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Bibliografia.
1. Redação forense I. Título

"Esta área linguística [do tupi-guarani] corresponde, 'grosso modo', aos territórios atuais do

Brasil, do Paraguai e do Uruguai"

Os investidores colocaram à disposição da empresa, “grosso modo”, dois milhões de reais.

A avaliação preliminar revelou, “grosso modo”, lucro superior a 100 mil dólares.

Jurismacetes

ADVOGADO ABAIXO ASSINADO

Situação: O advogado abaixo assinado assinará o abaixo-assinado em breve.

Comentário: o substantivo masculino abaixo-assinado, com hífen, designa o documento coletivo,

de caráter público ou restrito, que torna manifesta a opinião de certo grupo, ou representa os

interesses dos que o assinam. Forma o plural “abaixo-assinados”.

Em outro giro, existe a forma abaixo assinado, sem hífen, segundo a qual se quer dizer que algo

está assinado logo abaixo, isto é, embaixo, em posição subsequente. Não se deve inserir o hífen

nesta forma, uma vez que a possui, exclusivamente, o substantivo.

FLAGRANTE DELITO

Situação: O flagrante delito se deu há poucos minutos.

Comentário: o adjetivo flagrante tem a acepção de visto ou registrado no próprio momento da

realização (flagrante delito). Ademais, pode ter a acepção de “evidente, manifesto, incontestável”.

Além disso, há a formação do substantivo “flagrante” na “ação notada e/ou registrada no momento

da ocorrência”.

Não se pode confundir esta formação com fragrante, com a sílaba inicial fra-, cujo significado está

“no que exala bom odor, sendo aromático, cheiroso, perfumado”.

Exemplo: orquídeas fragrantes, insenso fragrante.

GROSSO MODO (E NÃO "A GROSSO MODO")

Situação: O Direito Tributário, grosso modo, é matéria bem mais simples que a Língua Portuguesa.

Comentário: a expressão latina grosso modo, que significa “de modo impreciso, aproximadamente,

grosseiramente”, dever ser grafada entre aspas ou em itálico, por representar expressão alienígena.

A pronúncia é latina, isto é, “grosso (ó) modo (ó)”, além de se repudiar a forma “a grosso modo”,

com a partícula “a”. Portanto, aprecie as frases:
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