
O livro 101 dicas para escrever Direito foi pensado para 
ser um suporte no momento da produção de um texto. 
O enfoque desta obra é a linguagem jurídica, que muitas 
vezes é alvo de queixas. Afinal, quem nunca hesitou no 
momento de escrever “em anexo” ou “anexo” em um 
e-mail? E em relação à grafia e à pronúncia de palavras 
e expressões em latim? As dúvidas também surgem 
quando se trata da escrita de leis: o correto é usar o 
símbolo “§” ou grafar “parágrafo”, por extenso?

Nosso trabalho como revisoras de texto nos permitiu 
coletar as dúvidas mais frequentes, independentemente 
se a questão é voltada ao texto jurídico ou não. Buscamos 
trazer uma linguagem simples e leve para que todos 
possam compreender e aprender um pouco mais sobre 
a nossa Língua Portuguesa. Além disso, a obra conta 
com detalhado índice de assuntos que auxilia a busca 
por temas específicos e transforma o conteúdo em uma 
espécie de manual para o dia a dia.
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