
INGLÊS JURÍDICO 
PARA ADVOGADOS, 
JUÍZES E 
PROMOTORES

Todos os nossos professores são formados em Direito e 
Tradução.



O DESCOMPLICANDO O INGLÊS 
JURÍDICO

NOSSA HITÓRIA

Quem estuda Direito  conhece a sua complexidade. O vocabulário 

técnico se faz presente no dia a dia dos profissionais que atuam 

nessa área. Se na língua nativa já é complicado de entender todas as 

suas nuances, imagina em um idioma estrangeiro e tão diversificado 

quanto o inglês?

O que aqui tem um significado, nos Estados Unidos é uma palavra 

completamente diferente. Além disso, ainda existem os falsos 

cognatos que servem como pegadinha para nos confundir com 

termos semelhantes. Para fechar, como os sistemas jurídicos do país 

norte-americano e do Brasil são diferentes, há expressões que lá 

fazem sentido, mas que aqui pouco ou nada significam.

Foi pensando nisso que surgiu o Descomplicando o Inglês Jurídico, 

um projeto que começou como um canal no YouTube, mas que se 

transformou em uma empresa especializada no ensino do inglês 

jurídico, que utiliza como ferramenta o Direito Comparado para se 

chegar à terminologia adequada.

Oferecemos cursos de inglês jurídico com aulas ao vivo, on-line,  na 

plataforma Zoom,  para tradutores, intérpretes, advogados, juízes, 

promotores. Também disponibilizamos webinários, cursos 



presenciais, palestras e outros serviços associados a esse universo. 

Todos os nossos professores têm formação em Direito e Tradução.

Aqui no Descomplicando temos um compromisso com o 

aprendizado, crescimento e desenvolvimento dos alunos. Os 

capacitamos para lidar com as intempéries do mundo jurídico. 

Oferecemos um ambiente de aprendizagem enriquecido, que auxilia 

inúmeros alunos a avançarem.

Fundada em 2018, a empresa trabalha nas modalidades on-line e 

presencial. Nosso objetivo é fazer você aprender inglês jurídico, 

transformando os áridos assuntos da área em algo muito mais 

palatável, ou seja, nossa missão é descomplicar o inglês jurídico.

E não paramos por aí! Além dos diversos cursos que o 

Descomplicando oferece, também disponibilizamos palestras 

on-line (que você pode adquirir agora mesmo) que vão enriquecer 

ainda mais o seu aprendizado – todas elas com a garantia de um 

certificado ao final de cada uma.

Os nossos serviços também incluem tradução jurídica em inglês, 

português e espanhol.  Esse trabalho é realizado por uma equipe 

especializada na área, com formação em Direito e Tradução e com 

anos de atuação como tradutores jurídicos.



Ainda oferecemos tradução juramentada em inglês, português e 

espanhol para aqueles que necessitam que um documento redigido 

no exterior e em uma língua diferente da portuguesa possa ter o seu 

devido reconhecimento no Brasil e fora dele. Contamos com uma 

equipe de tradutores que fazem este serviço há décadas e que, por 

conta disso, garantem qualidade e fidelidade ao texto original.

Você também tem acesso ao blog do Descomplicando, com vários 

artigos e matérias que mostram a importância de se saber ler, 

escrever e interpretar textos jurídicos em inglês, assim como vários 

outros assuntos relacionados à área do Direito e algumas histórias 

interessantes que ajudam a entender a complexidade que envolve a 

justiça, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.

O nosso acervo também conta com uma série de vídeos no YouTube 

que seguem a mesma premissa do blog, porém, nesta plataforma, 

com um conteúdo mais denso, visual e interativo, que facilita o 

aprendizado e que possibilita que ele seja feito através de técnicas 

mais aprimoradas de ensino.

Portanto, não perca tempo e se torne agora mesmo aluno do 

projeto Descomplicando o Inglês Jurídico, conseguindo acesso a uma 

coleção de conteúdo exclusiva e aulas que vão te preparar para ter 

um diferencial no concorrido e globalizado mercado de trabalho do 



mundo do Direito.

Hoje temos alunos do Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Israel e Suíça.



AULAS DE INGLÊS JURÍDICO 
ON-LINE, AO VIVO

O inglês jurídico está se tornando um campo fundamental de estudo 

para os profissionais que buscam se comunicar em contextos 

jurídicos na área do Direito, não apenas no Brasil, como em diversos 

outros países.

 

Como os dois sistemas são complexos e diferentes entre si, tanto no 

que diz respeito aos conceitos quanto à terminologia, a tarefa de 

traduzir e interpretar esses textos se torna um desafio grande para o 

profissional que se dedica a percorrer esse caminho.

O Descomplicando oferece cursos de inglês jurídico com aulas 

semanais, on-line, ao vivo, em trios, duplas e também para alunos 

individuais. Nelas, além de praticarem o inglês técnico jurídico, os 

alunos  são colocados em situações práticas para que se avalie como 

seriam os desempenhos em situações reais, como negociações, 

entrevista com clientes, escrita de e-mails em inglês.

 

A proposta é estudar inglês jurídico, com aulas em inglês, usando o 

livro da editora Cambridge “International Legal English”, que traz um 

inglês técnico globalizado. O aluno será capaz de se comunicar em 

inglês com juristas de qualquer parte do mundo.  O curso básico de 

inglês jurídico tem duração de um ano, mas os alunos podem optar 

por continuar com matérias mais avançadas. 



MÓDULO 1

A career in law

❏ Reading 

1. A career in law 

2. Course descriptions

3. Graduate recruitment programme

❏ Listening

1. Law courses 

2. Graduate recruitment programme

❏ Writing 

Short email 

❏ Speaking 

1. Law firms and courses 

2. Learning approaches 

3. Presentation

❏ Language

1. Language use: Comparative and superlative forms 

2. Text analysis: Structuring a presentation



MÓDULO 2

Contract law

❏ Reading 

1. Contract law

2. Remedies for breach of contract

3. Contract clause 

❏ Listening

1. Asking for clarification and giving explanations

2. Contract law lecture

3. Conditions and warranties

❏ Writing 

Email of advice

❏ Speaking 

1. Terminology

2. Summarising the lecture

❏ Language

1.  Language use: can / could / may / might

2. Text analysis: Email of advice



MÓDULO 3

Tort law

❏ Reading

1. Tort law

2. Case note

3. The Kent Law Clinic

4. Letter threatening legal action

❏ Listening

1. Frivolous lawsuits

2. Student lawyer– client interview

❏ Writing 

Reply to a demand letter defending or denying the 

allegations made

❏ Speaking 

1. Case discussion

2. Frivolous lawsuits

3. Lawyer–client interview

❏ Language

1. Key terms 1: Reporting procedural history

2. Language use: Asking for information

3. Text analysis: Initial lawyer–client interview

4. Key terms 2: Defamation



MÓDULO 4

Criminal law

❏ Reading 

1. Criminal law

2. White-collar crime: insider dealing and market abuse

❏ Listening

1. White-collar crime in the 21st century

2. Podcasts

❏ Writing 

Letter of advice

❏ Speaking 

1. White-collar crime

2. Short presentation

3. Role-play: advising a client

❏ Language

1.  Language use 1: Passive constructions

2. Key terms 1: Punishments

3. Language use 2: Talking about cause and effect

4. Key terms 2: Identity theft

5. Language use 3: Giving advice and expressing obligation 



MÓDULO 5

Company law

❏ Reading 

1. Company law

2. Course in company law 3 Breach of Companies Act 2006

❏ Listening

1. Lecture on company law

2. Directors’ meeting

❏ Speaking 

1. Role-play: lawyer– client interview

2. Role-play: lawyer– client interview

❏ Language

1.  Key terms 1: Who does what in company law

2. Language use: Discussing advantages and disadvantages

3. Key terms 2: Public relations

4. Text analysis: Reading a statute 



MÓDULO 6

Commercial law

❏ Reading 

1. Commercial law

2. Commercial law internship

3. Role of commercial agents

4. Commercial agency contract

5. The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993

❏ Listening

1.  Profile of a commercial lawyer

2. Meeting with corporate counsel

❏ Writing 

1. Letter of application

2. Summary

❏ Speaking 

1. Internships

2. Role-play: discussion options

❏ Language

1. Key terms: Fields, institutions and concepts in commercial 

law

2. Language use: Adverb functions

3. Text analysis: Letter of application for an internship 



MÓDULO 7

Litigation and arbitration

❏ Reading 

1. Litigation and arbitration

2. Letter of invitation

3. Avoiding litigation

4. Cost of litigation

5. Letter before action 

❏ Listening

1. Question-and answer session

2. Lawyer–client interview

❏ Writing 

1. Responding to a letter before action

2. Letter before action

❏ Speaking 

1. Talk on litigation/arbitration

2. Lawyer–client interview

❏ Language

1.  Key terms: Parties and phases in litigation and arbitration

2. Language use 1: Future forms

3. Language use 2: Formality in legal correspondence

4. Language use 3: Establishing the facts 



MÓDULO 8

International law

❏ Reading 

1. International law

2. Developments in EU law

3. US patent laws

4. Microsoft v. AT&T 

❏ Listening

1.  Listening 1: CPD seminar on labour law

2. Multiple jurisdictions

❏ Writing 

Follow-up letter 

❏ Speaking 

1. Debate

2. Definitions/Roleplay: explaining legal terms to nonlawyers

❏ Language

1. Key terms 1: Prepositions and prefixes

2. Key terms 2: Legal instruments

3. Language use: Explaining legal terms to non-lawyers



MÓDULO 9

Comparative law

❏ Reading 

1. Comparative law

2. Course reader

3. Asset protection

❏ Listening

1. Legal translation

2. In-company course

❏ Writing 

Letter summarising options 

❏ Speaking 

1. Comparing and contrasting

2. Advising on asset protection

❏ Language

1.  Key terms: Expressions used in comparative law

2. Language use: Explaining, comparing and contrasting

3. Language skills: Finding and choosing legal terms

4. Text analysis: Discourse markers for text cohesion



MÓDULO 10

Real property law

❏ Reading

1. Real property law

2. Real property investment law

3. Draft tenancy agreement

❏ Listening

1.  Property-law presentation

2. Telephone enquiry: buy-to-let

3. Telephone enquiry: tenancy agreement 

❏ Writing 

Follow-up email 

❏ Speaking 

1. Giving emphasis to important points

2. Using English on the phone

❏ Language

1. Key terms 1: Instruments and people in real property law

2. Language use 1: Forming adjectives with negative prefixes

3. Language use 2: Formal/informal style: synonyms

4. Key terms 2: Buying real property

5. Key terms 3: Conveyancing

6. Text analysis: Telephone enquiries



CURSOS PERSONALIZADOS

O Descomplicando o Inglês Jurídico cria cursos personalizados, de 

acordo com a demandas do cliente.



CONTATO
contato@descomplicandoij.com

(11) 9.8236-7009

mailto:contato@descomplicandoij.com


www.descomplicandoinglesjuridico.com


