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Advogados contam como superaram a inibição e cresceram profissionalmente. 
 
Oartigo 565 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de os advogados, tanto da área 
cível como trabalhista, sustentarem a defesa de seus clientes oralmente, perante os magistrados. 
Na área criminal, a prática é recorrente, principalmente nos tribunais do júri, onde são julgados os 
crimes contra a vida. Seja qual for a circunstância, no entanto, a boa apresentação, na opinião de 
especialistas, é indispensável. Por isso, afirmam, os profissionais de Direito têm que demostrar 
domínio não só acerca do ordenamento jurídico vigente, mas também das técnicas para falar em 
público. Para muitos expor-se é uma dificuldade.  
 
Atropelar as palavras, ficar vermelho, suar as mãos ou sentir frio na barriga são alguns sintomas 
experimentados pelos mais inibidos. De acordo com estudiosos e advogados, entretanto, 
enfrentar a timidez é possível.  
 
A advogada Flávia Leme Torino, de 25 anos, é um exemplo. Especialista na área de família, conta 
que era tímida, sobretudo nos tempos de faculdade. "Meu coração disparava só de pensar em 
fazer uma pergunta ao professor. No terceiro ano, quando questionava algo, ficava tão nervosa 
que surgiam manchas vermelhas em meu rosto e no meu colo", relata. Segundo afirmou, a 
timidez persistiu quando começou a exercer a profissão. Na época em que era estagiária e tinha 
que ir ao fórum protocolar documentos, ficava nervosa ao se imaginar respondendo a alguma 
pergunta feita pelo magistrado com quem despachava. "Quando o juiz requisitava mais 
informações sobre o processo, a adrenalina ia lá em cima", diz.  
 
De acordo com o professor de expressão verbal Reinaldo Polito, a timidez, como a de Flávia e de 
tantas outras pessoas, nada mais é do que medo de falar em público. Autor de 15 livros sobre o 
tema, entre eles Vença o Medo de Falar em Público e Como Falar Corretamente e sem Inibições, 
Polito explica que, ao sentir medo, o ser humano libera adrenalina. Após passar por processo de 
metabolização, o hormônio provoca a sensação de querer sair correndo da situação temida. Como 
em uma exposição pública isso não é possível, o desejo de fugir é liberado de outras maneiras. 
"As pernas começam a tremer, as mãos, a suar, a voz enrosca na garganta, aceleramos a fala e 
os pensamentos, que eram tão claros, desaparecem", afirma. 
 
Na avaliação do especialista, o receio de ser censurado, a falta de conhecimento sobre o assunto 
em questão e a falta de experiência para conduzir a exposição são os principais motivos que 
provocam a timidez. Na opinião dele, para superar o medo de falar em público, o advogado 
precisa estudar o processo a fundo, ordenar a seqüência da explanação que pretende fazer e 
praticar a apresentação. De acordo com Polito, isso auxilia o profissional a identificar os aspectos 
positivos e negativos da forma como se comunica.  
 
Flávia fez isso. Ainda na época em que estudava, a advogada foi trabalhar como estagiária do 
Tribunal de Justiça de São Paulo e passou a ajudar os juízes nas salas de audiência. O convívio 
com os magistrados durante três anos a ajudou a superar o receio que tinha de interagir com 
eles. "Percebi que os juízes eram profissionais como nós", ressalta, acrescentando outros meios 
que a ajudaram a superar a timidez.  
 
Ajuda de Curso de mediação e de conflitos e aulas de psicodrama 
 
Entre esses meios ela cita o curso de mediação de conflitos, que a ajudou a exercitar a capacidade 
de mediar interesses diversos, e as aulas de psicodrama - ramo da psicologia criado para analisar 
e resolver conflitos interiores por meio da dramatização - das quais passou a participar em 2004. 
Nesse último curso, Flávia estudou expressão corporal e aprendeu, por meio de situações 
improvisadas, a lidar com problemas relacionados à exposição. "Improvisávamos cenas cujos 



temas eram dados pelos professores ou pelo grupo. Dramatizávamos, por exemplo, uma situação 
de conflito com o chefe. Isso nos ajudava a lidar com determinada situação e a dar uma resposta 
nova a ela. Aprendi a me expressar e a ter mais confiança", conta.  
 
Na opinião do advogado Luís Felipe Bueno, de 26 anos, o estudo acerca de temas não jurídicos é 
importante, uma vez que o atual profissional de Direito precisa agregar à sua atuação muito mais 
que informações sobre leis. Especialista da área tributária do escritório Gouveia Vieira Advogados, 
ele conta que, no início da carreira, sentia-se inseguro sempre que precisava apresentar defesa 
oral, porque, além dos desembargadores, uma platéia, geralmente composta por estudantes de 
Direito e outros profissionais que aguardam a vez de , também, sustentar defesa, costuma assistir 
às sessões.  
 
"Assim que me formei, ficava inibido. Vestir a toga, ocupar o púlpito forense e falar ao microfone 
a desembargadores, às vezes até a uma platéia, me deixava inibido. Mesmo quando você sabe o 
que dizer, o timbre da voz muda, você gagueja e acaba dando pausas longas no meio do 
raciocínio. Eu passava muito por situações como essas, embora nunca tenha tido aquela coisa de 
suar frio", conta o advogado, lembrando sua primeira apresentação.  
 
Bueno esclarece que não fez curso específico para superar a timidez, porém, melhorou seu 
desempenho por dedicar-se cada vez mais aos processos. "Costumava levar um pequeno roteiro 
para me ajudar a lembrar os pontos que precisava abordar, na véspera conversava com um 
advogado mais experiente, e com ele ensaiava minha sustentação. Isso era ótimo porque me 
ajudava a assimilar o que eu queria passar. Além disso, recebia dicas de como me apresentar", 
conta o advogado, esclarecendo que o tempo e a prática são os melhores remédios para superar a 
inibição quando por ocasião da defesa de um cliente. "Hoje não me sinto tão nervoso. Há casos 
que provocam certo frio na barriga, mas nada igual à época em que iniciei. Isso, mesmo nos 
processos que tramitam nas cortes superiores", diz.  
 
Para a advogada Fabiana Lopes Pinto, sócia do escritório Lopes Pinto, Nagasse e Serafino 
Advogados Associados, de Belo Horizonte, Minas Gerais, uma dica importante para aqueles que 
precisam sustentar a defesa oralmente é adquirir conhecimento não só do campo do Direito em 
que atuam, mas também dos seguimentos afins. Advogada tributária, Fabiana conta que fez 
cursos relacionados à sua área de trabalho, como de contabilidade, além de ter lido livros sobre 
como falar em público.  
 
"Formei-me aos 21 anos. No início sofria com a timidez porque me sentia insegura. Ficava 
desconfortável diante de um juiz, sentia-me mais uma aprendiz do que uma profissional. 
Costumava me preocupar com a linguagem que deveria usar para não pronunciar termos tais 
como aí, né"e tá", relembra. O esforço de Fabiana lhe trouxe bons resultados. A advogada 
superou a timidez e, atualmente, coordena curso e dá aulas de Direito Tributário. O 
relacionamento com os clientes, avalia, também melhorou. "Focar as metas e buscar todos os 
meios necessários para concretizá-las é uma forma de superar as dificuldades", acrescenta.  
 
Certos de que timidez pode atrapalhar a atuação dos advogados, principalmente no que se refere 
ao relacionamento com os clientes, escritórios de advocacia têm implantado políticas que visam a 
ajudar seus profissionais a superar o problema da inibição. O advogado Accacio Monteiro Barroso, 
por exemplo, dono de uma banca especializada em Direito Imobiliário, realiza, a cada dois meses, 
maratona jurídica na qual os funcionários participam estudando tema específico, escolhido de 
acordo com a área de atuação, e apresentá-lo perante os demais colegas.  
 
No Escritório Innocenti Advogados Associados, o advogado Adriano Tadeu Troli comenta que a 
banca costuma contratar empresas de consultoria para ministrar cursos de bom atendimento, 
gestão de negócios e oratória. "Hoje não basta saber apen as redigir peças jurídicas. O advogado 
precisa saber expor-se ao cliente de uma forma que ele entenda. Isto é bom não somente para o 



advogado, mas para a banca, uma vez que a capacidade dos profissionais de se fazerem 
compreender acaba sendo o grande diferencial do escritório", defendeu.  
 
Como se portar diante de jurados e magistrados 
 
A professora do curso de oratória da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro Marília Costa afirma 
que os advogados da área criminal e cível devem ter posturas diferentes ao sustentar uma defesa 
devido à diversidade do publico a quem se dirigem. Acostumada a atender bacharéis, ela ressalta 
como deve ser a apresentação dos profissionais em ambos os segmentos. Marília afirma que, no 
tribunal do júri, por exemplo, o advogado não deve ser exagerado, porém natural, além de saber 
articular as palavras, gesticular e interpretar a situação que está narrando.  
 
O objetivo, segundo afirmou, é prender a atenção dos jurados. Para isso, a fala deve ser sempre 
contínua e a voz impostada de tal forma que todos possam entender.  
 
Reinaldo Polito aconselha o advogado a aprender a medir o volume da voz, para adaptá-la às 
diversas circunstâncias de uma apresentação e apreender a alternar a velocidade da fala e a usar 
um vocabulário que identifique de maneira correta o que pensa. Isso, no entanto, sem utilizar 
palavras vulgares e demais vícios de linguagem. Um dos recursos que o advogado precisa treinar, 
comentou, são as pausas. "Uma pausa bem aplicada, no momento apropriado, pode ser mais 
persuasiva que muitos argumentos", relata.  
 
Na opinião de Polito, quando o advogado for defender seus argumentos de ataques dos 
adversários, deve separá-los e destruí-los um a um. Se tiverem pesos diferentes, o profissional 
deve combater o mais forte e deixar o mais frágil para o final. Se os argumentos contrários forem 
muito poderosos, deve utilizar a emoção e ousadia para atacá-los, pois só assim terá chance de 
vencê-los. 
 
No tribunal do júri, o domínio da arte de falar em público 
 
Mais do que em outros campos do Direito, o profissional da área criminal precisa dominar a arte 
de falar bem e em público. Na análise de advogados especializados, não há espaço para a timidez 
nas varas criminais e nos tribunais do júri. S egundo afirmam, existem mecanismos que podem 
ajudar os profissionais do ramo a melhorar o desempenho durante a defesa e, conseqüentemente, 
a ganhar causas. Na opinião do criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, o advogado precisa 
não só conhecer o processo, mas penetrar nele, de modo a se imaginar nas circunstâncias que 
antecederam o crime.  
 
Profissional do ramo há 36 anos, Mariz se destacou por ter defendido causas como a de Edinho, 
filho de Pelé, indiciado por envolvimento com o tráfico; da proprietária da Daslu, Eliana Tranchesi, 
acusada de formação de quadrilha; de Antonio Marcos Pimenta Neves, ex-diretor de redação de O 
Estado de S. Paulo, que confessou haver assinado a namorada a tiros; de Suzane von Richthofen, 
que mandou o namorado e o irmão dele matarem seus pais; do ex-prefeito de São Paulo Celso 
Pitta, que sofreu processo de impeachment; entre outros. 
 
De acordo com o criminalista, o método permite ao advogado narrar os acontecimentos de 
maneira natural, fazendo com que o público entenda o que de fato ocorreu. Para Mariz, o 
advogado precisa falar a mesma língua dos jurados. "Houve uma época em que o melhor era usar 
um vocabulário clássico e rico. Hoje, os jurados querem alguém que saiba se comunicar, explicar 
o que aconteceu. O teatro acabou. Quando usado, pode até prejudicar a defesa. O júri atual é 
pragmático e quer que a defesa seja baseada em provas. E, para mostrá-las, o advogado precisa 
utilizar um linguajar compatível com o cotidiano", ressaltou o advogado, que iniciou a carreira na 
área cível, com o pai, mas optou pela criminal devido à vocação que tem.  
 
 



Convencer jurados é exercício de sedução 
 
Para o criminalista Paulo Ramalho, convencer os jurados é um exercício de sedução e somente a 
prática leva o advogado a realizá-la com perfeição. Ele conta que seu desejo profissional sempre 
foi o de atuar em tribunais de júri. Por isso, na década de 80, buscou estágio na Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro. Hoje, Ramalho é um dos poucos defensores que podem advogar. O 
criminalista conta que, antes de começar a defender, assistiu a muitos julgamentos. "Não 
conhecia ninguém no Fórum, mas ia até lá e pedia para entrar", lembra, acrescentando que a 
ousadia lhe foi benéfica até mesmo para superar eventual inibição que sentia. Outra medida que o 
ajudou, ao iniciar a carreira, foi o estudo sobre dialética. "Estudei filosofia. Aprendi toda a teoria 
que existe acerca da capacidade de argumentação do ser humano", comenta.  
 
Segundo o advogado Angelo Carbone, do escritório Carbone e Faiçal Adovogados, a especialização 
que fez em jornalismo foi o que o ajudou a superar o medo que sentiu ao começar a fazer júri. 
"Não era fácil, minha barriga gelava, ficava nervoso", recorda. Segundo afirmou, o curso 
contribuiu para aperfeiçoar a forma de se apresentar, argüir e sustentar os fatos.  
 
Carbone dá dicas àqueles que pretendem atuar em tribunais do júri: "O advogado tem que 
apresentar ao júri como e porquê determinada situação aconteceu, tentando desclassificar a tese 
da promotoria em favor de seu cliente. Os que começaram há pouco precisam ter humildade. Não 
há problema em procurar o juiz e o promotor para explica-lhes que é a primeira vez que está 
fazendo júri. Assim, eles compreendem a situação e pegam um pouco mais leve", aconselha o 
criminalista, ressaltando a importância de tentar superar a inibição.  
 
De acordo com Mariz, no entanto, esse é um exercício constante. "A ansiedade, o gelinho na 
barriga e o suor nas mãos sempre existem, mas variam de intensidade de acordo com o caso. 
Não lidamos com isso, na verdade convivemos. É algo que faz parte da profissão", afirma, 
acrescentando que o advogado criminal, seja iniciante ou não, só deve defender as causas que 
não se choquem com suas concepções. "O criminalista precisa ter uma motivação para defender", 
conclui. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 abr. 2006, Direito & Justiça, p. B-6. 
 


