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O Professor Thiago Gomes Calmon é Fundador, Sócio 
e Diretor do Instituto de Inglês Jurídico - Thiago Calmon, 
entidade destinada à formação em Inglês Jurídico. É 
autor do Curso de Inglês Jurídico, do Curso de Contratos 
Internacionais: interpretação e elaboração e de romances 
e projetos musicais.
Possui vasta experiência no mundo jurídico, minis-
trando diversos cursos para a AJUFE - Associação dos 
Juízes Federais do Brasil, sendo professor do Centro 
Universitário Católica de Santa Catarina, da Faculda-
de CESUSC, de Florianópolis, da UNOESC, da Escola 
da Magistratura de Santa Catarina - ESMESC, e da Es-
cola da Advocacia Geral da União, sediada em Brasília. 
Além de todas essas organizações, por meio dos seus 
cursos, tem preparado milhares de advogados e cen-
tenas de juízes, trabalhando também em escritórios 
como o da Professora Teresa Arruda Alvim, Blasi e 
Valduga, Mozimann & Horn, e no escritório do ami-
go e Professor Julio Muller, apoiador deste livro.





Prefácio

A comunicação escrita é uma das principais ferramen-
tas dos profissionais da área jurídica.

Não importa se o objetivo é apresentar uma opinião 
legal a um cliente, redigir um parecer apresentando uma 
solução jurídica sobre um problema ou peticionar com o 
propósito de persuadir racionalmente um magistrado em 
um processo. A comunicação escrita, para ser eficiente e se 
destacar em um universo de informações, deve se preocupar 
com uma boa técnica, um estilo adequado e uma linguagem 
correta. Organização, simplicidade, objetividade, clareza 
e persuasão são elementos que o escritor também deve se 
preocupar se sua pretensão é comunicar suas ideias correta-
mente e fazer-se compreendido.

Conheci Thiago Calmon em um curso que nosso escri-
tório de advocacia promoveu para aperfeiçoar os advogados 
quanto ao uso da língua inglesa, com especial enfoque para 
a área jurídica.

A capacidade de pesquisa e de exposição do profes-
sor Thiago Calmon ficou evidente já nas primeiras aulas. 
Concluído o curso, lançamos um desafio: queríamos que o 
professor desenvolvesse e nos apresentasse um curso sobre 
“legal writing”, no qual pudéssemos avaliar as semelhanças 
e diferenças entre o que estávamos acostumados a ver no 



Brasil comparado com o estilo e forma com que os ingleses e 
norte-americanos apresentam seus trabalhos.

E o desafio foi cumprido. Thiago desenvolveu e apre-
sentou um curso sobre escrita jurídica baseado especialmen-
te em obras em língua inglesa sobre o tema.

Ao longo do curso interno que projetamos e executa-
mos em conjunto, tivemos oportunidade de realizar um ver-
dadeiro estudo comparativo sobre as técnicas empregadas 
pelos profissionais jurídicos destas diferentes culturas. Bra-
sileiros, americanos e ingleses possuem semelhanças e dife-
renças quanto à forma com que pesquisam, desenvolvem e 
apresentam seus argumentos e ideias. E estas diferenças são 
oportunidades ótimas para o aprendizado.

Boa parte das apresentações de Thiago podem ser de-
gustadas neste seu livro, o qual tenho a honra de apresentar.

Dentre os inúmeros temas, Thiago elegeu oito deles 
para apresentar e capacitar seus leitores. Neles o leitor pode-
rá incursionar sobre os problemas relacionados com a escrita 
jurídica, a preparação necessária para começar a escrever, as 
técnicas para a comunicação preditiva ou opinativa, o estilo e 
a linguagem adequados para uma escrita eficiente, a constru-
ção dos argumentos e a elaboração de raciocínios persuasivos, 
apresentação e design dos trabalhos, dentre outros temas.

Tenho convicção que a percorrer atentamente a obra 
de Thiago proporcionará os mesmos resultados que alcança-
mos por ocasião do curso que ministrou: aprendemos mais e 
nos tornamos profissionais melhores.

Boa leitura!
Julio Guilherme Müller 
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mensAgem do Autor

Caro leitor,
Bem-vindo às Novas Técnicas de Escrita Jurídica.
Elaboramos esse livro pensando no desenvolvimento 

de todos os profissionais do Direito, tornando-os capacitados 
para uma escrita persuasiva, organizada e acessível.

Tudo começou no escritório do Dr. Julio Muller em Flo-
rianópolis,  onde eu explicava sobre o projeto de passar essas 
técnicas de escritas que eu já ministrava em aula para um 
livro. Ambos, o Dr. Julio e eu, somos fãs dos ideais pragmáti-
cos dos países de língua inglesa e resolvemos trabalhar jun-
tos. Comecei a escrever e estruturar o livro e preparar para o 
Dr. Julio revisar e fazer algumas observações pontuais.

Depois da revisão inicial, iríamos ao escritório dele, 
debater perante toda sua equipe os pontos abordados. Eu 
fazia anotações de tudo e pude chegar a essa maravilhosa 
arte final.

Além disso, a equipe da minha empresa, o Instituto de 
Inglês Jurídico, também leu e comentou sobre o texto, e por 
último, o Dr. Artur Fontes, colaborador do Instituto, traba-
lhou na revisão final.

A busca por esta técnica foi para proporcionar aos alu-
nos o melhor material possível. Na contramão do entediante 



texto acadêmico, a exposição tem sido direcionada a técnicas 
de escrita jurídica para o desenvolvimento pessoal do profis-
sional nas ocasiões importantes da sua prática jurídica.

O jurista nos dias de hoje, por meio deste livro, encontra-
rá respostas planejadas para desconstruir uma realidade con-
siderada ineficaz, sobrepondo-a com uma otimizada escrita.

Todos os esforços de produção deste livro foram vol-
tados à resolução desse problema. Será nítido observar que 
desde o começo, trabalhamos com as dificuldades, limita-
ções e concepções ineficazes que atrapalham o direito.

Obrigado,
Thiago Gomes Calmon
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