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A linguaxe xurídica moderna:
a precisión e a concisión
nunha demanda
“In claris non fit interpretatio”
(No claro non se precisa interpretación)

A LINGUAXE XURÍDICA, COMO LINGUAXE técni-
ca, debe rexerse por criterios de funcionalidade
e economía para dar conta do rigor científico que
transcende no seu ámbito de aplicación. Deste
xeito, o texto xurídico debe achegar con clarida-
de toda a información necesaria, valéndose
para isto do corpus terminolóxico e estilístico que
posúe a lingua do dereito, pero asemade debe fu-
xir de todo tipo de información superflua e in-
motivada. Hoxe en día podemos constatar nu-
merosos exemplos de textos repletos de clixés e
retrousos de todo innecesarios que a miúdo se
empregan neste tipo de redacción por pura iner-
cia. A aclamada modernización da linguaxe xu-
rídica pasa sen dúbida por reconducir e actua-
lizar algúns principios básicos da súa redacción:
a precisión e a concisión.
Imos analizar algunhas partes representativas do
texto dunha demanda, tal e como podemos ato-
palas no noso día a día, para reparar nalgúns vi-
cios deste tipo de redacción que nos pasan des-
apercibidos pola forza do costume.

Se aplicamos a recomendación de atendermos
a se o que escribimos é necesario ou sobrante,
darémonos conta de que existe moita informa-
ción na parte introdutoria das demandas que
alongan innecesariamente a oración e non
achegan ningunha información que non se co-
ñeza xa ou que, simplemente, é innecesaria. 
Na parte introdutoria dunha demanda, a expre-
sión “procurador dos tribunais” pode resolver-
se coa mesma eficacia informativa omitindo a
frase “dos tribunais” dado que o contexto de ac-
tuación do procurador pode considerarse inhe-
rente á propia actuación profesional. 
A redacción xurídica caracterízase pola fixación
e acumulación de abundantes estruturas bimem-
bres (debo condenar e condeno, danos e perdas,
en tempo e forma, etc.). Non obstante, a frase bi-
nominal “en nome e representación” é facilmen-
te simplificable. Facer algo en representación de
alguén xa implica facelo no seu nome. Xa que

Acordo de colaboración coa editorial
“La Ley-Grupo Wolters Klumer”

“Antón López López, procurador dos

tribunais, en nome e representación

de Paula Castro Castro, segundo

acredito coa copia do poder bastan-

te para preitos que achego e que so-

licito que me sexa devolto tras o seu

testemuño en autos por necesitalo

para outros usos, comparezo ante

este xulgado e como mellor proceda

en dereito DIGO:”

avogacia-6.QXD:Maquetación 1  22/05/09  12:56  Página 33



Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela

34
Ao

 P
é 

da
 L

et
ra

logo, a expresión resulta redundante e podemos
reducila ao termo que aglutina ambos os sig-
nificados: “en representación de”; e mesmo po-
deriamos obviala enteiramente dado o signifi-
cado cumprido da expresión “procurador de Pau-
la Castro Castro”. 
No caso de incluír na fórmula de comparecen-
cia a información relativa ao poder notarial, de-
bemos ser conscientes de que estamos engadin-
do unha precisión informativa independente que
a miúdo alonga en exceso este apartado intro-
dutorio. En todo caso, deberiamos atender á per-
tinencia de empregar a información accesoria
que provoca un alongamento estéril (vid. cor ver-
de). 
O verbo polo que se fai efectiva a comparecen-
cia (“comparezo”) constitúe unha parte nucle-
ar neste apartado e cumpre unha función de-
terminante tanto expresiva coma xuridica-
mente. Agora ben, a frase engadida “ante este
xulgado” debemos considerala prescindible e
mesmo redundante neste momento da redac-
ción.
A inercia da tradición formularia prevé na par-
te final deste parágrafo unha expresión (“como
mellor proceda en dereito”) dificilmente asumi-
ble dende os parámetros que deben rexer unha
redacción precisa, concisa e funcional. É este sen
dúbida un bo exemplo dos abondosos formu-
lismos que entorpecen a actualización desta lin-
guaxe técnica.

Que teña por presentado este escrito xunto
coas súas copias, o admita e ...
Na parte final das demandas é habitual atopar
esta construción. Neste caso, dado que a acción
principal queda expresada polo verbo “admitir”
poderiamos prescindir da primeira unidade
verbal (“teña por presentado”) xa que a súa ac-
ción queda tamén englobada na do verbo
principal: “Que admita este escrito...”
A continuación achegamos outros exemplos dal-
gúns clixés baleiros de significado ou sobran-
tes que deberiamos evitar na redacción dunha
demanda.

Para os oportunos efectos procesuais faise
constar que ... (Precisión: cales?)

Por tanto, é procedente, de acordo co que esta-
blece o artigo 789 da LACrim, incoar dilixencias
previas para os fins legalmente establecidos. (Pre-
cisión: cales?)

Teña por formulado en tempo e forma debidos
un recurso de súplica ... (Concisión: sobra)

Que admita este escrito xunto cos documentos
que o acompañan e, tras os trámites previos
oportunos, acorde ... (Concisión: sobra)

Que mediante o presente escrito, dentro do
prazo conferido pola providencia con data de 23-
10-2000, presento un escrito de contestación ...
(Concisión: sobra)

“Vistos os preceptos sinalados e demais norma-
tiva de aplicación” (Precisión: cal?)

... ao amparo do disposto no artigo 188 da vixen-
te Lei de procedemento laboral. (Concisión: so-
bra)

Considerando que a devandita sentenza non se
axusta a dereito, dito sexa co debido respecto e
en estritos termos de defensa, anuncio ... (Con-
cisión: sobra)

É xustiza que pido en ...ou Por ser de xustiza que
pido en ... (Concisión: sobra)

Malia as observacións que acabamos de facer
cabe sinalar que a lingua é un sistema que ad-
mite certas redundancias, e que son de todo xus-
tificables cando hai vontade de dar énfase á idea
que queremos transmitir. Agora ben, habemos
de evitar na medida do posible os clixés balei-
ros de información e as expresións innecesarias,
que non enriquecen unha linguaxe técnica
como é a xurídica. 

Martín Ramos Insua
Servizo de Asesoramento Lingüístico

Colexio de Avogados
de Santiago de Compostela
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