CURSO DE CAPACITAÇÃO: Redação Jurídica – Estilo Profissional – Forma,
Estrutura, Coesão e Voz
14 de junho de 2022 (terça-feira), das 10 às 12 horas
(Presencial com transmissão ao vivo pelo Canal da ESMP no YouTube)
Justificativa: O objetivo do curso é promover a boa redação jurídica. Serão discutidos os
principais vícios da linguagem jurídica brasileira com base nas pesquisas realizadas nos
últimos 100 anos na língua inglesa e em princípios retóricos conhecidos há mais de dois
milênios.
O professor usará como base os seus livros Legal writing style, publicado em 208 e Redação
jurídica: Estilo profissional, publicado em 2022.

Abertura:
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA – Procurador de Justiça. Diretor do Centro de Estudos
e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público de São Paulo CEAF/ESMP.
Expositor:
ANTONIO GIDI – Professor na Faculdade de Direito da Universidade de Syracuse (New
York). Membro da Comissão de Redação Legislativa da lei de processos coletivos do
Senado da República (México). Mestre e Doutor pela PUC-SP e Doutor pela Universidade
da Pensilvânia. Professor Colaborador no Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal da Bahia.
Plano de Aula:
1

ESTILO
1.1
Os princípios de estilo
1.2
As três acepções de estilo

2

FORMA
2.1
Escreva de forma concisa 1 (fundamentos)
2.2
Escreva de forma concisa 2 (aplicação)
2.3
Escreva de forma precisa 1 (fundamentos)
2.4
Escreva de forma precisa 2 (aplicação)
2.5
Escreva de forma clara 1 (fundamentos)
2.6
Escreva de forma clara 2 (direta, ativa e afirmativa)
2.7
Escreva de forma simples 1 (fundamentos)
2.8
Escreva de forma simples 2 (repudie o juridiquês)
2.9
Escreva de forma vigorosa 1 (como não obter ênfase)
2.10 Escreva de forma vigorosa 2 (como obter ênfase)

3

ESTRUTURA
3.1
Estruture as frases
3.2
Escreva frases curtas
3.3
Escreva frases longas
3.4
Estruture os parágrafos
3.5
Escreva parágrafos curtos

4

COESÃO E VOZ
4.1
Defina a audiência

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5

Conduza o leitor pela mão
Coesão pela pontuação
Conheça gramática
Desenvolva sua voz
Escreva de forma cadenciada

REVISÃO
5.1
Escrever é reescrever
5.2
O processo de revisão
5.3
Revise e permita-se ser revisado
5.4
Ignore este livro ao escrever; pratique-o ao revisar
5.5
Planeje a área de trabalho
5.6
Faça backup
5.7
Conclusão

Público: Integrantes do MPSP e público em geral
Inscrições e informações: Evento híbrido (40 vagas na modalidade presencial para
integrantes do MPSP e transmissão ao vivo pelo canal da ESMP no YouTube para
integrantes do MPSP e público geral). A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de
formulário online, disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), até às
17h do dia 13/06/2022. A lista de inscritos estará disponível no site da ESMP.
O link de acesso à transmissão e as instruções serão enviados para o e-mail informado
na inscrição.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a inscrição
prévia no evento, seja na modalidade online ou na presencial (Rua Riachuelo, 115 – 5º andar
– Sala de Aula 1), participar do evento ao vivo e registrar presença.
O certificado estará disponível
(esmp.overseebrasil.com.br).
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de 21/06/2022 no portal

Realização:
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo – CEAF/ESMP

do

aluno

