
 

 
 
 
 

São Paulo, 08 de novembro de 2019. 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Estudos da 
Oratória Forense, por meio desta Nota Pública, manifesta-se em decorrência dos fatos 
ocorridos em sessão de julgamento no Egrégio Supremo Tribunal Federal em 
06.11.2019, ocasião em que Advogados, no exercício de suas funções, foram 
admoestados publicamente pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Marco Aurélio 
Mello. 
 
A notícia, a qual correu o país por meio da imprensa e de vídeos de ampla divulgação, 
e surpreendeu não apenas profissionais do meio jurídico, mas a população em geral, é 
a de que a referida reprimenda teria ocorrido em virtude dos Advogados, Dr. Renato 
Guilherme Machado Nunes e Dra. Daniela Lima de Andrade Borges, durante sessão 
plenária, terem dirigindo-se aos membros da Corte pelo pronome pessoal “você”. Na 
ocasião, aos doutos Advogados, restou a opção de injustas escusas, a fim de 
prosseguirem seus trabalhos na esperança de não terem prejuízos. 
 
Em que pese a inegável solenidade da qual são revestidos os atos processuais, em 
especial as audiências e sessões de julgamento junto aos órgãos do Poder Judiciário, 
é importante frisar o que dispõe a Lei 8.906/94, em seu art. 6º: “não há hierarquia nem 
subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo 
todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”. 
 
A expressão “você”, popular e amplamente utilizada cotidianamente no Brasil, origina-
se no tratamento pessoal “Vossa Mercê”, outrora utilizado em Portugal para tratar 
aqueles que não se podia chamar por “tu” e que obriga à concordância verbal na terceira 
pessoa. A língua, viva por natureza, símbolo de alterações temporais, culturais e 
geográficas, deu conta de transformar o nobre tratamento no pronome utilizado de forma 
tão respeitosa pelos nobres Advogados. 
 
Ausente a hierarquia entre Advogados, Magistrados e membros do Ministério Público, 
e verificada atuação de total respeito ao Egrégio Supremo Tribunal Federal e seus 
Excelentíssimos Ministros, não há qualquer norma em vigência que proteja a “liturgia” 
defendida e exigida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Marco Aurélio Mello, 
cujo caso apenas ilustra situações semelhantes presentes no cotidiano dos mais de um 
milhão de Advogadas e Advogados no Brasil, devendo-se chamar a atenção ao 
cumprimento art. 5º, II, da CF, e à ampla liberdade de exercício da Advocacia, 
determinada no art. 7º, I, da Lei nº 8.906/94 
 
A exigência do seguimento de uma liturgia, ausente qualquer normatização, e a 
consequente admoestação pública dos Advogados durante o exercício de seus 
misteres, não afronta apenas a Advocacia, mas toda a coletividade. É através da 
Advocacia que a sociedade e cidadãos adquirem voz, representatividade e paridade na 
tramitação de processos judiciais. 
 
A prática adotada pelo Excelentíssimo Ministro apenas afasta o Poder Judiciário da 
Advocacia e, consequentemente, da sociedade. Ainda após se desculpar pelo que fora 
entendido como um deslize pelo Excelentíssimo Ministro, a Dra. Daniela Lima ouviu a  
 
 
 



 

 
 
 
resposta de que é uma doutora e professora, como se sua comunicação fosse 
incompatível com sua profissão e graduação acadêmica. 
 
Nesta esteira, a Secional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, dentro de sua 
finalidade de aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, promove 
frequentemente eventos voltados ao ensino e à prática da oratória e da comunicação, 
especialmente profissional, muito embora seja comum o comparecimento de 
profissionais e acadêmicos de diversas áreas profissionais. Dentre as milhares de 
pessoas que já frequentaram e continuam frequentando tais eventos, é fácil comprovar 
o que já é lido em diversos estudos, nacionais e estrangeiros: grande parte da população 
é acometida pela glossofobia, o medo de falar em público. 
 
A glossofobia traz consigo, dentre outros sintomas, o aumento da frequência cardíaca 
e respiratória, rigidez muscular, tensão, voz trêmula e ansiedade. Muito embora algumas 
algumas pessoas fiquem paralizadas pelo medo de falar em público, a maioria consegue 
enfrentá-lo, mas não se livrar completamente dos diversos sintomas durante a fala. E, 
se grande parte da população admite que tal fobia atrapalha suas vidas, com a 
Advocacia não é diferente. Somos todos seres humanos, suscetíveis às mesmas 
condições. 
 
A Advocacia, entretanto, está suscetível a uma condição ainda mais adversa. Além da 
pressão pelo resultado, existente, embora se saiba que a Advocacia é uma profissão de 
meios, os profissionais, tanto quanto as causas que defendem, estão sob escrutínio de 
todos os que acompanham seus trabalhos, especialmente dos Eméritos Magistrados, 
em qualquer instância, condição capaz de agravar ainda mais os sintomas da 
glossofobia. 
 
Exigir de um profissional da Advocacia, no respeitoso e escorreito exercício da 
profissão, conduta sem previsão legal, além de tolher sua liberdade profissional, 
atrapalhar e prejudicar a condução de seu trabalho, e instituir uma hierarquia inexistente, 
demonstra total indiferença com o ser humano, o qual desempenha seu trabalho ao 
outro lado da tribuna, e sobretudo com aquele que está sendo representado nos autos. 
Tal situação deixa claro um apego formal, arcaico, que em nada ajuda a solução das 
controvérsias instauradas ou o bom andamento do Poder Judiciário, além do repudiado 
enlevo formal e hierárquico desejado, reitera-se, sem qualquer previsão legal. 
 
Respeitosamente, a OAB SP solidariza-se com todos, Advogados e exercentes de 
outras atividades de quaisquer natureza, que estejam sujeitos aos efeitos dos sintomas 
naturais e adversos da prática de falar em público, e reafirma seu compromisso de 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ao mesmo tempo, reitera seu 
repúdio à admoestação aos profissionais da  
 
Advocacia na ausência de qualquer previsão legal, realizada apenas para que satisfaça 
uma liturgia apoiada no tradicionalismo e mantida pelo imaginário. 
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