
MINDSET DEFENSIVO
COMO DESENVOLVER UM

VISTA A CAMISA 
Não necessariamente o seu cliente é aquele que cometeu o
crime. Você pode ser contratado para defender um
inocente, ou para atuar representando um assistente de
acusação, enfim, desenvolver um mindset de defesa
significa, sobretudo, se colocar no lugar do seu cliente e
“vestir a camisa” daquele que você está defendendo.

ESCOLHA UM NICHO
Desenvolver um mindset defensivo depende de criação de
um objetivo claro do foco na atuação defensiva. Ou seja, se
você decidiu por um determinado nicho de atuação, então,
fica mais claro que tipo de mindset defensivo você deve
desenvolver para aquela área específica de atuação.

ESPECIALIZE-SE
Aquele que vai atuar em uma determinada área, precisa
conhecer do assunto, ou seja, ser altamente qualificado
para essa atuação. Assim, para desenvolver esse mindset, é
primordial que você seja um especialista na sua área de
atuação. 

CRIE UMA ROTINA
Além disso, você precisa criar uma rotina de pensar em
teses defensivas em todas as notícias e julgados que você
tiver acesso. Tente sempre se colocar no lugar daquele réu
ou indiciado e, mentalmente, busque possíveis teses
defensivas. Essa dinâmica pode te ajudar a estar sempre
alimentando a sua mentalidade de defesa.

TRANSFORME CONHECIMENTO
Coloque em prática o que você aprendeu na sua
especialização naquele determinado nicho de atuação.
Quando você desenvolve o mindset defensivo somado ao seu
conhecimento, você exerce uma advocacia criminal
realmente eficaz, que, em um caso concreto, irá trazer
aqueles direitos e benefícios que seu cliente merece!

DEDICAÇÃO É A CHAVE
Se você quer desenvolver um mindset defensivo, precisa se
dedicar muito, uma vez que não existe fórmula mágica
para o sucesso profissional! Existe sim, muito esforço,
disciplina e CONSISTÊNCIA!

O MINDSET DEFENSIVO CONSISTE NA MENTALIDADE QUE
PROPICIA UMA ANÁLISE ALTAMENTE ESPECIALIZADA E

ESTRATÉGICA DOS PROCESSOS CRIMINAIS.  

QUER MAIS CONTEÚDOS COMO ESSE?

Acesse o site www.direitopenalbrasileiro.com.br


