
Os diversos aforismos, que no livro 
são mencionados como “dicas”, em 
minha opinião, ultrapassam com 

ampla margem o que normalmente 
é encontrado em livros sobre Orató-

ria. Mas, aqui, com dois temperos 
especiais: o primeiro é o estilo dire-
to e conciso do autor. O segundo é 
o uso de uma linguagem atualiza-
díssima, facilitando rapidamente 

a compreensão dos leitores, princi-
palmente aqueles mais jovens.
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NOTA À 2ª EDIÇÃO

A segunda edição deste livro inclui um capítulo para a 
realização individual de algumas atividades práticas. A fina-
lidade é que o leitor interaja consigo e, longe de todos, pelo 
menos em um primeiro momento e em algumas situações, 
se observe melhor, sem críticas e medo de julgamento para, 
então, dar vida ao orador que há dentro de si.

Desenvolver habilidades comunicacionais requer força 
de vontade e dedicação. Não importa o momento e lugar, 
é perfeitamente possível aprimorar a comunicação em 
público. A oratória pode ser desenvolvida no restaurante, 
na fila da padaria, nos encontros familiares, no lazer com 
os amigos ou qualquer outra situação em que pelo menos 
mais uma pessoa se faça presente.

O livro é mais uma conversa ao “pé do ouvido” do 
leitor, instigando a reflexão por tão envolvente tema e 
que desperte o desejo para o contínuo aprimoramento. É 
indiscutível que dominar a arte de uma comunicação as-
sertiva e eficiente é um diferencial enorme para o destaque 
profissional e, como abordado no livro, também nas provas 
orais em concursos públicos e situações similares.

Boa leitura.
Os autores
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PREFÁCIO

O título deste livro, “Oratória Fundamental e Aplica-
da aos Concursos Públicos”, leva-nos a crer que, ao abrir 
suas primeiras páginas, depararíamos imediatamente com 
recomendações e técnicas voltadas para a Oratória.

Porém, isto não acontece.
O autor, sábia e sutilmente, prefere dialogar com o 

leitor, percorrendo veredas sobre comportamento humano 
e envolvendo-o com uma amena literatura, relaxante e 
até fraterna.

Leva-nos a uma reflexão sobre nós mesmos, como se 
estivéssemos a ler um livro de autoajuda.

Na verdade, o Advogado Dárcio Lopardi Mendes 
Júnior usa sua experiência de Professor Universitário e 
de apreciado Conferencista para, preliminarmente, cativar 
quem procura um livro com objetivos práticos, capaz de 
satisfazer suas necessidades de conter aflições e ansiedades, 
próprias de candidatos a desafios orais.

Em inteligente evolução, a leitura vai acalmando o 
leitor e convencendo-o de suas habilidades, reais ou latentes 
para se tornar um novo Péricles ou um novo Demóste-
nes. Sim, é para os patamares dos mais famosos oradores 
da humanidade, que o Dr. Dárcio Lopardi Mendes Júnior 
procura conduzir quem ler seu livro.

Mas, se recalcitrantes, nós nos mantivermos presos 
aos rótulos e slogans, com que nós próprios nos avaliamos 
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(e demonstrado pelo livro terem sido impostos a nós), o 
autor, com afável firmeza, desenvolve em nós um paciente 
processo de autoconscientização, buscando nossa libertação 
das peias e ensinando-nos a fortalecer condições mentais 
para superarmos e substituirmos aqueles antigos e nocivos 
paradigmas. Genial!

Somente após vencer os prováveis fatores de inibição 
do leitor, é que o livro passa a refletir sua verdadeira função 
técnica para formação de bons oradores.

Sempre demonstrando a praticidade das suas técnicas 
de Oratória, através de exemplos, Dárcio Júnior recheia 
todo o livro com diversos “causos”, frutos de sua própria 
experiência ou adquiridos no convívio com um dos mais 
respeitados, cultos e éticos jurisconsultos mineiros, seu 
próprio pai, o Desembargador Dárcio Lopardi Mendes. 
Dotado de excelente memória, escrutínio e perspicaz 
competência observadora, o pai do autor vem podendo 
contribuir eficazmente com a vocação oratória do filho.

Os diversos aforismos, que no livro são mencionados 
como “dicas”, em minha opinião, ultrapassam com ampla 
margem o que normalmente é encontrado em livros sobre 
Oratória. Mas, aqui, com dois temperos especiais: o primeiro 
é o estilo direto e conciso do autor. O segundo é o uso de 
uma linguagem atualizadíssima, facilitando rapidamente 
a compreensão dos leitores, principalmente aqueles mais 
jovens. Só para ilustrar esta afirmação, menciono uma das 
“dicas” em que o autor cita a imagem do avatar. Busca no 
cinema seu recurso didático e liquida brilhantemente com 
quaisquer dúvidas.

Ainda com referência aos impressionantes e bem 
redigidos aforismos, o autor surpreende porque, mesmo 
com sua juventude, consegue, paternalmente, explorar uma 
gama de aconselhamentos, às vezes de caráter quase íntimo, 
que, se observados, amplia as chances de maior êxito na 
Oratória. São questões que vão, desde o preparo psicológico 
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até cuidados com a saúde das cordas vocais, passando por 
testes variados de exposição da nossa imagem. Sem contar 
com as diversas alternativas que o orador deve observar ao 
controlar tom e volume de voz, de acordo com o ambiente 
onde deverá fazer sua sustentação oral. Imprescindíveis para 
quem for candidato à Magistratura.  

Mas não apenas para candidatos a cargos públicos, este 
livro é indispensável para Professores, Advogados, Admi-
nistradores, Economistas, Empresários, Clérigos e qualquer 
outro profissional que possua comunicações importantes 
para levar a um interlocutor ou a centenas de ouvintes. 
O autor deixa bem claro que, mesmo com bom conheci-
mento de conteúdo, se não for obedecida uma estratégia 
inteligente de comunicação, o orador fica ao sabor da 
sorte. Comprova esta assertiva com argumentação lógica 
e curiosas estatísticas.

Não tenho dúvidas: se um candidato a exame oral, 
ou um profissional que deseja persuadir alguém, ler 
atentamente o que se segue nas próximas páginas e co-
locá-lo em prática, será vitorioso. Se não ler, ou se ler 
mas não colocá-lo em prática, abre a chance para ser 
ultrapassado por concorrentes com, talvez, até menor 
conhecimento de conteúdo.

Lembro-me que fiz meu primeiro discurso quando 
tinha sete anos de idade. Era a festinha de aniversário de 
uma das minhas colegas de Grupo Escolar e, por motivo 
que desconheço, o pai da menina insistiu que eu fizesse 
um discurso. Falei de improviso. Alguns meses depois, ao 
concluir o livro básico de leitura, “Livro de Lili”, mês de 
junho do ano de 1948, na festa memorativa da alfabetização, 
também por motivo que desconheço, fui escolhido para ler 
um discurso. Foi o segundo. De lá para cá, nunca mais parei. 
Iniciando jovem minha carreira de Professor, tomei gosto 
pela Oratória. Impossível enumerar quantas e em quais 
situações e mais diferentes lugares falei, preparado ou de 
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improviso. Julgava-me quase um conhecedor de Oratória. 
Então li o presente livro. Reconheci que, até então, eu era 
apenas um amador. Terei que reler “Oratória Fundamental 
e Aplicada aos Concursos Públicos” e consultá-lo sempre.

Mário de Lima Guerra 

Reitor da Faculdade de Sabará; Membro Efetivo do  
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais
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INTRODUÇÃO

Este livro, desenvolvido de forma sucinta e sem qual-
quer linguagem rebuscada, trata a oratória jurídica a partir 
do desenvolvimento de habilidades de relacionamento 
humano. São princípios universais, nada mais que isso. 
O que é apresentado não é segredo para ninguém, mas 
simplesmente não é colocado em prática pela maioria 
esmagadora das pessoas. É aí que mora o segredo: aplicar 
o óbvio. Mais fácil que isso impossível.

Como este livro foi desenvolvido a quatro mãos, a 
junção de experiências diversas foi de grande valia. E 
como o intuito é manter uma conversa franca e objetiva 
com você, leitor, optamos, por uma questão didática, 
nada mais que isso, que um de nós leve até você as pa-
lavras aqui lançadas. Neste caso, serei eu mesmo, Dárcio 
L. Mendes Jr.

Além da vasta experiência ao longo de mais de três 
décadas na magistratura do meu companheiro nesta em-
preitada e que por uma feliz coincidência é meu pai e, no 
meu caso, ao longo de alguns anos atuando como advogado, 
coach, practitioner em programação neurolinguística, professor 
universitário e palestrante, dentre os vários aspectos e facetas 
em que a oratória se apresenta, especialmente nos dias atuais, 
concluímos sem receio algum que se os capítulos abordados 
nesta obra forem compreendidos e internalizados, qualquer 
pessoa pode, sempre com estudo e capacitação contínua, a 
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partir do que refletir, tornar-se um grande comunicador, 
com os temas propostos.

As pessoas que se comunicam com desenvoltura e 
propriedade despertam o interesse e comovem os ouvin-
tes. A palavra tem o poder de criar amigos, mas também 
inimigos, tornando os benefícios de dominar a arte da boa 
comunicação incontáveis.

Todo mundo pode falar e se expressar bem, basta 
querer e treinar para isso.

Um bom comunicador tem inúmeras vantagens sobre 
quem apresenta dificuldade de se comunicar e não conse-
gue, portanto, expor sua linha de raciocínio. As pessoas que 
não conseguem explanar suas ideias e convicções aparentam 
insegurança e nervosismo, passando a ideia de desequilíbrio 
emocional e, muitas vezes, até mesmo de imaturidade.

Imaginemos uma situação real e bastante corriqueira 
– que é o tema tratado neste livro: a de um concursando 
que se submete a realização de prova oral, de tribuna e 
entrevista sem, contudo, ao longo da vida, ter tido opor-
tunidades e capacitação adequada para se expressar em 
público. Bastante angustiante.

Importante frisar que nas provas orais, de uma forma 
geral, é o momento em que o examinador tem para avaliar 
as particularidades e perfil de cada candidato, sua forma de 
agir sob pressão, equilíbrio, bom senso, experiência de vida e 
profissional, maturidade para a função pretendida, coerência, 
postura condizente com o respectivo ambiente, assertividade na 
comunicação, segurança e demais aspectos comportamentais.

A imagem do bom profissional, principalmente na 
área jurídica, sempre esteve e sempre estará associada à 
capacidade de se expressar com clareza, credibilidade e as-
sertividade. E não é diferente nas provas orais dos diversos 
concursos públicos que acontecem anualmente no Brasil, 
afinal, será naquele momento em que novas autoridades e 
representantes do Estado “nascerão”.
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A fase oral, além de novamente exigir conhecimentos 
técnicos dos candidatos, exige o que foi exposto anterior-
mente sobre as questões comportamentais. Antes dessa 
“crucial” etapa, o conhecimento foi muito exigido nas 
que antecederam e, aqueles que passaram por tais fases, já 
demonstraram que dominam o conteúdo.

Mas e então, como concretizar que realmente sabem? A 
resposta é simples: por meio de uma comunicação assertiva, 
segura e dotada de bom senso e equilíbrio, exteriorizando 
com clareza e leveza todo o seu conhecimento. A exterioriza-
ção do conhecimento, quando feita com eficiência, contribui 
no poder de convencimento, persuasão e influência.

Não basta apenas conhecimento técnico, é obrigação 
de quem quer ser um bom advogado, magistrado, promotor 
de justiça ou delegado, dentre outros, possuí-lo, pois para o 
sucesso profissional deve-se agregar valor para abrilhantar 
os atributos que destacam as individualidades em relação 
a coletividade e ao comum.

Mostre, portanto, como candidato em provas orais de 
concursos públicos, aquilo que todos querem e esperam 
de você como profissional.

A sociedade necessita de profissionais dinâmicos e 
comunicativos, que estejam preparados para atender os 
anseios da coletividade.

Tudo isso faz com que as pessoas fiquem muito mais 
receptivas a você e guardem a imagem de uma pessoa se-
gura, inteligente, capaz e educada.

Bom proveito e uma excelente leitura.
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