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RESUMO 
 

O presente trabalho, como obra de conclusão de curso de pós-graduação, 

pela Faculdade Integrada AVM, procura apresentar a problemática da linguagem 

jurídica destacando a dificuldade da relação entre população e jurisdição por meio da 

linguagem. Objetiva elucidar a importância da linguagem para o ser humano; verificar a 

comunicação no Ato Jurídico, as características da linguagem jurídica que a torna 

restrita apenas para um grupo de pessoas e, por fim, analisar se há em andamento 

uma proposta de reformulação do discurso jurídico. Cada vez mais, pelos estudiosos, 

busca-se compreender a ponte, a mediação entre o plano do sujeito, com suas 

intenções, preferências e estratégias mais ou menos conscientes e o plano das 

estruturas sociais, das coletividades e dos constrangimentos externos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O estudo da língua e da linguagem está atrelado a sua relação com as 

práticas sociais. Por isso, a língua, numa análise mais contextualizada, não existe por si 

só, ela deve ser considerada nas suas mais diversas manifestações. 

A linguagem jurídica é via de acesso à compreensão da cultura transmitida 

pela língua e revela uma “visão de mundo” que possui tendência à conservação 

linguística. Na sociedade brasileira, o discurso jurídico em especial foi muito 

influenciado pela retórica tradicional, e, por isso, por meio dela, se podem perceber 

manifestações de poder entre os indivíduos que deixam transparecer a hierarquia 

presente na sociedade. A linguagem do direito é matéria privilegiada para a percepção 

do universo hierárquico. 

O distanciamento entre a linguagem jurídica e a linguagem popular será 

proposital? A linguagem jurídica usa de “palavras difíceis” e termos jurídicos 

“exclusivos” para individualizar-se, mas dessa forma, como o risco de se distanciar da 

afirmação de que o compreensível não é esquecido. A linguagem verbal judiciária está 

marcada por uma espécie de cientificismo que afasta a compreensão popular. A 

comunicação verbal no Judiciário tem sido estudada mais sobre seus elementos de 

estilo do que propriamente na exata compreensão desse fenômeno.  

Com a globalização, o acesso simultâneo à informação, o avanço cultural, e 

principalmente, com a promulgação da constituição de 1988, o direito passou a fazer 

parte da vida da sociedade e o termo “cidadania” foi apresentado independentemente 

da classe social dos regidos. Ver o homem como responsável pela sua realização, em 

parceria com os demais, criando nessa interação suas verdades traz muitas 

implicações. Ter essa consciência, sobretudo se não for só teórica, significa mexer com 

poderes cristalizados pelo senso comum e legitimados por “autoridades”, significa 

questionar esses modelos, muitas vezes representados por instituições refratárias à 

política, que se pensam proprietários do saber e da verdade.  
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É possível notar a importância da linguagem verbal e não verbal para uma 

construção da comunicação jurídica inteligível entre os atores sociais. A linguagem ora 

pode ser usada como instrumento de dominação e manutenção do status 

proporcionado pelo eruditismo da fala ou escrita, ou ainda da postura e 

comportamentos do sujeito, ora pode ser instrumento democrático de inclusão e 

compreensão da justiça. Vê-se então, um desafio que é tornar o discurso jurídico (esse 

poder real) do entendimento coletivo, favorecendo toda uma sociedade e não um 

pequeno grupo. Desenvolver a simplicidade é uma das formas de assegurar a 

existência individual do homem e também legitimar o Direito a partir da determinação e 

do respeito por sua natureza humana e igualitária. 

Este trabalho objetiva verificar as características da linguagem jurídica, que a 

torna restrita apenas para um grupo de pessoas, o qual pode monopolizar o 

conhecimento jurídico e conservar uma linguagem de difícil acesso ao social. Será 

ainda verificada a importância da linguagem natural para o ser humano, a comunicação 

do ato jurídico e também como os profissionais do direito percebem o próprio 

rebuscamento de sua linguagem, destacando se esse distanciamento é proposital e 

necessário. É claro que o profissional do Direito não pode se esquecer da função social 

da linguagem nesta área, pois muito mais do que apenas produzir uma peça o 

profissional deve ter em foco o outro o qual é destinatário de sua mensagem, e que 

deseja saber que direitos estão sendo defendidos ou violados. Assim, o operador do 

Direito precisará dosar o seu texto, de forma que a linguagem técnica não deverá 

sacrificar nunca a clareza do que está sendo dito. Não é um campo fácil, mas é algo 

que se pode realizar. 

Não há como pensar o Direito sem sociedade, assim como não se pode 

pensar a sociedade sem a linguagem, desta forma, verifica-se a importância do trabalho 

em voga. 

O percurso metodológico utilizado está baseado em levantamentos a partir 

de dados bibliográficos e materiais relacionados ao tema.  
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Aos dados bibliográficos foram agregadas informações obtidas em sites da 

internet. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É por meio da linguagem que os seres humanos podem se comunicar, 

organizar o meio em que vivem e, mais importante, a linguagem permite o pensamento. 

Comunicar é muito mais do que transmitir informações, é estabelecer relações com o 

mundo.  

Em Charaudeau (2008), o ato comunicativo pode ser entendido como uma 

encenação teatral. Para que a peça tenha sucesso, são necessários atores, 

protagonistas e secundários, é preciso ter um local onde a peça se dá, fixar as luzes, o 

som, o figurino, as falas e o script – os quais precisam ter uma finalidade, um objetivo 

dentro da peça. O resultado só será atingido quando o público compreender, engajar-

se, sentir-se tocado e provocado pela peça e, para alguns, bater palmas ao final. 

Toda língua tem suas regras, mas de modo nenhum pode cristalizar-se, 

desconsiderando o uso que o seu povo, os atores, o faz. Este é o seu guardião, o que a 

molda segundo sua cultura e interesses. Contrariá-lo é seguir o caminho de uma 

expressão burocrática, que pouco comunica nem chama a atenção. A aquisição de 

conhecimentos morfossintáticos, no entanto, pode passar ao largo de preconceitos 

linguísticos impositivos de um modo a usar a língua que atende apenas a interesses de 

uma classe social, estabelecendo uma muralha que impede o acesso da maioria aos 

bens culturais. Vista dessa forma, a língua só serviria para ampliar o fosso que separa a 

maioria das decisões que dão direcionamento histórico a um povo. É o que preconiza 

Medeiros (2013). 

A palavra e a frase, elementos esseciais para a compreensão e para a 

percepção da justiça, tem sido, frequentemente, mais um obstáculo do que um 

instrumento para realização do Direito. Para tal resultado há muitas razões, entre as 

quais prevalecem a falta de formação linguística e a falta de competência comunicativa 

dos responsáveis pela redação normativa. 
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De acordo com Bittar (2009) a linguagem jurídica é, inegavelmente, uma 

linguagem técnica, especializada a partir da linguagem comum, e, dela tendo partido, 

dela cada vez mais se distancia. Importações e exportações de termos e vocábulos são 

operações comuns, e aliás, indispensáveis para a manutenção, a sobrevivência e o 

aperfeiçoamento das instituições semióticas de determinada comunidade. 

Segundo Damião e Henriques (2010) no direito, é ainda mais importante o 

sentido das palavras porque qualquer sistema jurídico, para atingir plenamente os seus 

fins, deve cuidar do valor nacional do vocabulário técnico e estabelecer relações 

semântico-sintáticas harmônicas e seguras na organização do pensamento. 

Porquanto o direito deve ser visto como um instrumento de controle social, 

desenvolvido e criado pela sociedade e para esta, deve-se encará-lo como uma 

instituição que acompanha os ciclos da história da humanidade; é um processo passível 

de mudanças, sendo realizado sempre com vistas à realização do bem comum. 
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3.1. A LINGUAGEM NATURAL DO SER HUMANO 

 

Patrick Charaudeau, no prefácio de seu livro Linguagem e discurso, afirma 

que a linguagem é própria do homem. Ele explica que é a linguagem que permite ao 

homem pensar e agir, pois não há ação sem pensamento, nem pensamento sem 

linguagem. É também a linguagem que permite ao homem viver em sociedade. Sem a 

linguagem, ele não saberia como entrar em contato com os outros, como estabelecer 

vínculos psicológicos e sociais com esse outro que é, ao mesmo tempo, semelhante e 

diferente. Da mesma forma, ele não saberia como constituir comunidades de indivíduos 

em torno de um desejo de viver juntos. A linguagem talvez seja o primeiro poder do 

homem. 

A língua constitui, portanto, uma convenção social entre determinado povo, o 

qual desenvolve coletivamente signos linguísticos e lhes atribui significado. Tais signos 

linguísticos são sons articulados (fala) ou sinais gráficos (escrita) que formam palavras 

(significantes) às quais determinado sentido é agregado (significado). 

O fato de existir uma vastidão de línguas, e mesmo uma grande diversidade 

de sinais gráficos que correspondem aos sons (variedades de alfabetos), é prova de 

que entre as palavras (significantes) não existe correspondência natural com o sentido 

que elas carregam (significados). A língua é, efetivamente, um pacto construído 

vagarosamente entre seus usuários. Assim foi construída cada uma das línguas, 

algumas delas desdobrando-se de uma mesma origem, como por exemplo as línguas 

neolatinas, que derivaram do latim. 

De acordo com Fábio Henriques Trubilhano: 

A língua é o meio comunicativo mais especializado que há, possibilitando ao ser 
humano formular e expor detalhadamente, por meio de códigos linguísticos, os 
pensamentos abstratos. E, por conseguinte, o domínio da língua lhe possibilita 
decodificar os códigos linguísticos que lhes são apresentados pelos outros 
falantes, assimilando as ideias expostas. Trata-se, portanto, do meio de 
comunicação mais eficaz e complexo que existe. Tão eficaz, que é utilizado 
pelo ser humano até mesmo para formular ideias consigo mesmo: pensamos 
em português, por exemplo. Não houvesse o domínio de qualquer língua, nem 
sequer uma língua nativa, o desenvolvimento do raciocínio estaria restrito a 
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outras formas de associações, que não as linguísticas, o que provavelmente 
imporia certos limites à formulação de ideias e planejamentos. Tão complexo, 
que se levam anos para obter fluência em uma língua estrangeira. 

 

A linguagem se exterioriza por meio do uso da língua pelo falante. Como os 

falantes são muitos, eles se expressam de variadas formas, de acordo com as 

circunstâncias em que se encontram. Costuma-se falar em três níveis (registros) de 

linguagem: nível culto, familiar e popular. 

Nível culto: A variante padrão, conhecida como nível culto, consiste na 

variante tida por gramaticalmente correta, usualmente utilizada nas classes intelectuais 

da sociedade, mais na forma escrita, e menos na forma oral. É de uso nos meios 

diplomáticos e científicos, nos discursos e sermões, nos tratados jurídicos e nas 

sessões do tribunal. O vocabulário é rico e saão observadas as normas gramaticais em 

sua plenitude. 

 Sendo a língua um fato cujo uso a legitima, importante se faz que haja 

normas a fim de que sua unidade não se esvaia. Se não houvesse normas a 

regulamentar o fato língua, em pouco tempo uma língua se tornaria várias outras 

línguas, e então as pessoas de um mesmo território passariam a não mais lograr 

efetividade na comunicação verbal. Ademais, se não houvesse uma variante padrão 

controlada por normas, com o passar do tempo as consequentes alterações da língua 

impossibilitariam a compreensão de textos escritos anteriormente. 

Assim, embora a língua seja um fato constante e inevitável de modificação, 

seu ímpeto é relativamente contido pela variante padrão, pautada pela gramática 

normativa, que funciona como rédeas a refrear a constante tendência de alteração da 

língua. 

Nível familiar: Parece claro que o nível familiar é menos rígido, a gramática 

não é seguida ao pé da letra, é o lugar adequado para a linguagem informal. Até o 

jurista, em sua casa, não precisar usar jargões jurídicos. 
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É utilizado por pessoas que, sem embargo do conhecimento da língua, 

servem-se de um nível menos formal, mais cotidiano. É a linguagem do rádio, da tv, 

meios de comunicação de massa tanto na forma oral quanto na escrita. Emprega-se o 

vocabulário da língua comum e a obediência às disposições gramaticais é relativa, 

permitindo-se até mesmo construções próprias da linguagem oral. 

Nível popular: Mantém estreita relação com a língua oral, sendo raramente 

utilizada na língua escrita. O vocabulário costuma ser restrito, eivado de desvios 

gramaticas e comumente contaminado pela gíria, abusivo nos recursos enfáticos, e, por 

vezes, com termos de baixo calão. 

Na verdade, o nível popular e o nível familiar não são errados, são 

adequados ou inadequados conforme o contexto em que se inserem. O falante que 

sabe se comunicar precisa entender o momento adequado para transitar entre os níveis 

de linguagem conforme a situação concreta lhe exige. 

Existem momentos em que o atendimento estrito e excessivamente apegado 

à norma culta pode se mostrar até mesmo prejudicial à interação social e aos objetivos 

do falante, com prejuízo da carga semântica e emotiva da mensagem que se pretende 

transmitir. Assim, em uma situação informal, não se espera que o falante diga “entregá-

lo-ei”, “amo-te” ou “oscular-te-ia”. Cabe ao comunicador entender que a norma culta, 

embora seja de extrema importância, não encerra todas as possibilidades 

comunicativas da língua. Existem variantes as quais podem ser mais ou menos 

adequadas, conforme a situação. Por tal razão, o falante deve ser “poliglota” em sua 

própria língua, e não um purista da gramática normativa. A eficiência do ato de 

comunicação depende, entre outros requisites, do uso adequado do nível da linguagem. 

O ideal é que o uso de variantes que não sejam padrão se dê por opção 

intencional do usuário da língua, e não por desconhecimento, pois ignorar a norma culta 

propicia severo prejuízo à imagem do falante quando este se encontrar em situação 

mais formal, como é o caso da seara jurídica, além de que as ausências do domínio da 

variante padrão e da riqueza vocabular costumam resultar em discursos rudimentares 

deficientes. 
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As circunstâncias que determinam o contrato de fala geralmente se dão da 

ordem sócio-institucional. A relação entre os falantes determina os protagonistas da 

linguagem e que para se relacionar a este contrato global, precisam julgar outros 

contratos e estratégias discursivas em relação àqueles sujeitos. 

Para Maria José Constantino Petri: 

É inegável o caráter social da língua. Entre sociedade e língua existe uma 
relação que ultrapassa a mera casualidade. A vida do homem em sociedade 
supõe um intercâmbio e uma comunicação que se realizam fundamentalmente 
pela língua, o meio mais comum de que dispomos para tanto. Através da língua 
o contato com o mundo que nos cerca é permanentemente atualizado. 

Se, por um lado, muitos fatores de variada importância concorrem para tornar a 
língua um fenômeno de grande diversidade, a ponto de duas pessoas não 
falarem exatamente da mesma maneira a mesma língua, e até uma única 
pessoa não falar em todos os momentos de forma igual. Por outro lado 
sabemos que, a partir do instante em que a comunidade aceita uma língua 
como seu principal meio de comunicação, toda e qualquer variação lhe afetará, 
razão pela qual “a tendência é manter sua unidade, colaborando todos, 
conscientemente e inconscientemente, no sentido de sua nivelação, pois dessa 
maneira a compreensão será mais fácil, e a própria integração do indivíduo na 
cultura comum se dará com maior facilidade”. 

Dessa forma, é essa aparente oposição diversidade/ uniformidade que mantém 
a língua num contínuo movimento. Assim, de um lado age uma força 
diversificadora, constituída pelas falas individuais em sua interação com fatores 
extralinguísticos, de outro, uma força uniformizadora, disciplinadora, prescritiva, 
nivelando os hábitos linguísticos. As duas fazem concessões mútuas, para se 
manter, de tal forma que o individuo sacrifica sua criatividade pela necessidade 
de comunicação, enquadrando-se na língua da coletividade em que atua, a 
comunidade, por sua vez, admite a criação individual, incorporando hábitos 
linguísticos originais que atualizamos processos da fala coletiva, evolui 
naturalmente, procurando uma melhor forma de comunicação. 

 

O uso da linguagem contém características próprias e peculiares, carregando 

em seu núcleo uma indisfarçável carga de operacionalidade. Com efeito, o uso 

operacional da linguagem é fundamental para o Direito, porquanto é essencialmente 

por meio desse uso de linguagem que se efetiva a comunicação necessária e 

elementar no sistema jurídico. 
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E a linguagem científica, por seu turno, é aquela empregada para a 

construção de linguagem especializada, que rompe com o senso comum e requer, à 

evidência, de precisão e rigor técnico-lógico. 

Tem-se, assim, que o cientista rompe com o senso comum, que é a marca 

da linguagem natural, para se apoiar numa linguagem eminentemente técnica, precisa, 

artificial e controlável. Para esse tipo de linguagem, sempre há o certo e o errado – 

coisa que, efetivamente, inexiste no senso comum, isto é, na linguagem natural. É 

exatamente dessa forma que a ciência dogmática do direito constrói seus enunciados, 

suas proposições, teses e, especialmente, as suas leis. A linguagem do Direito, 

eminentemente científica, procura abstrair-se dos vícios da linguagem natural, mas, 

nem sempre consegue escapar da vagueza, ambigüidade, incerteza e indeterminação. 

3.2 A COMUNICAÇÃO NO ATO JURÍDICO 

 

Do ponto de vista da teoria da comunicação, na interação pela linguagem 

entre as pessoas, vários elementos são necessários para que se estabeleça a 

comunicação: um emissor, que envia uma mensagem a um receptor, usando um código 

para efetuá-la, a mensagem, por sua vez, refere-se a um contexto (ou referente); a 

passagem da emissão para a recepção se faz através de um suporte físico, que é o 

canal. 

Todo ato de linguagem, enquanto ato de construção de sentido, é um ato de 

escolha e de seleção de elementos a compor; é uma escolha de valores, de estruturas 

de formas, de significância, de objetivos, de impressões, de efeitos retóricos, de 

consequências, de afirmação e realização de atos. O sujeito do discurso faz-se 

presente operando essas escolhas. Da mesma forma que o discurso não pode ser 

isolado dessa trama de imbricação, também o discurso jurídico não pode ficar alheio a 

essa sistemática. 
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Assim, as atribuições de sentido, as possibilidades de interpretação estão 

localizadas nesses fatores, que determinam, em última instância a função de linguagem 

que marca qualquer informação. 

O ato comunicativo jurídico não é diferente, este ocorre quando há 

cooperação entre os interlocutores. O emissor possui o pensamento e busca a 

expressão verbal para faze-lo conhecido no mundo; o receptor possui a expressão 

verbal e caminha em direção ao pensamento, com o propósito de compreender a 

mensagem. 

Merece destaque a clareza da linguagem jurídica, não apenas em relação à 

estética, mas também como elemento necessário que cumpra sua função social. 

Linguagem Jurídica é o ramo do estudo que se dedica à análise da linguagem do 

direito. A argumentação jurídica vale-se da argumentação prática para construir 

sentidos e resolver problemas. Nenhum desses sentidos pode estar dissociado de sua 

significação, cabendo ao operador jurídico determinar e esclarecer o sentido e o 

alcance dos vocábulos, observando as características de forma concisa e objetiva, 

prevalecendo sempre o essencial daquilo que se pretende expor. 

De acordo com Regina Toledo Damião: 

O direito é uma disciplina cultural, cuja prática se resolve em palavras. Direito e 
linguagem se entrelaçam e se confundem. Algumas vezes, mais do que o 
necessário. Advogar, opinar, julgar, constituem exercícios de argumentação, que 
é a linguagem como instrumento de racionalidade e de convencimento. Trata-se 
de um processo lógico e discursivo de demosntração da correção e da justiça 
da solução proposta. Mas o Direito e seus operadores não falam só para si. É 
necessário conservar e aprimorar a capacidade de interlocução com o auditório 
mais amplo que é a sociedade. 

E ainda segundo Celestina Sytia:  

O ato comunicativo jurídico não se faz, pois, apenas como linguagem enquanto 
língua (conjunto de probabilidades linguísticas postas à disposição do usuário), mas 
também, e essencialmente, como discurso, assim entendido o pensamento 
organizado à luz das operações do raciocínio, muitas vezes com estruturas 
preestabelecidas, as peças processuais. 

O ato comunicativo jurídico, conclui-se, exige a construção de um discurso que 

possa convencer o julgador da veracidade do “real” que pretende provar. Em razão disso, a 
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linguagem jurídica vale-se dos princípios da lógica clássica para organização do 

pensamento. O mundo jurídico prestigia o vocabulário especializado, para que o excesso de 

palavras plurissignificativas não dificulte a representação da linguagem. 

Tem-se observado que a linguagem jurídica recorrentemente praticada com 

excessivo preciosismo, arcaísmo, latinismo e polissemia contribui para o afastamento da 

própria sociedade em relação ao Direito, sendo que do fundamento ontológico desse ramo 

do conhecimento, infere-se que a linguagem jurídica deveria apresentar- se mais translúcida 

aos olhos dos cidadãos, como verdadeiro instrumento a serviço da sociedade e de busca 

pela excelência da prestação jurisdicional. Relevante é a ressalva de que o acesso ao 

conhecimento do Direito constitui uma das modalidades de acesso à Justiça.  

Alguns estudiosos, com um maior engajamento social, combatem com 

veemência o estilo exacerbado do linguajar jurídico. 

Segundo Samene Batista: 

A linguagem jurídica especificou-se para segregar. Segregar conhecimento, o 
acesso à justiça, bem como ao judiciário, o “modo de vida” dos indivíduos, as 
relações interpessoais e assim, definir-se como forma de dominação. A 
linguagem simples, fora das convenções arcaicas de manutenção do poder, 
seria a independência real do Poder Judiciário, todavia, engessa-se o Direito 
sob o conceito de ciência exata como se assim fossem as relações sociais. 

O próprio desembargador Carlos Alberto Bencke pondera:  

O Direito sempre foi considerado ciência hermética, reservada para os iniciados nas 
suas lides. Nenhuma novidade em se tratando de especialização em um ramo do 
conhecimento humano, como também o são a Medicina, a Engenharia ou a 
Economia. No entanto, à medida que estas ciências passaram a trabalhar rente à 
população, abriram-se e democratizaram sua linguagem àqueles que dela 
necessitam. Com o Direito deve acontecer o mesmo, mas com um grau de 
dificuldade maior. Os advogados peticionam para o juiz que assim os entende; o 
promotor exara parecer e o direciona também para o juiz; e, finalmente, o juiz decide 
para os advogados, para o promotor e para o Tribunal. Enfim, as palavras ficam num 
mesmo círculo e, de rigor, ninguém necessita pedir explicações sobre o real sentido 
daqueles termos técnicos utilizados. 

Lembremo-nos, todavia, que o Direito não pertence aos lidadores do Direito, mas 
sim às partes, geralmente pessoas leigas nos assuntos jurídicos. Com a abertura 
cada vez maior dos julgamentos públicos na sua essência a imprensa passou a 
realizar a cobertura dos processos que dizem respeito mais de perto aos interesses 
da sociedade. Daí esbarrou nos termos técnicos e nas dificuldades de passar uma 
informação inteligível para o seu público consumidor. 
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Pode-se entender o uso mais adequado de uma língua para questões 

técnicas, por exemplo. Médicos fazem uso de uma linguagem técnica e estudam com 

base em nomenclaturas próprias. Jamais se espera que um médico use tais termos 

com seus pacientes, pois estes não seriam capazes de entender. No entanto, ao 

ministrar uma palestra para outros médicos, nada impede o uso de vocábulos mais 

precisos em seu sentido. Tal situação também ocorre entre membros do poder 

judiciário. Nenhum problema no uso de linguagem técnica entre os próprios membros, 

que aprenderam a usar, por exemplo, expressões latinas como síntese de uma ideia. O 

problema ocorre quando um tribunal ou um advogado passa a usar nomenclatura 

técnica com quem não se preparou para isso.  

Em "A ordem do discurso”, o filósofo Foucault (2003d) diz que o surgimento 

do discurso (da fala) pode parecer de pouca importância, entretanto, as proibições que 

o circundam logo revelam suas ligações com o desejo e com o poder. Não há nada 

surpreendente nisto, já que, o discurso não é simplesmente aquilo que manifesta (ou 

esconde) o desejo – ele é também o objeto do desejo; e já que, como a história 

constantemente ensina, o discurso não é somente aquilo que traduz as lutas dos 

sistemas de dominação, mas é a coisa pela qual, por meio da qual e através da qual se 

luta, o discurso é o poder a ser tomado.  

A linguagem é um dos instrumentos mais eficazes na difusão e engajamento 

social do conhecimento jurídico. Levando-se em conta que o Direito faz parte da vida do 

cidadão brasileiro, em suas mais variadas formas, mostrando-lhe direitos, deveres, 

sanções, procedimentos; o vetor de ligação entre eles (sujeito e direito) é a linguagem, 

que, por sua vez, deve ser inteligível. Trata-se de condição essencial para a própria 

eficácia da lei e acesso à justiça. Se a linguagem jurídica é complexa e inacessível, a 

sociedade alienada se conforma com a segregação do conhecimento e de seus 

direitos. Se, ao contrário, há a preocupação de aproximar esta sociedade ao 

conhecimento jurídico, aproxima-a dos seus direitos e da própria justiça. 

Talvez, por vezes, seja difícil dissociar o padrão linguístico jurídico de sua 

linguagem arcaica. Justamente  em uma  época  em  que  os  meios  de  comunicação  se  
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mostram  cada vez mais rápidos, em que a informação chega a vários lugares ao mesmo 

tempo, prescindindo de uma linguagem de equivalente eficácia, vê-se no âmbito da justiça, 

a estagnação da língua em uma maneira ultrapassada de se pronunciar. 

A linguagem jurídica rebuscada começou a ser observada como um problema, 

até mesmo pelos magistrados. O ex-ministro Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça,  

[...] compara o “juridiquês” ao latim em missa, acobertando um mistério que amplia 
a distância entre a fé e o religioso; do mesmo modo, entre o cidadão e a lei. Ou seja, 
o uso da linguagem rebuscada, incompreensível para a maioria, seria também uma 
maneira de demonstração de poder e de manutenção do monopólio do 
conhecimento. 

O profissional da área jurídica, como se sabe, é um dos profissionais que 

mais utiliza a palavra como seu instrumento. E ela deve ser, dentro de um texto, 

necessária e suficiente. É a palavra que instaura o Direito e o torna específico, é a 

palavra que solicita, é a palavra que concede ou nega. Tudo se resolve pela palavra e 

com a palavra. Compete, pois, que ela seja a justa medida das ideias e da vontade. 

Tanto um menino pode dizer: “aquela casa é minha”, quanto o juiz pode escrever em 

sua sentença: “aquela casa pertence não a quem nela mora, mas a quem detém o 

direito real sobre ela que, no caso, é Marcos”. Estamos lidando com instâncias 

linguísticas aproximadas, que visam declarar a quem possui o domínio real sobre o 

imóvel. 

O Direito é a ciência que utiliza a comunicação e a capacidade de auto 

expressão para debater os conflitos propostos em juízo. Foi com o aparecimento da 

pragmática, parte da Linguística, que o estudo do discurso e, portanto, o da 

argumentação ou retórica, ganhou atenção nas pesquisas sobre a linguagem. Cabe à 

Pragmática a interação social por meio da língua, através dos argumentos. 

A palavra jurídica, assim como a palavra escrita, é instauradora, 

constituidora, declaradora. Cumpre que não apenas harmonize à intenção de quem a 

profere, mas deve ser lida como tal. Daí decorre que deve haver uma exata 

consonância entre o que é dito e o que é lido. Isso ocorre de várias formas, seja na 

obediência às normas cultas da língua, seja no respeito ao universo léxico e sintático de 
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quem as ouve ou lê. Houve tempos em que as linguagens de Tribunais eram mais 

rebuscadas, porém, os doutores da lei têm percebido que o foro deve praticar 

expressões mais límpidas que guardem paralelo com as mensagens que o receptor tem 

acesso todos os dias.  

Para Celestina Sytia: 

Devido a dependência entre Direito e Linguagem, a eficácia daquele decorre do 
aperfeiçoamento da estrutura linguística. Os vocábulos técnicos e a linguagem 
precisa exercem a função de contribuir para a compreensão do Direito e para a 
eficácia do ato da comunicação jurídica. Encontra-se na Linguística a eficácia 
do Direito sem distorções, ambiguidades ou sutilizas semânticas. 

Às expressões e termos jurídicos cabe uma atenção especial dos juristas, 
advogados, juízes, promotores, pois é na Ciência do Direito que elas assumem 
conotações específicas e próprias. A palavra não tem dono, mas, para dela se 
apropriar, deve o usuário saber emprega-la com a devida exatidão semântica, 
não descuidando da estrutura linguística. 

 

Já foi provado que não há como dissociar linguagem e Direito, o que nos indica 

que os aplicadores do Direito devem investir em uma melhor comunicação jurídica e primar 

pela depuração da linguagem jurídica e pelo controle do rigor técnico formal excessivo, por 

vezes frutos de exacerbada afeição ao vernáculo, todavia tão prejudicial aos jurisdicionados 

e à sociedade de forma geral, que, por sua formação histórica, carecem de conhecimentos 

sequer rudimentares do Direito. 

Outro aspecto da linguagem jurídica é o emprego de latinismos. Neste sentido, 

cabe uma explicação. A língua portuguesa, conquanto tenha sua origem no latim, evoluiu 

assim como ocorreu com as demais línguas neolatinas. Tal evolução não significa que 

desprezamos nossas raízes, mas não é possível utilizar, a todo momento, expressões ou 

termos que possuem equivalentes em língua portuguesa e são mais comunicativos. 

Apesar disso, é verdade também que a língua portuguesa já incorporou 

algumas expressões latinas, inclusive há dicionários que trazem expressões 

acentuadas (algo que não existe na língua latina), como exemplo, temos: habeas 

corpus – que é uma ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de 

locomoção lesado ou ameaçado por ato abusivo de autoridade–; habeas data (que já 
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traz acento habeas no dicionário Houaisss) – é uma ação que assegura o livre acesso 

de qualquer cidadão a informações a ele próprio relativas, constantes de registros, 

fichários ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público –; 

data venia – em língua portuguesa, corresponde a uma locução adverbial, que remete 

a uma expressão respeitosa com a qual se inicia uma argumentação, contrariando a 

opinião de outrem, uma possível tradução seria “com a devida licença” ou “com o 

devido respeito. 

A crítica ao latinismo não se refere a este tipo de emprego de palavras ou de 

expressões, mas tão somente se refere àquelas que têm um equivalente apropriado em 

língua portuguesa e não é observado. Em geral, o uso descomedido do latim visa 

denotar uma falsa cultura, que, em geral, funciona como elemento de distanciamento 

entre o operador do Direito e o homem comum o qual, muitas vezes, é uma pessoa 

culta, com curso superior, entre outros predicativos. 

Observam-se algumas vezes sentenças cujo teor não é possível que as partes 

conheçam sem a interferência de seu advogado, porque a leitura da peça é de total 

incompreensão, haja vista o abuso de termos jurídicos ultrapassados, em manifesto 

exagero estilístico. Assim, a liberdade das partes litigarem em sede de Juizado Especial 

sem constituir advogado, respeitando o limite legal do valor da causa, pode ficar frustrada 

no campo da efetividade, diante do alheamento dos cidadãos em relação às especificidades 

da linguagem jurídica. 

Por fim, usar a linguagem técnica não é nem pode ser pressuposto para o 

emprego do excesso de rebuscamento na linguagem jurídica. É possível usar a 

linguagem técnica jurídica e ser claro e objetivo. Basta que se prime por empregar uma 

linguagem culta, num texto com parágrafos concisos e bem estruturados, nos quais a 

idéia básica esteja evidente. Além disso, sempre que for necessário, o autor do texto 

pode recorrer ao aposto (expressões ou frases explicativas) para explicar acerca do que 

trata determinado termo ou expressão.  

Por vezes, o emprego de usos não inteligíveis pela área jurídica é uma forma 

de afastar o cidadão da comunicação de seus direitos e de seus deveres, este recurso 
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pode tornar o processo mais moroso e, em conseqüência, a justiça mais lenta. 

Decididamente, empregar o preciosismo na linguagem jurídica é estar na contra-mão da 

história e é ir de encontro com a evolução real e natural da língua.  

3.3 UMA POSSÍVEL REFORMULAÇÃO DO DISCURSO JURÍDICO 

 

O Direito, por ser uma ciência interdisciplinar que se comunica 

principalmente com a filosofia, a sociologia, a política, a ética, a linguagem dentre 

outras, torna-se um elemento de evolução da própria história de um país. Daí a 

importância do conhecimento e de toda uma postura dos operadores do direito, como 

protagonistas deste processo de evolução. 

Toda sociedade é composta por diversos códigos sociais, entre os quais se 

encontra o código do direito. O direito forma, por isso, no conjunto da vida social, uma 

linguagem entre linguagens, e, por isso, também se serve de diversas linguagens 

sociais, além de interagir com as demais linguagens sociais. Essa ideia não implica a 

do encerramento da linguagem do direito sobre si mesma, mas implica na ideia de que 

o direito serve, muitas vezes, como elemento de consolidação da possibilidade de 

preservação das linguagens e da racionalidade no convívio social. Sem diálogo social 

não há direito. Por isso, o direito representa um lugar de expressão da possibilidade de 

preservação das formas humanas de interação não-violentas e capaz de encaminhar 

racionalmente os conflitos sociais. 

Para que ocorra o ato comunicativo, é necessário que haja a colaboração de 

todas as partes envolvidas, dentro do limite e da possibilidade de cada um. Mesmo 

assim, a maior responsabilidade cabe ao profissional do Direito, que deve estar melhor 

preparado para que a comunicação seja realmente efetiva e o entendimento seja 

natural. De acordo com Damião e Henriques: 

No mundo jurídico, o ato comunicativo não pode enfrentar à solta o problema da 
diversidade lingüística de seus usuários, porque o Direito é uma ciência que 
disciplina a conduta das pessoas, portanto, o comportamento exterior e 
objetivo, e o faz por meio de uma linguagem prescritiva e descritiva. Assim, 
quando os interesses se mostram conflitantes, ou numa ação humana fere os 
valores da norma jurídica, exigindo reparação dos mesmos, forma-se a lide 
(litem > lite > lide = conflito), criando um novo centramento na relação entre os 
interlocutores processuais: a polêmica. No confronto de posições, a linguagem 
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torna-se mais persuasiva por perseguir o convencimento do julgador que, por 
sua vez, resguarda-se da reforma de sua decisão, explicando, na motivação da 
sentença, os mecanismos racionais pelos quais decide. O ato comunicativo 
jurídico não se faz, pois, apenas como linguagem enquanto língua (conjunto de 
probabilidades lingüísticas postas à disposição do usuário), mas também, e 
essencialmente, como discurso, assim entendido o pensamento organizado à 
luz das operações do raciocínio, muitas vezes com estruturas preestabelecidas, 
as peças processuais. 
 
 

Para Celestina Sytia: 

A linguagem jurídica exige que os termos estejam sempre em seus devidos 
lugares, ou seja, empregados especificamente para a situação determinada. Há 
de se destacar que um repertório verbal preciso e tecnicamente adequado 
somente se adquire ao longo de muitas pesquisas e leituras jurídicas, vivência 
nas lides forenses. Os termos jurídicos adquirem conteúdo semântico próprio e 
o emprego de sinônimos pode alterar o sentido e desvirtuar a expressão legal. 

 
 
 

Se é certo que a norma jurídica se expressa via de regra como discurso 

escrito, também é certo que um processo judicial geralmente aparece como texto. Os 

textos orais são reduzidos a escrito pela transcrição. Essa é uma marca da erudição da 

linguagem jurídica, mesmo o ato da fala carrega a bagagem do ato que vai versar nos 

autos do processo. 

O advogado deve ater-se ao vocabulário empregado, uma vez que, em 

muitos casos, certos termos utilizados na linguagem geral têm significados bem mais 

específicos na linguagem jurídica, podendo, dentro de um contexto, no caso, de um 

processo, tomar rumos bem diferentes. Disso pode depender o sucesso ou o fracasso 

de uma pretensão jurisdicional. Ainda para Sytia: 

Devido à dependência que há entre o Direito e a linguagem, a deste decorre do 
aperfeiçoamento da estrutura lingüística. Os vocábulos técnicos e a linguagem 
precisa exercem a função de contribuir para a compreensão do Direito e para a 
eficácia do ato da comunicação jurídica. 
 
 

Vamos estudar o fenômeno jurídico como prática de sentido, como 

linguagem específica e também como sistema de significação que opera em meio a 

sistemas de significação. 

Segundo Bittar: 

A teoria da comunicação focaliza, em seus estudos, sobretudo o ato 
comunicativo em sua manifestação particular, fazendo-o no sentido de 
descrever a interação comunicacional. Em primeiro lugar, é necessária uma 
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passagem pelo terreno da manifestação comunicativa por meio de um canal. 
Todo canal pressupõe a possibilidade da ocorrência de ruídos, defeitos e 
patologias que dificultam a interação. Estes últimos são interferências inerentes 
ao processo comunicacional que podem manifestar-se em qualquer ponto do 
sistema interativo, e não só no canal. Portanto, não é suficiente que se 
encontrem dois, ou mais, sujeitos comunicativos em relacionamento por meio 
de signos, locucionando e decodificando os recursos de qualquer sistema 
sígnico, uma vez que miser se faz a existência de um código comum a ser 
compartilhado por ambas as partes comunicantes através de um canal apto à 
transmissão, capacitação e à interpretação do conteúdo emitido. Uma situação 
comunicativa, para que se configure em sua integralidade, funda-se na 
possibilidade de entendimento de um conteúdo referencial, o que passa pela 
decodificação do código, e, mais, pela captação da mensagem referencial 
transmitida por meio desse código, o que importa, também, na possiblidade de 
contra-argumentação a partir da recepção interpretativa do conteúdo veiculado. 
O discurso ocorre de maneira coerente com o momento em que foi produzido. 
Daí a refereência necessária à ideia de discurso situacional, entendido este 
como uma malha de significações, envolvida que está por uma 
circunstancialidade que a condiciona em seu entendimento e interpretação. 

 

O direito, por sua vez, se encontra objetivado em linguagem. A linguagem é 

elemento essencial do seu ser e toda norma em sentido amplo é um ato de fala. A 

norma jurídica vista pelo prisma do ato de fala demonstra o caráter fundamental 

exercido pela linguagem no interior do sistema do direito positivo. Sabendo-se, 

portanto, que o direito é fenômeno essencialmente de comunicação, quer se trate de 

seu caráter prescritivo ou descritivo, a aplicação da semiótica contribui para que se 

atualize e contextualize o desempenho no ordenamento jurídico, no nível sintático 

(refere-se às relações formais entre si), nível semântico (envolve as relações de 

significado entre as normas e as condutas intersubjetivas disciplinadas) e nível 

pragmático (tratam das relações significantes com seus interpretantes, neste caso, os 

usuários do discurso normativo).  

De acordo com Trubilhano e Henriques o apego aos bons escritores e, em 

especial, aos do passado, pode ser a explicação para a sobrevivência de arcaísmos 

nos textos jurídicos. Mas ainda para estes autores o discurso jurídico deve ser claro, 

dado o caráter social de que se reveste o Direito. Estabelecido para intermediar as 

relações, por vezes conflituosas, entre os componentes da sociedade, cumpre-lhe, ao 

Direito, interpretar as normas jurídicas de forma cristalina para que inteligível seja aos 

que lhe batem à porta.  
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Ainda de acordo com Bittar, o tecnicismo da linguagem jurídica advém das 

burilações teóricas dos cientistas, dos juristas e dos especialistas e operadores do 

direito, que, do convívio com a própria juridicidade (conjunto de textos e práticas de 

sentido) tal qual é, contribuem para a sua re-construção constante com críticas, acertos 

de linguagem, burilamentos, formulações dogmáticas, inovações hermenêuticas, 

pareceres críticos entre outros. Nos entremeios de toda a construção de direitos, 

deveres, faculdades e obrigações, muitas vezes se encontram os operadores adstritos 

a problemas de linguagem, o que compromete a própria atividade jurídica prestada à 

comunidade.  

A Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) já fez uma intensa 

campanha a favor da simplificação da linguagem jurídica. A partir de 2005, foram feitos 

concursos para estudantes e magistrados, palestras com o professor Pasquale Cipro 

Neto e distribuição de cartilha com glossário de expressões jurídicas. A iniciativa foi 

motivada depois que uma pesquisa do Ibope encomendada pela própria AMB revelou 

que a população brasileira se incomodava não só com a lentidão dos processos na 

Justiça, mas também com a linguagem hermética, prolixa e pedante. 

    No Congresso, a iniciativa mais direta contra o “juridiquês” foi o Projeto de 

Lei da Câmara (PLC) 7.448/06, apresentado pela então deputada federal Maria do 

Rosário. 

O texto determinava sentenças em linguagem simples, clara e direta. Foi 

aprovado pela Câmara em 2010, através de um substitutivo de José Genoino, mas 

quando chegou ao Senado, em dezembro de 2010, não pôde tramitar porque a Casa 

havia acabado de aprovar o projeto de novo Código de Processo Civil, que está sendo 

atualmente analisado pelos deputados. 

É visível a preocupação na reformulação do discurso jurídico, ainda que 

muito mais voltada para o purismo gramatical do que propriamente à sua reestruturação 

(simplificação). Algumas instituições de ensino superior, inclusive as escolas 

preparatórias da carreira jurídica, têm dedicado parte de seus programas a cursos de 
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reciclagem no português instrumental. Isso porque, seja para a prática, seja para a 

teoria jurídica, a comunicação efetiva é uma instância necessária. 

É necessário compreender na linguagem da ciência jurídica uma linguagem 

técnica, formal, diferenciada da linguagem natural, e, no entanto, imersa em profundo e 

dialético processo de evolução. É certo que essa linguagem que se especializa, 

perfeccionando-se em sua finalidade de servir de suporte para a evolução dos próprios 

conceitos científicos e técnicos que suporta, distancia-se também da linguagem comum, 

purificando seus meandros e suas formas verbais e não-verbais. 

A pesquisa bibliográfica demonstrou que, apesar da existência de tantos 

manuais complexos para os operadores do direito, há uma ideologia generalizada de 

simplificação e objetivização da linguagem jurídica.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho nasceu da percepção da importância do conhecimento 

da adequada aplicação da Língua Portuguesa no âmbito das atividades desenvolvidas 

pelos profissionais do Direito. Mais do que em qualquer outra profissão, o correto uso 

da linguagem para esses profissionais é imprescindível. 

Enfim, se é a linguagem o meio de representação de nosso pensamento e 

sociabilidade, importante se torna compreender seu funcionamento, tanto através de 

seus atos, como de seus protagonistas, bem como perceber de que forma se dá o 

funcionamento deste que, tal como a linguagem, também é uma atividade humana: o 

discurso.  

Se o sistema social se diferencia por ser um sistema globalizante da esfera 

do relacionamento entre homens, o sistema jurídico se inscreve no todo social como 

sendo uma parte entre partes. Sistema entre sistemas, o sistema jurídico se combina e 

se aperfeiçoa na medida da evolução e da involução das demais inflexões sociais que 

sofre. O sistema jurídico não pode ser concebido como um sistema hermético, fechado, 

pois está ladeado e vive influenciado por outros sistemas que ambientalizam e 

contextualizam seu próprio existir. 

Desta forma, os operadores do Direito, desde o início da sua formação, 

devem dar uma atenção especial ao estudo da nossa Língua Portuguesa, para que haja 

uma contribuição efetiva no sentido de que o Direito seja um pouco mais acessível a 

todos. Os estudantes de Direito, unidos com suas entidades formadoras tem essa 

responsabilidade, uma vez que faz parte do papel desses profissionais, como 

transformadores da sociedade, se fazerem entender por todos. 

Quando há uma formação deficiente neste aspecto, provavelmente haverá 

deficiência na própria aplicação do direito também. Assim, há a formação de 

profissionais que, intencionalmente ou não, fazem uso da linguagem como forma de 

exercício de poder, uma vez que acreditam que se o fato de os outros não o 
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entenderem é bom. Ou então, usam essa forma de se expressar para tentar esconder o 

desconhecimento a respeito de determinados assuntos.  

Por ser a linguagem, mais especificamente, a palavra, o principal instrumento 

de trabalho de qualquer operador do Direito, não se pode perder de vista o principal 

objetivo desse operador no desempenho de suas atividades, qual seja, o de, por sua 

vez, servir de instrumento para a realização da prestação jurisdicional. Para isso, deve 

o profissional do Direito, além de possuir o conhecimento na área jurídica que se 

expressa através da linguagem jurídica, ter claro em sua mente a responsabilidade que 

tem em todo esse processo diante da sociedade. 

Não será tão fácil, no estado atual da linguagem e da sua relação com o 

Direito, atendendo à história e às características da redação de inspiração forense, 

efetivar uma transformação tal que os textos jurídicos passem a ser, a breve prazo, 

mais sintéticos, claros e descomplicados, acessíveis a todos. Assim, parece competir à 

sociedade, desenvolver, ademais, competências para acolher esta variação do 

português, já que não restam dúvidas de que o bom uso e o conhecimento da 

linguagem em contexto jurídico são bases importantes para uma melhor cidadania e, 

porque o Direito tem uma primordial função organizatória, um expediente fundamental 

para que a nossa vida em comum seja mais esclarecida e plena. 
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