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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Metodologia; 3. Revisão de Literatura; 3.1 O que é o 

“Juridiquês”?; 3.2 Latinismo; 3.3 Faculdades de Direito no Brasil e sua perspectiva histórica e 

de poder; 3.4 Antropologia da Academia; 4. Casos Concretos; 4.1 Reportagem nº1; 4.2 

Reportagem º 2; 4.3 Reportagem nº 3; 5. O caso inglês; 6. Considerações Finais; 7. 

Referências Bibliográficas. 

 

RESUMO: Através do presente trabalho se pretende analisar a como a linguagem pode afetar 

o acesso a Justiça, no seu sentido lato sensu, ou seja, o acesso à justiça não só como prestação 

jurisdicional, mas também como uma justiça eficaz, acessível a todos. Dessa forma, o 

presente trabalho pretende confirmar a premissa de que o “juridiquês” – termo que foi criado 

para como os advogados se expressam no exercício da função, que é basicamente eloquente – 

segrega e desfavorece a ampla compreensão jurídica daqueles que não são profissionais da 

área. Pretende-se demonstrar ainda, que o grupo de pessoas que enfrentam tal dificuldade não 

se limita apenas a pessoas analfabetas, com baixo grau de escolaridade ou aquelas que 

possuem alguma deficiência cognitiva, mas também as que são formadas em outras áreas do 

conhecimento, com títulos renomados, alfabetizadas na normal culta padrão exigida. Tais 

conclusões do trabalho são embasadas em pesquisa exploratória de opinião, formulada através 

da plataforma google forms. Ainda nessa ideia, através de uma análise histórica, pretende-se 

situar onde as faculdades de direito surgiram, quem eram os alunos, como essa aprendizagem 

os influenciou como profissionais em formação e quem são os nossos juristas. Por fim, são 

analisados os casos concretos, primeiro o caso inglês e depois de magistrados que já atuam 

para combater o “juridiquês” no Brasil. 

 

Palavras-chave: “Juridiquês”, Acesso à Justiça, Monopólio do conhecimento, Linguagem, 

Formalismo jurídico. 

 

ABSTRACT: The present work intends to analyze how language can affect access to justice, 

in its broad sense, that is, access to justice not only as a jurisdictional provision, but also as an 

effective justice, accessible to all. In this way, the present work intends to confirm the premise 

that the "Legalese" - a term that was created for how lawyers express themselves in the 

exercise of the function, which is basically eloquent - segregates and disfavors the broad 

juridical comprehension of those who are not professionals of the area. It is also intended to 

demonstrate that the group of people facing this difficulty is not limited only to illiterate 

people with low educational level or those who have some cognitive deficiency, but also those 

that are formed in other areas of knowledge, with titles renowned, literate in the normal 

cultured standard required. These conclusions of the work are based on exploratory opinion 

                                                           
1
 Paula Xavier Reis, Bacharelanda do 10º Período do Curso de Bacharel em Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense. E-mail: paulaxavierreis@outlook.com. 
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research, formulated through the platform google forms. Still in this idea, through a historical 

analysis, it is intended to locate where the law faculties arose, who were the students, how this 

learning influenced them as professionals in formation and who are our jurists. Finally, 

concrete cases are analyzed, first the English case and then magistrates who already act to 

fight the " Legalese" in Brazil. 

 

Keywords: “Legalese”, Access to Justice, Monopoly on Knowledge, Language, Legal 

Formalism. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 Embora seja inerente a todos os ramos científicos um dialeto técnico e próprio, é 

possível perceber que no universo jurídico, em particular, o uso de tal linguagem específica é 

exacerbado, intensificando o abismo que há entre as instituições jurídicas e os jurisdicionados. 

Em sendo as partes processuais os maiores interessados na resolução do litígio, não há maior 

expressão de justiça do que a atenuação de barreiras linguísticas que em nada agregam, 

servindo apenas para dificultar o claro entendimento de sentenças judiciais, andamentos 

processuais e tramites processuais como um todo. 

 Nesse sentido, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), pretende confirmar 

a premissa de que o “juridiquês” – termo que foi criado para como os advogados se 

expressam no exercício da função, que é basicamente eloquente – segrega e desfavorece a 

ampla compreensão jurídica daqueles que não são profissionais da área. Objetiva-se, ainda, 

demonstrar os possíveis benefícios decorrentes de uma reformulação da comunicação se 

praticada nas esferas jurídicas e administrativas. Trata-se de uma necessidade velada, já que 

mesmo tendo acesso aos andamentos públicos, graças à informatização do judiciário, os 

cidadãos não conseguem entender do que se tratam tais decisões/despachos. 

 O objetivo principal do trabalho é a linguagem, que tanto aproxima as pessoas, como 

também pode vir a segregar e atrapalhar o acesso à justiça, no sentido da expressão com a 

perspectiva de Cappelletti e Garth que será demonstrada a frente. As classes economicamente 

mais baixas, comumente, não só desconhecem seus direitos, bem como enfrentam inúmeros 

desafios para terem acesso ao Judiciário, desafios esses que não param por aí, uma vez que os 

percalços impostos pela linguagem formal excessiva lhe tiram o protagonismo de ações que 

tratam de seus próprios interesses não tem acesso ao judiciário, aqui não se trata da prestação 

jurisdicional em si, mas de um processo onde as partes tenham efetiva compreensão cognitiva 

daqueles que estão envolvidos. A barreira da linguagem não deveria ser um dos problemas.  
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 A linguagem técnica não se pode confundir com o “juridiquês”, já que o advogado ou 

defensor público servem exatamente para nos ajudar na questão procedimental, técnica, mas 

não é normal, um leigo do direito, não conseguir entender uma sentença pelo uso exacerbado 

de vocabulário eloquente ou citações desnecessárias em latim. Assim sendo, o presente artigo 

visa demonstrar como a linguagem técnica e procedimental se difere do chamado 

“juridiquês”. Ademais, o que ora se propõe não é uma aniquilação de expressões jurídicas, 

porquanto se reconhece o valor histórico e científico de cada uma delas. O que se sustenta é 

que elas usadas de maneira reiterada e sem propósito, em nada contribuem para o 

processamento de ações judiciais ou de processos administrativos, podendo, ao contrário, 

trazer embaraços à justa prestação jurisdicional. Sendo essa uma motivação robusta para 

limitar o uso de tais expressões no ambiente acadêmico. 

 Pretende-se demonstrar ainda, que o grupo de pessoas que enfrentam tal dificuldade 

não se limita apenas a pessoas analfabetas, com baixo grau de escolaridade ou aquelas que 

possuem alguma deficiência cognitiva, mas também as que são formadas em outras áreas do 

conhecimento, com títulos renomados, alfabetizadas na normal culta padrão exigida. Se o 

caso fosse falta de conhecimento da língua portuguesa, estaríamos discutindo o problema da 

educação, mas essa pesquisa trata de como as pessoas não entendem o “juridiquês”.  

 Ainda nessa ideia, através de uma análise histórica, pretende-se situar onde as 

faculdades de direito surgiram, quem eram os alunos, como essa aprendizagem os influenciou 

como profissionais em formação e quem são os nossos juristas. Por fim, será verificado como 

isso ainda influencia o uso da linguagem na atualidade.  

 A escolha do tema se justifica devido ao impacto que as decisões judiciais têm na vida 

das pessoas, além da possibilidade de fortalecimento das garantias e direitos fundamentais 

constitucionais a partir da maior compreensão. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 As conclusões do trabalho são embasadas em pesquisa exploratória de opinião, 

formulada através da plataforma google forms, e que te teve como objetivo identificar a 

influência da linguagem jurídica na compreensão da prestação jurisdicional fornecida, cujo 

título é: “Como a linguagem pode influenciar no acesso à Justiça?!”. 

 A referida pesquisa dividiu os entrevistados em dois grupos, quais sejam: a) pessoas 

que estudam ou operam o direito, b) pessoas que não são da área jurídica. O questionário 

também averiguou o grau de escolaridade dos entrevistados. 
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 Seguem as 220 respostas representadas nos gráficos: 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo aplicada (2018) 

 

Se você é da área do Direito: 

 

Fonte: Pesquisa de campo aplicada (2018) 

 Os entrevistados que não eram da área do direito ou estavam cursando o ensino 

superior ou já tinham o acabado. Apesar da maioria não ter o costume de procurar advogado 

para “traduzir” sentenças ou despachos judiciais, a maioria considera que a linguagem 

atrapalha o acesso à justiça e sente necessidade da presença de um advogado para entender o 

que as pessoas falam. Quando se trata do distanciamento da pessoa com os assuntos jurídicos, 

a resposta é sempre esmagadora sobre esse abismo criado pela linguagem. 
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Fonte: Pesquisa de campo aplicada (2018) 

 

 Sobre as pessoas entrevistadas da área do direito, a maioria dos entrevistados estavam 

cursando o curso de direito ou já eram advogados, a maioria não se sentia familiarizado com a 

linguagem dos professores, também em grande número respondeu que costuma sim ser 

requisitado para “traduzir” sentenças ou despachos judiciais, com a certa regularidade.  Sobre 

quem normalmente pede ajuda e em que circunstâncias, os entrevistados da área do direito 

ficaram livres e deram respostas abertas indicando familiares; parentes; amigos sobre 

problemas pessoais ou processos estão mais em voga na mídia; os clientes; pessoas fora do 

direito; assistidos da Defensoria.  

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 3.1 O QUE É O “JURIDIQUÊS”? 

 

 O Direito, como qualquer outra ciência tem uma linguagem técnica que lhe própria, a 

qual deverá será empregada sempre que for preciso. Contudo, o problema do juridiquês não se 
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refere ao uso comedido e necessário de termos técnicos. Este não surgiu por causa da 

linguagem técnica, mas, sim, por causa do excesso de formalismo na área jurídica, que é visto 

até hoje nos pronomes de tratamento, nos trajes, na burocracia que envolve o processo, até 

mesmo nas formas de acesso à justiça. 

 Inicialmente ao analisar o conceito de acesso a justiça, o que se pensa primeiramente é 

na prestação jurisdicional presente no Artigo 8º, 1 da Convenção Interamericana sobre 

Direitos Humanos - São José da Costa Rica:  

 

Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra 

ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 

trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza. 

 

 E também no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que diz: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”.  

 Esse conceito sofreu uma evolução. O acesso à justiça era antes visto como um direito 

formal de propor ou contestar a ação. Na medida em que a sociedade se desenvolveu, houve a 

percepção de que ele não é apenas um direito social fundamental, mas o ponto central da 

moderna processualística. Segundo Cappelletti e Garth: 

 

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 

para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 

pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 

do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele 

deve produzir resultados que sejam individualmente e justos. (CAPPELLETTI e 

GARTH, 1988, p.08). 

 

 Em seu sentido mais amplo, o acesso à justiça é utilizado como assistência jurídica. É 

visto também como uma justiça eficaz, acessível a todos. Assim, Cappelletti e Garth definem: 

“O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o mais 

básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que 

pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI e 

GARTH, 1988, p.12). 

 

 Assim, através dessa perspectiva de Cappelletti e Garth, um processo onde as partes, 

que deveriam ser as protagonistas do processo passam para coadjuvantes à medida que a 

linguagem as afasta não se pode dizer que houve pleno gozo do princípio do acesso à Justiça. 
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O fenômeno linguístico não é exclusivo do Direito, mas na área jurídica a linguagem 

indica um duplo caráter de estudos. Linguístico: engloba os caracteres da linguagem 

comum, emprega os signos linguísticos como forma de contribuição na linguagem 

jurídica e, Jurídico: a linguagem jurídica emprega por meio de regras do Direito 

(termos jurídicos e juridiquês). Tem como objetivo a interação da ação do Direito 

com a ação da linguagem. (PETRI, 2008, p. 27-28). 

 

 O profissional do Direito não pode negligenciar a função social da linguagem nesta 

área, pois muito mais do que produzir uma peça o profissional deve ter em foco o outro o qual 

é destinatário de sua mensagem deseja saber que direitos estão sendo defendidos ou violados. 

Assim, precisa-se dosar o texto, de forma que a linguagem técnica não sacrifique nunca a 

clareza do que está sendo dito. Não é um campo fácil, mas é algo que se pode realizar. 

 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. Essas relações de significados são fatores determinantes para 

que o direito não se transforme em textos ambíguos ou sem sentido. É recorrente a arte da 

argumentação por argumentação, ou seja, não se sabe qual o ponto quer se chegar. Uma peça 

jurídica bem escrita não precisa ter muitas palavras ou muitas paginas, precisa ter a forma 

adequada que a lei exige e ter o que o cliente quer.  

 Assim, Direito e linguagem são indissociáveis, mantém uma relação de 

interdependência, visto que o direito se concretiza efetivamente por meio da linguagem, neste 

sentido Calmon de Passos (2001, p.63-64) declara que:  

 

[...] o Direito, mais que qualquer outro saber, é servo da linguagem. Como Direito 

posto é linguagem, sendo em nossos dias de evidência palmar constituir-se de 

quanto editado e comunicado, mediante a linguagem escrita, por quem com poderes 

para tanto. Também linguagem é o Direito aplicado ao caso concreto, sob a forma de 

decisão judicial ou administrativa. Dissociar o Direito da Linguagem será privá-lo 

de sua própria existência, porque, ontologicamente, ele é linguagem e somente 

linguagem. 

 

 A ideia de que escrever muito ou difícil é ter conteúdo está equivocada. É prática 

comum que os advogados verifiquem o final das sentenças ou acórdãos para saberem o que 

está acontecendo ou qual decisão foi tomada para lhe poupar tempo. Mas não se tratam de 

práticas exclusivas dos advogados, mas também dos magistrados, quando ao receber uma 

inicial vão direto aos pedidos. Para que sua liminar fique evidente, muitos advogados utilizam 
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nas folhas de rostos dos recursos, ou ao lado do nome da inicial os seguintes termos: “com 

pedido liminar”. Se isso é comum, o judiciário precisa admitir que não lê tudo que produz e 

que muito não significa qualidade ou eficiência. 

 

Na verdade, os textos jurídicos têm sido afetados pela “fraseomania” dos operadores 

do direito, que possuem o vício de formular frases rebuscadas sem conteúdo 

relevante. Isso remete ao tão falado “juridiquês” que, ao invés de aproximar o 

jurisdicionado, cria um abismo entre quem busca seus direitos e a concretização do 

direito em si. Na verdade, esse prejuízo não é só para o cidadão comum que se vê 

distante do direito almejado, mas também é para o profissional do direito, visto que 

há o descrédito da justiça e, por consequência, do próprio operador jurídico.
2
 

 

 É tão absurdo o nível que o juridiquês vem se alastrando e se tornando comum no dia 

a dia da Justiça em geral, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul publicou um 

Manual de Linguagem Jurídica Judiciária, apesar de não ter grandes expressões em Latim, já 

evidencia a problemática
3
. O objetivo de tal manual é apresentado em sua apresentação:  

 

O Português é a ferramenta essencial de profissionais e estudantes do Direito. O 

presente MANUAL DE LINGUAGEM JURÍDICO-JUDICIÁRIA, em sua 6ª 

edição, vem adequado ao Novo Acordo Ortográfico, buscando enriquecer a cultura 

do operador do Direito, tornando-se ferramenta imprescindível àqueles que desejam 

aprimorar o domínio da linguagem com a exposição de conceitos e convertê-la em 

instrumento de trabalho com o esclarecimento da terminologia legal e convencional 

que se cristalizou na evolução da história. Trata-se de contribuição valiosa para 

todos aqueles que atuam com desenvoltura no mundo jurídico. 

 

 Além desse tribunal, pesquisando mais, pode-se achar o glossário do TFR2 que 

também tem por objetivo esclarecer algumas dúvidas relativas aos termos empregados no 

andamento dos processos no Tribunal, contribuindo para uma maior acessibilidade da justiça
4
. 

 O Juridiquês é um neologismo em voga no Brasil para designar o uso desnecessário e 

excessivo do jargão jurídico e de termos técnicos de Direito. Como a justiça é para todos, 

indistintamente, é mister se fazer entender. Juridiquês, portanto, são termos usados entre os 

profissionais do Direito e classificados como exagero de jargões, uso de gírias ou até uma 

forma rebuscada de se apresentar. São usados como adornos, enfeites para embelezar as 

expressões usadas no processo, mais precisamente denominados como arcaísmos. 

                                                           
2
 VIANA, Daniel Roepke; ANDRADE, Valdeciliana Da Silva Ramos. Direito E Linguagem: Os Entraves 

Linguísticos E Sua Repercussão No Texto Jurídico Processual, Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, n° 

5, 2011. Disponível em: < https://bit.ly/2txi7Tr >. 
3
 BRASIL. TJRS, Manual de Linguagem Jurídico – Judiciária, 6ª Ed. Porto Alegre, 2012. Disponível em: < 

https://bit.ly/2lCyxpr >. 
4
 BRASIL. TRF2, Juridiquês, O Juridiquês do TRF2 é um glossário e tem por objetivo esclarecer algumas 

dúvidas relativas aos termos empregados no andamento dos processos no Tribunal, contribuindo para uma maior 

acessibilidade da justiça. Disponível em: < https://bit.ly/2cB4viy >. 

https://bit.ly/2txi7Tr
https://bit.ly/2lCyxpr
https://bit.ly/2cB4viy
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 Apenas para perceber como isso ocorre, alguns exemplos desse desvio que está 

exposto em um site
5
. Para designar “petição inicial”, como é previsto pelo art. 282 do Código 

de Processo Civil, foram encontradas 23 ocorrências, como vemos: (i) peça atrial; (ii) peça 

autoral; (iii) peça de arranque; (iv) peça de ingresso; (v) peça de introito; (vi) peça dilucular; 

(vii) peça exordial; (viii) peça gênese; (ix) peça inaugural; (x) peça incoativa; (xi) peça 

introdutória; (xii) peça ovo; (xiii) peça preambular; (xiv) peça prefacial; (xv) peça preludial; 

(xvi) peça primeva; (xvii) peça primígena; (xviii) peça prodrômica; (xix) peça proemial; (xx) 

peça prologal; (xxi) peça pórtico; (xxii) peça umbilical e (xxiii) peça vestibular.  

 Não raro, o que se vê aqui são neologismos, os quais se constituem em erros crassos 

em se tratando de língua portuguesa. Fica aqui demonstrado que o problema do “juridiquês” 

além de trazer a ideia de que essas palavras difíceis tem haver com erudição como também 

traz o mau uso da língua. Esquecem que o bom advogado não é avaliado pela sofisticação de 

sua linguagem, mas pelos argumentos que privilegia e pela qualidade de persuasão com que 

os torna convincentes. 

 

 3.2 LATINISMO  

 

 Outro problema que aparece ao analisar as peças jurídicas é quanto aos chamados 

Latinismos. Esse termo surge para definir palavras de origem do latim, o que é muito comum 

na nossa língua portuguesa por ter suas raízes e origem no Latim. O que não é comum é 

utilizar, a todo o momento, expressões ou termos que possuem equivalentes em língua 

portuguesa e são mais habituais aos leigos ao direito.  

 Não bastassem os percalços decorrentes dos vícios de linguagem, eles estão sendo 

potencializados devido ao uso indiscriminado de arcaísmos e de latinismos. Ainda é muito 

comum vermos termos ou expressões em latim no Direito, o que não pode acontecer é usar as 

expressões equivocadamente ou fora do seu sentido.  

 

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 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 – 
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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”.
6
 

 

 Rizatto Nunes, desembargador do Tribunal da Justiça de São Paulo, defende que o 

jurista deve dominar e implantar uma linguagem simples quando se dirigir a um leigo dos 

termos do direito:  

 

Temos que aprender a traduzir. O sujeito entra na escola de Direito, aprende uma 

linguagem nova e depois não sabe mais voltar para a linguagem anterior. É normal 

encontrar textos em juridiquês aonde se prolongam por parágrafos com muitas 

virgulas e verbos no gerúndio um conteúdo que poderia ser claramente exposto em 

uma frase, esse parágrafos chegam a confundir o leitor que chega no meio do 

parágrafo e se vê obrigado a recomeçar devido tantos floreios e reviravoltas 

gramaticais não sendo mais possível acompanhar o raciocínio. 

 

Tais absurdos podem ser vislumbrados no exemplo seguinte: “Ad argumentandum tantum 

considerando que ao adentrarmos na res in juditio deducta, o contestante nada trouxe 

de espeque para inviabilizar [...]”.
7
 

 Na construção acima, as expressões “ad argumentandum tantum” e “res in juditio 

deducta” significam “apenas para argumentar” e “coisa ou questão trazida a juízo”. São 

expressões que apenas complicam o processo de compreensão e não trazem clareza ao texto, 

ao contrário somente dão a sensação de que quem lê não sabe nada. Deste modo, uma 

possível tradução seria – Apenas para argumentar, considerando que, ao adentrarmos na 

questão trazida a juízo, o contestante (ou réu) não trouxe nada como apoio (arrimo, amparo) 

para inviabilizar [a ação ...]. Há um aspecto pior, a expressão “res in juditio deducta” não se 

encontra grafada nos dicionários desta forma, mas como “res in iudicium deducta”. É muito 

provável que o autor tenha copiado de algum lugar e foi reproduzindo sem observar a grafia 

adequada. Ademais, o autor desconhece regras básicas do emprego da vírgula, basta ver a 

“tradução”. 

 

 

 3.3 FACULDADES DE DIREITO NO BRASIL E SUA PERSPECTIVA 

HISTÓRICA E DE PODER 

 

                                                           
6
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 Declarada a independência do Brasil em 1822, foi necessário elaborar a primeira 

Constituição. E para que essa Constituição fosse aplicada e disseminada entre a população, o 

país precisava de pessoas especializadas, formadas em cursos de graduação em Direito. Nesse 

contexto histórico, foi sancionada, em 11 de agosto de 1827, uma lei imperial que estabeleceu 

a criação dos cursos jurídicos e os pré-requisitos para os seus ingressantes.  

 Menos de um ano depois, em 1º de março de 1828, começou a funcionar no Convento 

de São Francisco o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Academia de São Paulo. No 

mesmo ano, em 15 de maio, foi inaugurado o Curso de Ciências Jurídicas e Sociais de Olinda 

com sede no Convento de São Bento, sendo transferido para Recife em 1854. As duas 

instituições marcaram o surgimento dos cursos de Direito no Brasil.
8
  

 Com a independência do país, uma vez que antes se tinha políticos portugueses, 

precisavam construir uma rede de intelectuais para o império brasileiro que surgia. O estudo 

sempre foi para quem tinha condições de ir até Coimbra estudar, após a independência, isso 

não se modificou, o padrão econômico e social dos estudantes do curso de direito sempre foi o 

mesmo. 

 O professor de Direito da Faculdade de Direito da FMP, Luiz Fernando Calil de 

Freitas, destaca que a primeira universidade da história da humanidade (em Bolonha, na 

Itália) era, na verdade, um curso de Direito e, nacionalmente, o fato se repetiu. Os cursos de 

Direito do Brasil também foram os primeiros cursos superiores instalados no País: em 

Bolonha, por volta de 1087, o professor Irnério ficou famoso por receber alunos vindos de 

toda a Europa (formando uma societa com personalidade jurídica = universitas do Direito 

Romano, donde o termo universidade) para estudarem textos do Direito Romano que haviam 

sido descobertos no final do século XI. Entre os séculos XII e XIII, a quantidade de 

estudantes de Direito em Bolonha variou entre mil e dez mil alunos. Estudar Direito era 

preparar-se para ocupar cargos públicos e ocupar posições importantes. No Brasil, da mesma 

forma, já desde a fase colonial, cursar Direito em Coimbra era o primeiro passo a ser dado 

para o futuro ingresso em carreiras públicas quando do retorno ao Brasil e, com a 

independência, a fundação dos primeiros cursos jurídicos significou exatamente isso. 

Especialmente o curso na Universidade do Largo do São Francisco, na cidade de São Paulo, 

era voltado especificamente para formação de quadros para a administração pública do novo 
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país que surgia. A Faculdade de Direito de Olinda era mais voltada à carreira jurídica 

propriamente, relatou o professor.
9
 

 Dessa forma, o curso de direito e as carreiras públicas sempre foram para os mais 

privilegiados. O foco da faculdade criada no berço das ideias revolucionárias era carreira 

política e não da profissão advogado. Não se tinha como perfil a comunicação com a 

sociedade ou a referida missão social que a carreira propõe. O papel da faculdade de direito, 

tanto da primeira do mundo na Itália, quanto a primeira do Brasil, tinham como objetivo 

formar políticos e não advogados, o que justifica observar e ressaltar aos olhos o prestígio que 

ser formado em direito no país tem socialmente. Essa trajetória histórica politica jurídica tem 

muito a dizer. O jurista de ontem influência como se comunicam nas peças os juristas de hoje, 

mas não só isso, explica o excesso de formalismo na área jurídica, os pronomes de tratamento, 

os trajes, toda a burocracia que envolve o processo. 

 Basta olhar ao que o texto “As primeiras faculdades de direito: São Paulo e Recife”
10

 

de Rodrigo Benedet Naspolini que elenca os Alunos famosos provenientes das primeiras 

faculdades do Brasil que foram Presidentes do Brasil: Prudente de Morais (1894 – 1898), 

Campos Sales (1898 – 1902), Rodrigues Alves (1902 – 1906), Afonso Pena (1906 – 1909), 

Venceslau Brás (1914 – 1918), Rodrigues Alves Delfim Moreira (1918 – 1919), Artur 

Bernardes (1922 – 1926), Washington Luís (1926 – 1930), Júlio Prestes (eleito em 1930, não 

tomou posse) e Jânio Quadros (1961). 

 Nesse mesmo texto há um comparativo entre as duas primeiras Faculdades de Direito 

do Brasil:  

 

Pouco há de diferenças entre as Faculdades de Direito de São Paulo e Recife, a não 

ser pela exaltação da própria faculdade e dos jargões jurídicos e evolucionistas de 

ambas. Enquanto a faculdade de São Paulo exigia apenas o inglês como língua 

estrangeira requisitada ao ingresso, a de Recife requisitava inglês, alemão e italiano. 

Na faculdade paulista, exigia-se conhecimento prévio de psicologia e lógica, 

enquanto na de Recife, exigia-se conhecimentos de antropologia. Na grade de curso 

vemos maior quantidade de cadeiras de antropologia criminal e direito penal na 

escola pernambucana e mais de Direito Civil em São Paulo. Enquanto em Recife 

formaram-se, preferencialmente, doutrinadores e homens da ciência jurídica, 

em São Paulo formaram-se maiores políticos e burocratas de estado. Do Recife 

vinham as grandes teorias do direito, novos modelos; de São Paulo vinha a 

prática que conduzia a novas leis e medidas. 
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 Fernanda Freitas
11

 ressalta que a ciência jurídica também cunhou uma linguagem 

específica, técnica como resultado de seu próprio desenvolvimento, ao qual devemos boa 

parte da riqueza do saber jurídico. Entretanto, por se tratar de uma ciência que tem por 

objetivo último auxiliar na resolução de conflitos de interesse que nascem no sei de uma 

sociedade, não se pode admitir que o advogado, o magistrado e demais operadores do Direito 

se fechem numa torre de marfim, para serem inatingíveis genericamente tomados precisam ter 

um razoável entendimento a respeito de seus direitos, a fim de chamar o judiciário para lutar 

por estes. Nesse sentido, algumas peças jurídicas são redigidas de uma forma tal que se torna 

impossível a compreensão desses textos por alguém que não faça parte do meio jurídico.  

 

De acordo com Bakthin (1979) a linguagem pressupõe um processo que se dá 

coletivamente, no qual sujeitos de uma determinada sociedade ou grupo social, 

historicamente, através da interação verbal, criam e recriam um sistema de 

significados articulado e visão de mundo. Além disso, a linguagem não pode ser 

vista fora do homem. Como um sistema simbólico construído e reconstruído pelo 

homem, ao longo do tempo, ela é instrumento de poder, de comunicação entre as 

pessoas, de meio para aquisição de conhecimento e circulação da cultura e, 

sobretudo, pressuposto para o desenvolvimento os processos mais elaborados do 

pensamento humano. A linguagem forense é considerada por alguns linguistas como 

opaca por não haver essa interação com a sociedade, que a considera uma forma 

burocrática e distante do uso da língua, talvez isso ocorra porque o Direito é uma 

ciência que ainda mantém, por causa de suas tradições, muitas formalidades e, é 

evidente que o universo jurídico representa, efetivamente, um espaço de extremo 

poder. Apesar de toda a evolução do mundo informatizado, da internet que requer 

uma comunicação rápida e eficaz, já que a língua é um código social, em uso, que 

está o tempo todo sofrendo alterações.
12

 

 

 

3.4 ANTROPOLOGIA DA ACADEMIA 

 

 A lógica do professor Kant de Lima em seu livro “Antropologia da Academia” traz a 

concepção da Antropologia como uma disciplina voltada para a compreensão dos problemas 

enfrentados pela sociedade que a originou, realizada através do método comparativo. A partir 

daí, procura desvendar como as diferentes formas que a dominação intelectual ou cultural 

reveste em diversas sociedades, e mesmo dentro de uma mesma sociedade. Essa lógica da 

linguagem como instrumento de poder, de aquisição de conhecimento e circulação da cultura 

além de pressuposto para o desenvolvimento do pensamento humano, se adequa bem as 
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formas que a dominação intelectual ou cultural presentes no Brasil. Uma parcela da população 

que detém tanto o conhecimento jurídico, como a linguagem pela qual esse pensamento 

circula, continuará sempre com esse mesmo patamar de poder ou de conhecimento, superior 

aos outros. Dessa forma, o que se conclui é que só uma parte da população tem e continuará 

tendo o monopólio do saber jurídico, através da linguagem e conhecimento na área. Trazer 

essa linguagem e conhecimento para mais perto dessas pessoas excluídas acabaria com essa 

situação de domínio e privilégio, por isso é tão difícil mudar a realidade, não se trata de 

apenas mudar hábitos, seria reconstruir a lógica de um sistema como um todo.  

 

4. CASOS CONCRETOS  

 

 Algumas reportagens saltam aos olhos ao se buscar pelo tema do juridiquês na 

internet, algumas delas inclusive incentivaram a escolha do tema. São casos que exemplificam 

o quanto a linguagem tem afetado o aceso à Justiça e tem sido uma preocupação dos 

magistrados.  

 

 

 4.1 REPORTAGEM Nº 1  

 

 Ao decidir que uma das partes deveria indenizar a outra, João Batista Danda disse que 

o valor a ser pago não pode ser "tão pesado que vire um inferno”.
13

 

 O mundo das leis não precisa ser um universo indecifrável. Para provar isso, um 

magistrado gaúcho redigiu uma sentença trocando o tom pomposo do Direito pela linguagem 

do dia a dia. O resultado foi um texto de fácil compreensão e uma repercussão maior do que 

ele imaginava: virou notícia no meio jurídico - e fora dele. 

 A ideia surgiu quando João Batista de Matos Danda, então juiz do Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região, viu-se completamente perdido em uma conversa com a filha. Por 

mensagem, a jovem contava sobre um novo emprego, na área do marketing. 

 Ela escreveu expressões como "startup", "incubada", "transmídia", "DNA de marca". 

Aí, eu perguntei: "minha filha, o que tu estás falando exatamente? Traduz, por favor" - conta 

Danda, ainda achando graça do papo que não lhe fez sentido. 
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 Ao se dar conta de que a linguagem técnica acaba restringindo o entendimento a 

poucos, geralmente aqueles que trabalham na mesma área, o juiz, então, se propôs ser mais 

claro em suas decisões - desafio que levou com certo exagero em abril passado, quando foi 

relator no processo em que o pedreiro Lucas de Oliveira pedia vínculo de emprego e 

indenização por danos morais, após sofrer acidente em uma obra particular, de propriedade de 

Itamar Carboni.  

 Danda foi direto na explicação do rolo, disse o juiz na sentença:  

 

Três meses depois de iniciada a obra, o pedreiro caiu da sacada, um pouco por falta 

de sorte, outro pouco por falta de cuidado, porque ele não tinha e não usava 

equipamento de proteção. Ele, Itamar, ficou com pena e acabou pagando até o 

serviço que o operário ainda não tinha terminado.  

 

 Lá pelas tantas do acórdão, ao falar do processo de revisão da sentença, o magistrado 

soltou essa: "para julgar de novo, vou ler as declarações de todos mais uma vez e olhar os 

documentos. Pode ser que me convença do contrário. Mas pode ser que não. Vamos 

ver". 

 É um texto tão coloquial que parece não ter nada de mais, certo? Errado. O próprio 

juiz conta como normalmente essa ideia seria escrita, em um processo "normal":  

 Inconformado com a sentença, que julgou improcedente a ação, recorre o reclamante 

buscando sua reforma quanto ao vínculo de emprego e indenização por acidente de trabalho. 

Com contrarrazões sobem os autos a este tribunal. É o relatório. Passo a decidir. 

 Na decisão, Danda defendeu que não havia vínculo de emprego na situação, mas que 

isso não impedia o trabalhador de receber indenização por danos morais. A reparação, 

segundo o juiz, "serve para amenizar um pouco o sofrimento de Lucas, mas também 

serve para Itamar lembrar que tem obrigação de cuidar da segurança daqueles que 

trabalham na sua casa, mesmo quando não são empregados".  

 

A escolha dessa reportagem foi porque destaca-se que o Juiz só sentiu que existia o 

problema da linguagem quando alguém de fora colocou ele fora da zona de conforto em uma 

situação pequena no seu dia a dia. Abriu-se os olhos para que a linguagem técnica nem 

sempre nos faz entender de fato o problema, apesar de cada área ter a sua, ela as vezes não 

facilita em nada.  

 

 4.2 REPORTAGEM Nº 2 
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 O juiz paraense Cláudio Rendeiro
14

 incorpora o personagem Epaminondas Gustavo, 

um ribeirinho de Cametá, cidade no nordeste do Pará, para explicar conceitos jurídicos à 

população. 

Durante o jornal matutino diário da Rádio Cultura, ele entra com o "Escuta, Mano, o Meu 

Recado" e usa o linguajar e as expressões típicas dos ribeirinhos amazônicos para tratar de 

temas como violência doméstica patrimonial e autorização de viagem para menores. 

 "O Epaminondas transforma o juridiquês em algo mais informal. Qualquer 

pessoa, da mais à menos instruída, vai entender. É uma linguagem humorística simples", 

conta Rendeiro, que criou o personagem em 2009, quando era juiz da vara de penas 

alternativas, para explicar esse tema à população em viagens pelo interior. 

 Mas foi em 2013, quando gravou um áudio para o filho no Whatsapp, falando desse 

"tarde zap zap", que o personagem viralizou e começou a ficar conhecido no Pará. Vários 

áudios seguiram e se espalharam pelos grupos do aplicativo e o Epaminondas virou 

celebridade no estado. Hoje Rendeiro lota teatros com suas apresentações e conta com vários 

fã-clubes. Conta que: 

 

Quando vi que o personagem tinha essa aceitação, esse carisma, comecei a fazer 

áudios educativos, sobre educação no trânsito, uso do capacete, cinto de segurança. 

E algumas instituições, sobretudo da área de saúde, começaram a convidar o 

Epaminondas para fazer áudios para campanhas como do novembro azul, do outubro 

vermelho, de prevenção de câncer de próstata. 

 

 Além da participação na Rádio Cultura, Rendeiro realiza stand ups de cunho social, 

sem cobrar cachê, sobre temas como combate ao trabalho infantil e violência doméstica. E o 

cachê dos seus shows em teatros é destinado a diferentes instituições. Ele também criou um 

bloco de Carnaval, chamado Atrás dos Sem Aquele, que cada ano abraça uma causa social - 

da marchinha à renda convertida dos abadás. "É papel do personagem promover a 

cidadania. Ele foi criado por um juiz, e não teria sentido o humor pelo humor. É algo 

pedagógico", afirma. 

 E de onde vem o vocabulário ribeirinho?  

 

Para mim, foi muito fácil compor o personagem. Eu nasci em são Caetano de 

Odivelas (nordeste do Pará), uma cidade ribeirinha. Um tio, que consertava barcos, 

tinha umas expressões muito parecidas com as do Epaminondas. Meu pai foi outra 

                                                           
14

 PINHEIRO, Augusto. Juiz usa personagem ribeirinho para “traduzir juridiquês” no Pará, Thn1, 

Folhapress, 2018. Disponível em: < https://bit.ly/2lyK5tA >. 

https://bit.ly/2lyK5tA


21 
 

fonte, um caboclo de São Caetano. E eu, entre juiz e promotor, trabalhei 16 anos no 

interior e fui coletando esse linguajar. 
15

 

 

 No início deste mês o juiz lançou dois livros - um satírico, baseado nos áudios do 

Epaminondas, e um lírico, de poesias. "Assim mostrarei um lado que o público já conhece e 

outro novo", afirma Rendeiro.  

 Essa reportagem indica realmente que o objetivo do juiz era atingir a população, pode 

ter até começado explicando conceitos jurídicos, mas o objetivo se tornou muito maior do que 

esse, ultrapassou o mundo jurídico para de certo modo dialogar educando a população a cerca 

de outros temas mencionados como saúde e educação no transito.  

 

5. O CASO INGLÊS 

 

 Assim como no Brasil, os ingleses passaram pelo mesmo problema quanto a 

linguagem no judiciário, em 1999, o governo inglês deu ao Lord Woolf of Barnes a seguinte 

tarefa: estudar o sistema jurídico daquele país e propor reformas que promovessem o acesso à 

Justiça. Em seu relatório, conhecido como The Woolf Report, o lorde inglês constatou, dentre 

outros problemas, que os operadores do direito na Grã-Bretanha ainda se utilizavam de uma 

linguagem ultrapassada, rebuscada demais e de difícil compreensão. 

 O relatório contribuiu para que se intensificasse a campanha pelo uso do Plain English 

(inglês claro, em contraposição ao legalese que poderia ser traduzido como juridiquês), que 

tem propostas bastante objetivas: prioridade às frases curtas e diretas; abandono do uso do 

latim; palavras técnicas devem ser substituídas por outras de uso comum e compreensão geral; 

palavras arcaicas e redundantes também devem ser abolidas. Uma série de documentos 

oficiais foram revistos para adequá-los a uma linguagem mais simples. Expressões antes 

corriqueiras em documentos jurídicos, como herein, hereof, aforementioned já são menos 

frequentes. Termos jurídicos sedimentados como "null and void", que pode ser substituído 

simplesmente por null (nulo), tiveram o seu uso questionado e revisto. 

 A Inglaterra levou tão a sério o “plain english” que, hoje, há uma diferença substancial 

entre documentos jurídicos britânicos e norte-americanos (nos EUA, juristas ainda são mais 

presos à linguagem rebuscada e a termos técnicos, embora a campanha pela simplificação 
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esteja em voga também por lá). Os juízes e advogados ingleses, embora continuem ostentando 

as suas perucas brancas, passaram a se preocupar em ser compreendidos por todos.
16

  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Por fim, algumas soluções para a problemática da linguagem já vem aparecendo, mas 

poucas delas foram eficazes. 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 uma 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 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. A ideia era que a votação do novo projeto se desse 

novamente, já no contexto do novo Código. Isso, no entanto, nunca aconteceu.
17

  

 Em entrevista ao site Jusbrasil, o juiz e professor André Nicolitt deu sua opinião sobre 

o uso da linguagem:  

 

A linguagem rebuscada e inacessível viola os princípios constitucionais do acesso à 

Justiça e da publicidade. É um exercício de poder, uma violência simbólica para 

mostrar erudição e autoridade. Numa cultura jurídica menos autoritária, teremos 

uma linguagem mais acessível. O uso de termos incompreensíveis ao cidadão 

comum não é uma prática apenas de magistrados, pois muitos advogados também 

fazem isso. Sem bons argumentos, tentam impressionar com jargões e frases de 

efeito. Mas tudo não passa de uma cortina de fumaça: muito barulho por nada. 

 

Para o juiz, há um dilema nas faculdades de direito, porque apesar de muitos dos atuais jovens 

profissionais de Direito defenderem uma linguagem mais clara nos tribunais, Nicolitt não 
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percebe nas faculdades onde dá aulas nenhuma inquietação sobre esse problema entre a futura 

geração de advogados e juízes. 

 

Os alunos chegam muito passivos, na expectativa de aprender, e acabam aceitando o 

que lhes é apresentado. Na formação dos profissionais de Direito, esse costume é 

ruim porque cria um mundo distante da realidade. Parece que todo mundo vive ali, 

dentro daqueles limites e sem referenciais com o mundo exterior. Isso ainda é bem 

forte no ambiente acadêmico. 

 

 Os novos livros de Direito são um caminho para mudar esse cenário, segundo Nicolitt. 

Ele, que é autor de títulos como Manual de Processo Penal e Novo Processo Penal Cautelar, 

garante que a literatura jurídica atual segue a tendência de se tornar mais objetiva, até por uma 

exigência do mercado. A expectativa é que esses novos textos mais claros “façam a cabeça” 

dos futuros profissionais. 

 Mesmo os defensores de textos jurídicos mais claros e diretos, porém, ressaltam que o 

objetivo não é chegar a algo próximo do coloquialismo, da forma que acontece nos textos 

jornalísticos. A linguagem técnica faz parte do diálogo até de outras categorias profissionais, 

como médicos ou engenheiros. 

 Nas sentenças, às vezes é inevitável usar alguns termos em latim, porque muitos 

princípios vieram do direito romano e não há tradução fidedigna. Afinal, nas sentenças você 

não se comunica apenas com o público leigo, mas também com outros tribunais e com 

advogados — argumentou o juiz Nicolitt. 

 Ele acrescenta, ainda, que até algumas palavras e expressões em latim já não criam 

dificuldade de comunicação da Justiça com o público leigo. Habeas corpus, por exemplo, todo 

mundo sabe o que significa e está presente dessa forma, sem explicação ou tradução, até na 

Constituição federal.
18

 

 A jurista Ester Rizzi, professora de Linguagem Jurídica na Universidade Mackenzie, 

explica que, geralmente, os textos nessa área são incompreensíveis por duas razões: 

linguagem técnica (ela é necessária para explicar os conceitos próprios do direito. Parte do 

texto jurídico é difícil de entender porque há, de fato, alguns conceitos que só podem ser 

expressados com termos complicados, exclusivos da profissão - o “jargão”); e reserva de 

conhecimento (a maior parte do que torna os textos jurídicos indecifráveis, no entanto, é 

purismo. Para ela, essa é uma forma de restringir o acesso de grande parte da população ao 

direito. “A linguagem, que é o instrumento do direito, poderia ser mais simples. É uma 
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tradição passada de geração em geração que afasta as pessoas do conhecimento jurídico, que é 

importante e permeia a vida de todo mundo”, critica). Por isso, há alguns movimentos dentro 

do direito que defendem a simplificação da linguagem jurídica.
19

  

 Dessa forma, é necessário olhar ao modelo inglês e ir além das propostas já realizadas. 

Acabar com o problema do “juridiquês” é mais que só simplificar a forma de falar, mais 

também, dar um fim à reserva de conhecimento que existe dentro do judiciário brasileiro, para 

que o acesso à Justiça, no seu sentido de ser alcançado por todos, seja mais eficaz e que a 

imagem do direito seja mais inclusiva e positiva. 

 É difícil atingir o ideal de redigir peças judiciais em linguagem acessível às pessoas 

comuns, pois o uso da técnica legitima o emprego de vocabulários e expressões cujo sentido 

escapa á maioria dos destinatários da jurisdição, que é o cidadão. Assim, o exercício 

incansável dos profissionais do direito deve se tornar mais compreensível o direito como um 

todo produzindo conhecimento com linguagem direta e simplificada. 

 A relevância do problema do juridiquês é o compromisso democrático que o advogado 

tem que nenhuma outra profissão alcança. O advogado tem obrigação constitucional de 

exercer a sua função social. O direito muda a vida das pessoas em diversas proporções, um 

exemplo seria que se você não entender do que se trata a engenharia ou o marketing não afeta 

diretamente a sua realidade, mas com o direito você pode acabar preso sem entender o porquê. 

O perigo não é só não entender o palavreado jurídico, mas sim, ferir o Estado democrático de 

direito. 
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