquês28 em peças jurídicas, contribuindo muito com toda a categoria de usuários do 
Direito.

Cabe aqui também uma alusão à questão do Latim. Expressões de natureza latina 
sempre compuseram o universo jurídico.

Entretanto, em muitos casos, ora se comete erro de grafia do vocábulo latino – 
acentuando-se palavras por desconhecer que não há acento gráfico na Língua Latina –, ora 
se usa um termo em Latim sem haver necessidade, dado que um outro termo em Língua 
Portuguesa diria a mesma coisa com a mesma quantidade de palavras (in actu, por exemplo, 
poderia ser substituído por “no ato”).

Ainda sobre o latim, o uso deste idioma só se justifica quando o termo técnico em 
questão precisaria de muitas palavras em Português para que fosse traduzido, como é o caso 
de habeas corpus, por exemplo. Convém lembrar que o termo grafado em língua estrangeira 
deve aparecer em itálico quando a peça é digitada e entre aspas em provas discursivas, nas 
quais o texto é manuscrito.

Especificamente em concursos da carreira jurídica, o domínio do conjunto léxico 
de regras gramaticais torna-se o principal aliado do pretendente ao cargo público. Não é raro 
ouvir: “Eu tinha o domínio do raciocínio jurídico, só não conseguia entender o Português 
do comando das questões.” Essa mesma dificuldade linguística aparecerá não somente nas 
questões objetivas, mas também e, sobretudo, na prova discursiva. E raramente haverá 
concurso da carreira jurídica sem prova discursiva.

Vale lembrar um detalhe muito importante que é o nome desse tipo de prova: 
discursiva. Não há prova subjetiva em concursos públicos. Subjetivo29 é o texto em que a pessoa 
fala dela mesma, com suas opiniões, impressões e manifestação de seu gosto pessoal em 
primeira pessoa. Por exemplo: “Adoro praia, não só para me livrar da inveja com o banho da 
salgada água do mar, mas também pela saúde que as caminhadas na areia me proporcionam.”	
	
�� GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Redação Oficial, Dissertação e Interpretação de Textos. 2. ed. Brasília: EA, 2008. 
p. 14.
��	Juridiquês deve ser entendido neste artigo como o uso exacerbado de vocábulos técnicos restritos à formação 
jurídica, bem como o latinismo (uso incorreto de termos em latim, ou mesmo o uso desnecessário de termos 
em latim, por haver termos em Língua Portuguesa com o mesmo significado e mais concisos); ou ainda o uso de 
jargões ou expressões que ferem a norma culta padrão do idioma pátrio.
��	Subjetivo é um adjetivo: 1) relativo ao sujeito ou nele existente; 2) que se passa exclusivamente no espírito; 
aquilo que é subjetivo. In: Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. Acesso em 31/05/2011. Disponível em: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=subjetivo>
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Ou seja, observe nos editais que o nome da prova na qual o candidato terá de escrever ou 
produzir um texto se chama prova discursiva, e não prova subjetiva, como comumente se 
escuta. Evitemos mais esse “mico linguístico” e teremos uma nova geração em pouco tempo 
falando um pouco melhor a nossa língua. Uma vez que podemos observar que reproduzimos 
na fala e na escrita hoje muito do que ouvimos ou lemos de nossos professores ou juristas 
no passado. Herdamos alguns erros, mas poderemos deixar mais acertos para a geração 
vindoura.
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