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 Tal como um médico precisa 
de utilizar uma terminologia 
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opinião

O “Legalês”
A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, 

mas reconstituir a partir dos textos o pensamento 

legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade 

do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei 

foi elaborada e as condições especí�cas do tempo 

em que é aplicada (n.º 1 do artigo 8.º do Código Civil).

À semelhança do que acontece noutras áreas do saber, o 
Direito é uma ciência que se serve de uma linguagem muito 
própria. Embora não tenham o mesmo signi�cado, o “Direito” 
tem a sua principal fonte na “Lei” (o chamado “Direito Positi-
vo”, o conjunto de normas jurídicas em vigor num determi-
nado território). Como refere um autor americano (Tiersma), 
a moralidade ou os costumes podem estar incorporados no 
comportamento humano, mas a Lei, praticamente por de�-
nição, surge através da linguagem.
As palavras são a principal ferramenta do jurista. A lei, sendo 
por natureza constituída por palavras, tem de ser compreen-
dida, assimilada, interpretada. Teóricos e práticos do Direito 
usam a sua linguagem própria para discutir, argumentar, ale-
gar, impugnar, decidir. São poucos os domínios da vida social 
tão dependentes da linguagem. Esta especi�cidade cria por 
vezes alguma incompreensão. Algumas pessoas acusam os 
juristas de falarem uma língua própria, como que um dialec-
to incompreensível, um código que lhes permite comunica-
rem entre si sem serem decifrados pelos “leigos” – o chamado 
“legalês”. Como acontece muitas vezes na vida (e também no 
mundo jurídico), a razão não está toda de um lado. 
É certo que os juristas têm uma preocupação de rigor e de 
precisão terminológica. Esta preocupação resulta da necessi-
dade de empregar conceitos, princípios e regras com exac-
tidão. Uma regra jurídica tem um campo de aplicação bem 
de�nido, e não pode ser aplicada por tentativa, por parecença 
ou por proximidade. Ao jurista não se exige apenas que “leia” 
a Lei, mas antes que interprete, que compreenda verdadeira-
mente o sentido e alcance dos preceitos legais. Tal como um 
médico precisa de utilizar uma terminologia própria, e não diz 
ao enfermeiro “passe-me aí essa coisa que eu vou fazer aquela 
cena aqui ao paciente”, também o jurista precisa, para se fazer 
entender e compreender, de usar um jargão próprio.
A linguagem jurídica, apesar de necessária, acaba por vezes 
por dar lugar ao “legalês”, deixando os leigos perante uma 
sensação de estranheza e desconhecimento. É claro que isto 

também sucede com os médicos. No entanto, neste caso ao 
paciente interessa essencialmente �car curado, pouco lhe in-
teressando se sofreu de uma “taquicardia” ou se o diagnóstico 
foi feito com base numa “ecogra�a transesofágica”. Interessa é 
que a doença desapareça. As coisas não se passam do mes-
mo modo na área do Direito, porque este interessa a todos 
(sãos e doentes). A lei tem como destinatários todos os cida-
dãos, e por muito que alguém queira rejeitar este estatuto, 
não se conseguirá furtar à aplicação da Lei. Por outro lado, 
e como adverte o brocado latino, Ignorantia juris non excu-
sat (a ignorância do Direito não aproveita a ninguém, isto é, 
ninguém se pode defender argumentando que desconhe-
cia a Lei). Assim sendo, todos somos destinatários e interes-
sados no conhecimento do Direito, que se traduz em Leis, 
as quais devem ser claras e inteligíveis. Um ramo do Direito 
que se tem desenvolvido muito nos últimos anos é o Direito 
do Consumidor, que procura tutelar as relações entre pro-
dutores ou comerciantes e consumidores, protegendo estes 
dos abusos daqueles. O Direito dos Consumidor interessa a 
todos, porque todos somos consumidores. Ora, para o caso, 
podemos dizer que todos somos “consumidores” do Direito, 
porque todos praticamos, no dia-a-dia, actos que são disci-
plinados juridicamente. Todos temos interesse no “comércio 
jurídico” pois todos participamos neste mercado.
Existem vários movimentos sociais que advogam a simpli-
�cação do Direito. Defende-se que a linguagem legislativa 
deve ser simpli�cada para a tornar acessível ao cidadão co-
mum. No entanto, este esforço de clareza e inteligibilidade 
não pode ser levado ao extremo, sob pena de se cair numa 
linguagem vulgar, com sacrifício do rigor e da precisão, o 
que acabará por se traduzir em caos e desordem. Encontrar 
o ponto de equilíbrio entre a boa técnica jurídica, o rigor e a 
precisão, por um lado, e a clareza, simplicidade e transparên-
cia, por outro, nem sempre é fácil.
A terminologia jurídica, muitas vezes depreciativamente ape-
lidada de “legalês” ou “juridiquês”, tem uma razão de ser. A Or-

dem Jurídica é constituída por e para os homens, que se ex-
pressam através da linguagem. O facto de estarmos perante 
uma linguagem técnica não a deve tornar numa língua erudita 
ou imperceptível. Uma sentença de um tribunal é redigida por 
pessoas de carne e osso, que comunicam através de palavras. 
A Justiça, no seu plano ideal, é coisa estranha aos Homens, pois 
pertence ao nível dos Deuses. E esses, não sabemos que lin-
guagem empregam…
Macau tem um sistema jurídico sui generis (eu sei, é próprio 
dos juristas fazerem uso de expressões latinas, no seu dialecto 
imperceptível). O facto de pertencer à grande família do Direi-
to romano-germânico, próprio da Europa continental, e não 
ao sistema anglo-saxónico (Common Law), e de existirem duas 
línguas o�ciais tão diferentes (o chinês e o português) pode 
parecer uma di�culdade adicional. Não me parece ser o caso. 
O Quebec, a maior província do Canadá, tem o francês como 
língua o�cial (e não o inglês), e um sistema jurídico distinto do 
resto do país, onde o Direito Privado de origem francesa coexiste 
com o Direito Público de origem inglesa. Nos Estados Unidos, o 
Direito do Louisiana baseia-se nos Código Civis francês e espa-
nhol, e não no Common Law. Em Hong Kong, como se sabe, são 
línguas o�ciais o chinês e o inglês, e o sistema jurídico continua 
a ser distinto da China Continental (da família da Civil Law), con-
tinuando a manter a in$uência do Common Law. A União Eu-
ropeia é um vibrante exemplo de uma comunidade jurídica de 
cariz multilingue, que tem de lidar com conceitos e terminolo-
gia especí�cos de diferentes sistemas jurídicos nacionais. Macau, 
fruto do seu passado histórico, tem bene�ciado da experiência 
europeia, embora seja banhado pelo Mar da China e não pelo 
Atlântico. Num mar de diferentes línguas, o mais importante é a 
mensagem, e as palavras são apenas a embarcação que se de-
seja chegue a bom porto. A Jurisprudência, enquanto arte de 
aplicação do Direito, deve procurar “falar” Direito, e almejar a tão 
procurada “Justiça”, seja em que idioma for. 
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a letra da lei


