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RESUMO 

 

O direito é, de forma incontestável, uma das áreas de atuação mais tradicionais dentre a 

gama de possibilidades de profissões existentes. Não obstante, todo tradicionalismo, 

rigor e sobreidade inerentes à carreira não podem ficar imunes às transformações do 

mundo.  Desse modo, assim como diversos segmentos, o direito teve de se adaptar à 

realidade, isto é, ao desenvolvimento das tecnologias, ao desenvolvimento econômico e 

social, das ferramentas de comunicação/informação e afins. Diante de um novo modelo 

de atuação quase imposto pela evolução da humanidade, os profissionais, 

principalmente os atuantes na advocacia privada tiveram de acompanhar as 

transformações e seguir num constante progresso. O advogado precisou romper com o 

modelo arcaico da profissão - ou seja, promover uma disrupção - e compreender que o 

profissional do futuro deve possuir uma série de atributos, que por muitas vezes o 

assemelham da atuação de uma empresa, este é o objeto central de análise deste 

trabalho. Buscamos, no entanto, demonstrar que a disrupção na advocacia - em suma, 

propor algo novo que dissipe o status quo - é imprescindível para o profissional que 

objetiva lograr êxito na carreira. Tendo essa noção em mente é que os escritórios de 

advocacia vêm se adaptando e implementando estratégias para solucionar problemas 

cada vez mais complexos, até desbancar concorrentes tradicionais e redefinir 

completamente o mercado. O caminho percorrido para esse entendimento passou 

necessariamente, pela compreensão de que a visão empreendedora está intimamente 

conectada com esses conceitos, sendo certo que a disrupção inicia com a ruptura do 

modelo anterior e deve seguir com a formação de um profissional com mentalidade 

empreendedora, multidisciplinar, dotado de inúmeras competências que transcende a 

teoria e a visão engessada do direito.  

 

Palavras-chave: Disrupção na advocacia; Empreendedorismo jurídico; Novas 

tecnologias jurídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

There is no dispute that law is one of the most traditional areas of expertise in the range of 
possibilities for existing professions. Nevertheless, the traditionalism, rigor, and sobriety 

inherent in the career cannot be immune to world changes. Likely several segments, the law had 

to adapt to reality, that is, adapt to the development of technologies, to economic and social 
development, to communication and information tools, and so forth. Faced with a new modus 

operandi, almost imposed by the evolution of mankind, professionals had to follow the changes 

and continued in constant progress, especially those working in private law. The lawyer needed 
to break with the archaic model of the profession, that is, promote a disruption and understand 

that the professional of the future must have a series of attributes, which often resemble of a 

company performance, this is the central object analysis of this thesis. We seek, however, to 

demonstrate that the disruption in advocacy - in essence, proposing something new that 
dissipates the status quo - is essential for the professional who aims to succeed in his career. 

Keeping this notion in mind is that the law firms provided adapting and implementing strategies 

to solve increasingly complex problems until they override traditional competition and 
completely redefine the market. The path followed for this understanding necessarily, for the 

comprehension that the entrepreneurial vision is intimately connected with these concepts, 

being certain that a disruption started with the rupture of the previous model and must follow 
the training of a professional with an entrepreneurial mindset, multidisciplinary, endowed with 

competence that transcends theory and the cast in law. 

  

Keywords: Disruption in advocacy; Legal entrepreneurship; New legal technologies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos fenômenos cruciais para o desenvolvimento de uma sociedade é a 

tecnologia. 

Contudo, a tecnologia é fugaz, tudo passa por transformações constantemente e 

não seria diferente no direito. É bem verdade que o mercado jurídico sempre foi 

estigmatizado por um ideal de formalidade, rigor e tradicionalismo inerentes à carreira. 

Especificamente quanto à advocacia sempre esteve bem delimitada a forma de gestão, 

ferramentas de trabalho e o modo de relação entre os profissionais e demais 

colaboradores. 

No entanto, o presente estudo tem como fulcro demonstrar que as inevitáveis 

evoluções sociais, tecnológicas e econômicas impactaram de forma drástica o cenário 

brasileiro da advocacia e consequentemente, impôs a alteração dessa realidade e a 

profissionalização massiva dos operadores do direito a fim de garantir a sobrevivência 

em meio ao mercado saturado e cada vez mais exigente.  

Assim, o desenvolvimento do trabalho se dá através do método dedutivo, tendo 

como base a legislação em vigor e a bibliografia pertinente, com o objetivo de 

contextualizar e destacar a atuação do advogado frente uma nova realidade experenciada 

a partir da introdução das tecnologias disrputivas no cotidiano.  

Desta feita, à priori, o trabalho busca contextualizar a revolução do mercado à 

natural evolução da sociedade, das tecnologias e das relações interpessoais, dando 

ênfase à chamada 4° revolução industrial, também conhecida como revolução digital ou 

indústria 4.0.  

A partir disso, assimilam-se as mudanças observadas na sociedade como fator 

inevitável frente à ruptura do modelo social anteriormente consolidado, surgindo assim, 

o conceito de disrupção que se revela como produto do desenvolvimento econômico, 

científico, tecnológico e social que vivemos constantemente. Outro cenário não poderia 

ser vislumbrado na advocacia, que, fatalmente sofreria os impactos das transformações 

dos últimos tempos.  

Captada a ideia de que a disrupção é um fato e que, portanto não só o 

rompimento da realidade anterior é irreversível, mas também, que o desenvolvimento de 

todas as tecnologias disruptivas é irrefreável, constata-se que o profissional do direito 

deve-se reinventar para acompanhar a nova dinâmica do mercado, através de diversos 
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mecanismos, em questão no presente estudo, que deixam clara a impossibilidade da 

permanência do modelo arcaico da advocacia, isto é, do modo artesanal de exercer o 

ofício jurídico.     

Isto posto, ressalva-se que as alterações demonstradas no presente estudo 

devem ser atribuídas a chamada indústria 4.0 que insere o poder do conhecimento e 

agilidade da disseminação das informações e tecnologias nas relações humanas e 

apresenta um novo paradigma social onde os operadores do direito se veem obrigados à 

transvestirem um novo perfil profissional. 

A construção de um novo perfil profissional da advocacia, por sua vez,  

perpassa pela noção do empreendedorismo jurídico, o que pautou o segundo capítulo do 

presente estudo. De forma alguma se compreende ou busca-se incitar a noção do 

empreendedorismo como mercantilização da advocacia. Pelo contrário, o que se busca 

defender é o enfrentamento do empreendedorismo como padrão de mentalidade e 

comportamento, bem como estimular a adoção de práticas estratégicas pelo operador do 

direito que visa lograr êxito no atual nível de saturação que o mercado jurídico se 

encontra. Todavia, sempre em consonância com os limites impostos pela legislação que 

disciplina a carreira.  

Dentro desta premissa, entende-se que o setor carece de investimentos em 

métodos alternativos de resolução de conflitos, tecnologia, visão de negócios e 

dedicação extra para formações complementares que forneçam um grau de sofisticação 

maior ao advogado. Tais atributos revelam a natureza do advogado empreendedor que 

possui familiaridade com a dinâmica do mercado corporativo, equivocadamente 

confundido com o a prática da advocacia empresarial, expressamente vedada pelo 

ordenamento jurídico. 

Vislumbra-se então que a atuação do operador do direito deve contemplar a 

consciência da evolução da área ao longo das últimas décadas, observando-se a 

introdução dos métodos ligados ao empreendedorismo jurídico e a relevância deste para 

o desenvolvimento do seu âmbito profissional.  

Levantam-se assim no terceiro capítulo, as disposições legais que vedam a 

atuação do advogado como empresário destacando a nova roupagem do profissional da 

advocacia que o assemelham às práticas empresariais, visto que lidam, cada vez mais, 

com problemas enfrentados no meio corporativo, tais como: gestão financeira e 

estratégica, prospecção de clientes, consolidação da marca pessoal e marketing 

(respeitados os limites previstos no Código de ética e disciplina profissional), 
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capacitação em liderança, oratória, busca de eficiência na atividade desempenhada, 

dente tantas outras, o que em nada traduz a perda do status de sociedade de advocacia, 

em consonância com a expressa determinação legal do ordenamento jurídico brasileiro.  

Para tanto é que no último capítulo compreendido que se faz necessário uma 

formação profissional contrária ao modelo arcaico da advocacia, buscando o empenho 

dos advogados numa qualificação e aprimoramento constantes, objetiva-se enumerar e 

demonstrar que é nítida a introdução das ferramentas disruptivas na prática advocatícia 

por todos os núcleos do setor e que esta, corre de forma ligeira, de modo que deve ser 

encarada como instrumento positivo de ascensão do operador do direito, não restando 

alternativa aos que pretendem permanecer no mercado a não ser a adesão ao novo 

modelo estabelecido.  
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2. A REVOLUÇÃO DO MERCADO: O CONCEITO DE DISRUPÇÃO 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O CONCEITO DE DISRUPÇÃO  

Na conceituação do dicionário, “disrupção” é classificada como o “Ato de 

romper, de interromper o curso natural de; ruptura, rompimento, fratura: disrupção de 

um processo.”
1
 

 Em pesquisas, infere-se que o termo ‘disruptivo’ foi usado pela primeira vez 

pelo professor de Administração da Harvard Business School, Clayton M. Christensen
2
 

para se referir às novas tecnologias que substituem as anteriores. Portanto, tecnologia 

disruptiva, ou inovação disruptiva é um termo que descreve a inovação tecnológica, ou 

um produto ou serviço, com características «disruptivas», isto é, que provocam uma 

ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidas no mercado.  

O professor Clayton se tornou referência com um dos nomes mais influentes no 

ramo de negócios das últimas décadas.  

A relevância do conceito de “disrupção” passou a ser mais bem definida e 

estudada a partir da década de 90, em seu livro The Innovator´s Dilemma (O Dilema da 

inovação) em 1997. A partir dele, o conceito de disrupção se transvestiu, passando a 

sugerir algo positivo dada a necessidade de modernização da sociedade mundial. 

Centrado nessa ideia, as inovações disruptivas, a princípio, atingem usuários 

que não tem outra alternativa, senão o uso da nova tecnologia, que, uma vez bem-

sucedida, melhora ao longo do tempo, até se tornar boa o bastante para atender às 

necessidades dos usuários tradicionais. 

Samit
3
 alerta que o ritmo da disrupção cresce exponencialmente graças à 

confluência de tecnologias disruptivas que alteram, de forma dinâmica, o modo de se 

trabalhar, comunicar, viajar, aprender e envelhecer. Cada negócio que passou pelo 

processo da disrupção traz consigo uma oportunidade massiva em virtude de mudanças 

criadas. A disrupção cria oportunidades. No século XXI, indústrias tradicionais 

bilionárias podem sentir os seus efeitos e serem surpreendidas praticamente da noite 

para o dia. Nenhum setor da sociedade está imune a essa ‘ameaça’.
4
 

                                                             
1 DISRUPÇÃO. In: DICIO: Dicionário Online de Português. Rio de Janeiro. 2020. Disponível em: 
2
 CHRISTENSEN, Clayton M.; BOWER, Joseph L. Disruptive Technologies: Catching the Wave. 

Disponível em: Harvard Business Review (HBR). Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_ disruptiva#cite_note-:0-1. Acesso em13 novembro de 2020. 
3 SAMIT, Jay. Seja disruptivo! Domine a transformação pessoal, aproveite oportunidades e 

prospere em uma era de inovações sem fim. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2019. 
4 SAMIT, Jay, ibidem. 
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Partindo dessa premissa é que deve existir o incentivo pelo conhecimento da 

essência da disrupção, de como as mudanças trazidas por ela se desenvolvem e inserem 

um novo modelo de mercado alterando as relações interpessoais e consequentemente, o 

mundo jurídico.   

 

2.2. APLICABILIDADE DA DISRUPÇÃO À ADVOCACIA 

A única certeza na realidade contemporânea é a constante evolução das 

tecnologias e pode-se atribuir grande responsabilidade desse processo ao modo ligeiro 

que a informação se propaga.  

Nesse contexto, fato é que com a influência da disrupção e frente a todo o 

processo de desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social que vivemos 

constantemente, é inconcebível que os profissionais do direito não se reinventem e se 

antecipem às mudanças visando à consolidação como profissional de destaque no 

mercado.  

Não obstante, é bem verdade que a inserção das tecnologias disruptivas no 

mercado jurídico não significa dizer que a regulamentação disposta pelo estatuto da 

advocacia, o código de ética e disciplina, o arcabouço teórico em sua amplitude de 

fontes, isto é, suas leis, analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, a doutrina 

e a jurisprudência e até mesmo os fatos sociais, devam ser ignorados.  

 Pelo contrário, é notório que na atualidade existem inúmeras ferramentas fruto 

da evolução tecnológica, científica, etc. que se prestam a auxiliar o desempenho do 

profissional, porém, o objetivo desses mecanismos é facilitar a prestação dos serviços de 

modo eficaz aos jurisdicionados e o regular desempenho das funções dos atores 

judiciais, que por sua vez, continua sendo o ponto nodal da questão.  

O conhecimento jurídico não é negociável, as ferramentas que vem sendo 

introduzidas no cotidiano da advocacia através da disrupção devem agregar e serem 

encaradas como instrumento facilitador ao exercício da jurisdição, bem como, garantia 

da adequação do direito ao constante desenvolvimento da realidade social. Todo 

movimento realizado para introduzir as tecnologias disruptivas na rotina da advocacia 

visam otimizar o tempo do profissional quantos às tarefas mais mecânicas para que a 

atividade intelectual seja o foco e, consequentemente, melhor desenvolvida, além de 

enriquecer os debates, promover a evolução legislativa e reforçar a busca pela igualdade 

e justiça. 
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No entanto, há uma tendência de que as pessoas visualizem tais avanços da 

tecnologia com pessimismo e receio. Isto porque supostamente entendem que está 

havendo a substituição do trabalho humano por máquinas. Todavia, é inegável que as 

novas tecnologias e as inteligências artificiais executam atividades com rapidez e 

precisão inatingíveis pelo homem. Isto com erros menores e, além disso, é positivo para 

a advocacia, na medida em que traz economia de tempo e confiabilidade
5
. 

Contudo, é notório que a automação e tecnologia causam certa diminuição na 

força de trabalho humano, porém, também é sabido que a advocacia se caracteriza como 

uma função social e essencial à justiça justamente pela necessária sensibilidade humana 

e o desenvolvimento intelectual indispensável ao pleno exercício da profissão, razão 

pela qual a atuação dos atores judiciais –humanos- principalmente na atuação litigiosa 

dificilmente será extinta.  

Sob a perspectiva global, a união de conhecimentos só traz respostas e soluções 

mais apropriadas para os entraves. Isto ocorre por meio da otimização do tempo, ao 

democratizar o acesso a atuações jurídicas, de modo a eliminar o trabalho repetitivo e 

mecânico por parte dos advogados. Com isso, os advogados podem dedicar-se com 

maior afinco a atividades de planejamento e estratégia.
6
 

Carmagnani Filho
7
 prevê que sociedades de advogados, cautelosos e resistentes 

em implementar soluções inovadoras, demandarão mudanças significativas em fluxos 

de trabalho e investimentos de treinamento em suas equipes.  

Galvão
8
 concorda quando menciona a forte regulação do segmento jurídico, 

não muito afeito a mudanças estruturais ou que possam interferir no status quo de um 

ramo caracterizado pela tradição.  

Na obra Tomorrow’s Lawyers: an Introduction to Your Future, Susskind
9
 

aponta 13 (treze) elementos capazes de transformar por completo o mercado jurídico. 

São estes: automação de documentos, aumento de conectividade, marketplace de 

serviços jurídicos, plataformas on-line de educação, guias jurídicos on-line, banco de 

                                                             
5
 FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da. Direito e Mudanças Tecnológicas: 

Automação, Inteligência Artificial e Novos Desafios do Ensino Jurídico. In: COELHO, Alexandre 
Zavaglia Pereira; FEIGELSON, Bruno; XAVIER, Christiano Pires Guerra. (Coord.) Revista de Direito e 

as Novas Tecnologias. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. Ano 1. vol. 1. out-dez / 2018. P. 215. 
6 FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da, ibidem.  
7
 FILHO, Edison Carmagnani. A extinção do advogado. São Paulo: Dobradura Editorial, 2018. 

8 GALVÃO, Helder. Arranjos alternativos e o modelo freemium. In: FEIGELSON, Bruno; BECKER, 

Daniel; HOUAISS, A.; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. Elaborado pelo 

Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2019. 
9 SUSSKIND, Richard. Tomorrow´s Lawyers.2ª Ed. New York: Oxford University Press, 2017, p. 3 
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dados abertos, comunidades jurídicas, aplicações ligadas à workflow e gestão de 

projetos, sistemas de gestão de conhecimento, ferramentas de resolução on-line de 

conflitos, ferramentas de análise de documentos, aplicações de aprendizados de 

máquina e ferramentas de consultoria jurídica por meio de perguntas e respostas. 

Teixeira e Cheliga
10

 mencionam sobre estudos para adoção de inteligência 

artificial pelo Ministério Público, Poder Judiciário e outros órgãos, com vistas à 

celeridade processual. Preveem também que, diante do excesso de demandas judiciais, 

não somente o conhecimento jurídico será bastante para atuação profissional, mas o 

conhecimento tecnológico, linguagem de programação, lógica computacional e 

conhecimento de novas tecnologias.  

Portanto, de acordo com o contexto atual e a análise dos autores
11

 sobre a 

temática, o advogado na era tecnológica pode e deve assumir outras responsabilidades 

que não as tradicionais.
12

  

 Adiante, esclarecem que, se antes o advogado tradicional redigia diversas 

petições e vários contratos, ou se deslocava ao fórum para acompanhar processos, esse 

tipo de serviço será cada vez menos demandado diante das novas tecnologias.
13

  

Diante disso, é preciso se adequar às transformações, tarefa para profissionais 

múltiplos, que deverão adquirir e agregar conhecimentos de outras áreas com o saber 

jurídico. Ou seja, aqueles que tenham criatividade para recriar alternativas inovadoras 

para problemas complexos trazidos pelo mundo contemporâneo.
14

  

Richard Susskind
15

 é referência no que tange à temática do futuro da 

advocacia. Já por volta do ano de 2012, o professor previa que haveria uma alteração 

brusca na forma de trabalho dos advogados em menos de 20 anos. Para o autor, três 

seriam os principais fatores que contribuiriam para a mudança: a) o desafio “mais por 

menos”, em que os advogados teriam de resolver o problema de entregar mais serviços 

jurídicos a menos custo; b) a liberalização, que permitisse uma maior abertura do 

                                                             
10 TEIXEIRA, Tarcísio; CHELIGA, Vinícius. Inteligência Artificial: aspectos Jurídicos. Salvador: 

Editora JusPodivm, 2019. p. 25 
11 TEIXEIRA, Tarcísio; CHELIGA, Vinícius, ibidem. 
12 FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da. Direito e Mudanças Tecnológicas: 

Automação, Inteligência Artificial e Novos Desafios do Ensino Jurídico. In: COELHO, Alexandre 

Zavaglia Pereira; FEIGELSON, Bruno; XAVIER, Christiano Pires Guerra. (Coord.) Revista de Direito e 

as Novas Tecnologias. Thomson Reuters. Revista dos Tribunais. Ano 1. vol. 1. out-dez / 2018.P. 215 
13 FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da, ibidem. 
14 FEFERBAUM, Marina; SILVA, Alexandre Pacheco da, ibidem. 
15 SUSSKIND, Richard. Tomorrow´s Lawyers.2ª Ed. New York: Oxford University Press, 2017, p. 3. 
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mercado para o exercício da advocacia; e c) a tecnologia da informação, que permite 

que alguns serviços jurídicos sejam desempenhados por máquinas.  

Assim, embora se tratem de especulações antigas, hoje a disrupção no meio 

jurídico não se trata de uma hipótese, mas sim uma realidade a ser observada por todos 

os profissionais da área. A evolução do mercado é ligeira e irreversível, restando à 

adesão pelos advogados ou a aceitação de que se tornarão profissionais obsoletos.  

Segundo a pesquisa Digital 2020
16

, realizada pelo site We are Social, em 

parceria com a Hootsuite, a tecnologia conectada a cada dia se faz mais importante na 

vida das pessoas. Há, atualmente, 4.66 bilhões de usuários de internet no mundo, sendo 

que 4.14 bilhões são usuários das mídias sociais. Estas mídias estão recebendo, em 

média, quase 2 milhões de novos usuários todos os dias.  

A pesquisa informa que há cinco tendências para 2021:  

1ª) busca por mecanismos de buscas mais aprofundados: mais de 60% dos 

usuários de internet recorrerão a mecanismos de busca por serviços e 

produtos mais detalhados como imagens, voz e social. Assim a forma de 

busca simples como o Google, por exemplo, não será mais suficiente;  

2ª) reequilíbrio do público digital: com a Pandemia da Covid-19, houve um 

aumento significativo da demografia digital, que pode fomentar o 

desenvolvimento de plataformas digitais e dispositivos que permanecerão 

presente nas vidas das pessoas de forma irreversível, mesmo que a densidade 

do público digital diminua após a necessidade de isolamento social. Assim, a 

presença digital pode funcionar como catalisador; 
 3ª) aumento da globalização do comércio: não há fronteiras no mundo 

digital. A facilidade de comercialização e a diminuição de custos 

empresariais pode favorecer o crescimento do comércio global pela 

facilitação da logística internacional; 

 4ª) realidade aumentada útil: o uso da tecnologia para permitir um maior 

engajamento do usuário com o produto é uma estratégia de marketing 

utilizada há muitos anos. O que será uma tendência é o desenvolvimento 

dessas estratégias para oferecer um engajamento que ofereça utilidade e valor 

tangíveis aos usuários;  

5ª) próxima inovação disruptiva: a próxima inovação disruptiva “está 

atrasada”, já que a última onda de interrupção foi promovida pelo surgimento 
das mídias sociais e dos smartphones. Óculos inteligentes e dispositivos 

domésticos surgiram, desde então, entretanto, não se demonstram nenhum 

rompimento em escala global. 

 

A partir disso, forçoso verificar que embora existam inúmeras formas 

disruptivas acontecendo simultaneamente, todas se conectam com a velocidade do 

avanço das tecnologias, podendo-se destacar três áreas fundamentais que resultam na 

                                                             
16

WE ARE SOCIAL. Digital 2020 October Global Statshot Report. Disponível em: 

https://wearesocial.com/us/blog/2020/10/social-media-users-pass-the-4-billionmark-as-global-adoption-

soars. Acesso em 12 de novembro de 2020.  
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verdadeira transformação para o profissional do direito, são elas: gestão, tecnologia e 

marketing jurídico.
17

  

Com a mudança de século, o mundo iniciou uma série de transformações 

culminando na paralisação dos modelos de gestão até então existentes e estabelecidos a 

partir de uma expertise obtida ao longo de anos, pondo em lugar uma experiência quase 

“insignificante” diante de uma nova realidade desconhecida, a considerar 

principalmente, o incremento da tecnologia e novas ferramentas derivadas dela. 

Nesse sentido, dispõe Sandro Magaldi e José Salibi:
18

 

A chamada indústria da gestão não passa incólume a essas mudanças e é alvo 

do mesmo processo de paralisia: afinal, qual é o conhecimento que vai lidar 

com esse novo contexto? Os modelos de gestão até então soberanos dão 

conta das mudanças da modernidade? O conhecimento acadêmico está 

preparado para lidar com esse novo mundo? E qual é o perfil do novo líder, 

visto que o ambiente mudou tanto? 

(...) 
 

Prosseguem: 
É o momento do desenvolvimento de um novo sistema de pensamento para 
lidar com essa complexidade de forma bem-sucedida. Replicar os modelos já 

existentes é sentença de morte certa.  
 

Por óbvio, tais transformações são fruto da inevitável evolução da sociedade, 

das formas de tecnologia, da velocidade das informações e da alteração das relações 

interpessoais. O meio jurídico, por sua vez, não ficou imune a esses avanços e teve de se 

adequar, qualificar os profissionais e desenvolver mecanismos hábeis a sobrevivência 

na nova realidade que se firmou como uma verdadeira “revolução”.   

 

2.3. ADVOCACIA NA CHAMADA QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL OU 

INDÚSTRIA 4.0 

Denominam-se como Revolução Industrial os diversos processos de 

transformações que ocorreram ao longo da história na indústria. Podemos dizer, então, 

que todas as mudanças tecnológicas ocorridas no período do século XVIII, nas quais, 

trouxeram inúmeros impactos, seja na sociedade ou na economia, ficaram conhecidas 

como “Revolução Industrial”, que se iniciou na Inglaterra, porém com o tempo se 

estendeu para outras regiões.
19

 

                                                             
17

 ROCHA, Gustavo. Advocacia disruptiva em três pontos fundamentais. Projuris, 2019. Disponível 

em: https://www.projuris.com.br/advocacia-disruptiva. Acesso: 02 de abril de 2021. 
18 MAGALDI, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e 

liderança para vencer na 4° revolução industrial. Sandro Magaldi e José Salibi Neto. São Paulo: 

Editora Gente, 2018, p.44. 
19 SOUZA, Erick RR. Entenda sobre Indústria 4.0: a Quarta Revolução Industrial que estamos 

vivendo hoje. eBook Kindle. Amazon, 2018, n.p. 
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Nesta virada do século XXI, experimentamos o rápido desenvolvimento 

tecnológico, desaguado na evolução da chamada Quarta Revolução Industrial ou 

Indústria 4.0, conceito este desenvolvido e fundido, inicialmente, pelo alemão Klaus 

Schwab, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial: 

Atualmente, enfrentamos uma grande diversidade de desafios fascinantes; 

entre eles, o mais intenso e importante é o entendimento e a modelagem da 

nova revolução tecnológica, a qual implica nada menos que a transformação 

de toda a humanidade. Estamos no início de uma revolução que alterará 

profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. 

Em sua escala, escopo e complexidade, a Quarta Revolução Industrial é algo 

que considero diferente de tudo aquilo que já foi experimentado pela 

humanidade.20  
 

As alterações, em termo de tamanho, velocidade e escopo são históricas. Para 

Klaus Schwab “(...) as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história 

humana, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso.” 
21

 

Pela primeira vez na história, estamos debatendo sobre uma Revolução 

Industrial em curso. As outras três revoluções ocorridas no passado só foram discutidas 

após a concretização.
22

 

Afirma César da Costa também que, com o desenvolvimento da internet e de 

novas tecnologias, “iniciou-se uma transformação na indústria, cujo impacto na 

competitividade, na sociedade e na economia será de tal forma, que irá transformar o 

mundo tal como o conhecemos”.
23

  

Como nas revoluções anteriores, inovações tecnológicas a impulsionam: 

inteligência artificial, robótica, internet das coisas, veículos autônomos, impressão em 

3D, nanotecnologia, biotecnologia, etc. Entretanto, Klaus Schwab alerta que “o que 

torna a Quarta Revolução Industrial fundamentalmente diferente das anteriores é a fusão 

de tecnologias e a interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos”.
24

 

A Indústria 4.0, apesar de “recém-nascida” ou em “fase de nascimento”, 

diferencia-se de todas as fases anteriores, porque insere um novo componente dentre os 

fatores tradicionais relacionados ao modo social de produção. Esse novo fator de 

                                                             
20 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: 

Edipro, 2016. Pág. 6. 
21 SCHWAB, Klaus, ibidem. Pág 6. 
22 SOUZA, Erick RR. op. cit.. eBook Kindle. Amazon, 2018. n.p, ibidem. 
23 COSTA, César da. Indústria 4.0: o futuro da indústria nacional. POSGERE – Pós Graduação em 

Revista. v.1, n.4, p. 5-14, 2017. 
24 SCHWAB, Klaus. op. cit.. Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.  
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produção está em grande medida disseminado por todo o mundo e inaugura: a era do 

conhecimento.
25

 

A despeito da notoriedade do assunto, é requerida a adoção de uma nova 

mentalidade para organizações, e seus líderes terão de encontrar formas de operar seus 

negócios – e aqui, podem-se entender os advogados terão de adequar sua atuação- e 

gerenciar seus talentos.
26

 

A combinação do mundo físico, biológico e digital faz com que as 

organizações conquistem novos conhecimentos para integrar essas dimensões em seus 

projetos. As transformações impactam toda a sociedade e desconstroem os clássicos 

modelos de gestão, os sistemas de produção, consumo, logística e de distribuição.  
27

 

Klaus Schwab expõe que, malgrado alguns profissionais e acadêmicos 

considerem que essas inovações são somente mais um aspecto da Terceira Revolução 

Industrial, há três razões, no entanto, que sustentam sua convicção da ocorrência de uma 

Quarta – e distinta – Revolução: 

1) Velocidade: ao contrário das revoluções industriais anteriores, esta 

evolui em um ritmo exponencial e não linear. Esse é o resultado do mundo 

multifacetado e profundamente interconectado em que vivemos; além disso, 

as novas tecnologias geram outras mais novas e cada vez mais qualificadas; 
 

2) Amplitude e Profundidade: ela tem a revolução digital como base e 

combina várias tecnologias, levando a mudanças de paradigmas sem 

precedentes da economia, dos negócios, da sociedade e dos indivíduos. A 
revolução não está modificando apenas o “o que” e “o como” fazemos as 

coisas, mas também “quem” somos; 
 

3) Impacto Sistêmico: ela envolve a transformação de sistemas inteiros 

entre países e dentro deles, em empresas, indústrias e toda a sociedade.28  
 

 

A Indústria 4.0 traz como ponto central a digitalização generalizada, a 

otimização de processos e o avanço tecnológico destinado para máquinas e para a vida. 

Percebemos que, estar a par dessa tecnologia toda trazida até nós simplesmente não é o 

bastante.
29

  

                                                             
25 GALD, Will. Indústria 4.0: Riqueza, Cidadania e Estado. Editora Amazon. Washington/USA. 1ª Ed. 

2018. eBook Kindle. n.p. 
26

 MAGALDI, Sandro. Gestão do amanhã: tudo o que você precisa saber sobre gestão, inovação e 

liderança para vencer na 4° revolução industrial/Sandro Magaldi e José Salibi Neto.-São 
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27MAGALDI, Sandro, ibidem. 
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SCHWAB, Klaus, ibidem. 
29 JUNQUEIRA, Fernando Carlos. O impacto da Indústria 4.0 no emprego, nas empresas e na vida! A 

Revolução 4.0 já está acontecendo no Brasil e no mundo. eBook Kindle. Amazon, 2019. n.p. 
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Conforme ressaltado por Fernando Carlos Junqueira: “É necessário aprender a 

lidar com essa tecnologia, entender os obstáculos, as dificuldades e as facilidades que a 

tecnologia trará até nós”.
30

 

A Indústria 4.0 é, na verdade, uma gigantesca Revolução por dentro de outra 

Revolução. A Indústria 4.0 tem o potencial de impactar em tudo o que sabemos, 

vivemos, sentimos, pensamos, desejamos, sonhamos...
31

 

Will Gald alerta que: 

Preparem-se para perceber, ver, sentir, e, sobretudo, tomar posição e ocupar o 

seu lugar neste turbilhão – quase sempre confuso e caótico – de interesses, 

informações, armadilhas, insinuações, ignorâncias, saberes, conhecimentos, 

riquezas que caracterizam a presente fase de transição e declínio da Indústria 

3.032 

Klaus Schwab ressalta, ainda, que: 

Essas tecnologias emergentes não são meros avanços incrementais das 

tecnologias digitais de hoje. As tecnologias da Quarta Revolução Industrial 

são verdadeiramente disruptivas – elas subvertem as formas existentes de 

sentir, calcular, organizar, agir e cumprir acordos. Elas representam maneiras 

inteiramente novas de criação de valor para as organizações e para os 
cidadãos. Elas transformarão, ao longo do tempo, todos os sistemas que hoje 

aceitamos como certos – desde o modo como produzimos e transportamos 

bens e serviços até a forma como nos comunicamos, colaboramos e 

desfrutamos do mundo que nos rodeia.33 

 

Assim, a revolução tecnológica experimentada nesta virada de século XXI, 

também conhecida como a 4ª Revolução Industrial, introduziu uma nova forma de se 

estruturar uma empresa, produtora de bens e serviços e como ela se relaciona com o 

mercado, provocando mudanças sociais, éticas e jurídicas.
34

 

Segundo a velha e consagrada teoria do materialismo dialético, conceito 

desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels
35

 para pensar as relações sociais no 

contexto da sociedade capitalista,
36

 toda forma de produção da vida em sociedade 

(escravatura, feudalismo, capitalismo) encerra em si os germes de sua própria 

destruição. Isto é a constatação histórica que pode ser percebida, sentida e 
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acompanhada. Vivencia-se, atualmente, um momento de ampla transformação de viver 

e “ganhar a vida” em sociedade.
37

 

Há tempos que a quarta revolução industrial vem sendo pauta de discussão a 

nível mundial, prova disso é que o assunto foi o tema principal do 46° Fórum Mundial 

de Davos, na Suíça, em janeiro de 2016. O Fórum de Davos foi fundado em 1971 e 

desde então é mundialmente reconhecido como “laboratório de ideias” para debater 

temas relevantes para o mundo a curtos e médio prazo. 

A chamada quarta revolução industrial, ou como alguns preferem dizer, 

indústria 4.0, trouxe consigo a necessidade de adaptação do profissional do direito à 

nova realidade posta, isto é, não cabe aos atuantes da área permanecer inertes frente à 

“ruptura” do modelo puramente dogmático e técnico do direito. 

Nessa linha, os autores
38

 discorrem: 

 “O processo de transformação só beneficiará quem for capaz de inovar e se 

adaptar”.   

Os profissionais do direito moderno que conseguirem se antecipar a esta 

questão certamente ganharão a guerra que se travará pela sobrevivência da 

advocacia, conforme disposto em matéria do jornal britânico The Guardian.  
 

E ainda: 

 “Ter sucesso na advocacia moderna significa ter empenho, foco, estratégia e 

produção intelectual tangível. As mídias sociais permitiram ampliar o alcance 

desta produção – porém a inteligência artificial a levará a níveis 

inacreditáveis [...]”  
 

Com efeito, é evidente que nos dias de hoje é praticamente impossível 

imaginar qualquer negócio ou atividade ocorrendo fora da internet e do ambiente digital 

ou funcionando sem o mínimo de estratégia avançada de gestão, o que de fato, exige 

que o profissional tenha de investir em outras competências como, por exemplo: 

desenvolver boa oratória, lógica jurídica e técnicas de negociação, aprender sobre meios 

alternativos de composição de conflitos, gestão de projetos, administração de negócios, 

inovação, liderança, marketing, gestão de pessoas e comunicação, dentre muitas outras, 

geralmente não ensinadas nas faculdades de direito. 

A tomada de consciência de que o profissional do direito em meio ao contexto 

da disrupção e da quarta revolução industrial deve se qualificar com competências para 

além dos conhecimentos técnicos básicos ensinados na graduação ainda é uma visão 

pouco adotada no ambiente acadêmico, o que tende a ser prejudicial para os bacharéis 
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ao adentrarem no mercado de trabalho, ocasião em que são obrigados a descobrir 

sozinhos e na prática, os atributos, ferramentas e a interdisciplinaridade necessárias para 

manutenção da carreira.  

Explicita Patricia Peck Pinheiro
39

: 

 “Já não cabe uma visão contenciosa ou legalista”. Em sua formação, passa a 

ser importante saber dominar as novas ferramentas e novas tecnologias à 

disposição, estudar as inter-relações comerciais e pessoais que ocorrem na 

Internet e nas novas mídias interativas [...]”. 

 

Agrega que “além de ser essencial que tenha o conhecimento global de todas as 

disciplinas do Direito Digital [...]”, e mais: 

“precisa ter ainda uma visão ampla do universo jurídico e entender o 

movimento de autorregulamentação e sua legitimidade, a substituição de leis 

por softwares que regulam condutas e comportamentos na rede [...]”.  
 

Finaliza:  

 “as Faculdades de Direito não ensinam empreendedorismo, não capacitam os 

alunos a montar seus próprios escritórios jurídicos [...]”, diz Pinheiro. 40 
 

Certo é que o momento em pauta não deve ser encarado como luto. Mas, pelo 

contrário, como renascimento das profissões jurídicas. Isto certamente trará desafios 

para a universidade e professores que deverão oferecer instrumentos aos alunos, para 

que estes construam pontes jurídicas diante das céleres transformações. Assim também 

para o papel interpretado pelo advogado contemporâneo de uma época tecnológica que 

se descortina no palco.
41

  

 Tem-se, portanto, nesse cenário, a necessidade do chamado “advogado 4.0” – 

profissional criativo que busca a multidisciplinaridade e deve possuir a mentalidade 

empreendedora para pensar e agir aliado a um conjunto de práticas que tenham como 

objetivo o sucesso do profissional e/ou da organização, escritório, etc. Tarefa essa, 

extremamente dificultosa levando-se em conta a saturação da área jurídica, razão pela 

qual o perfil empreendedor do profissional é imperativo, o que será objeto de análise no 

próximo capítulo.       
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3. EMPREENDEDORISMO JURÍDICO: NOVO IMPERATIVO DA 

ADVOCACIA NO BRASIL 

Os efeitos da disrupção no mercado jurídico guiam o futuro da advocacia para 

caminhos que ultrapassam as previsões até de especialistas no assunto.  

O já citado professor Richard Susskind se debruçou sobre a temática do futuro 

promissor da advocacia produzindo trabalhos sobre as transformações no mercado 

jurídico. Seus estudos começaram na década 80 e, desde então, o professor publicou 

obras que se tornaram verdadeira referência no mercado, como The End of 

Lawyers (2008) e Tomorrow’s Lawyers (2013). 

A partir de tais estudos, o professor reforça a ideia de que os profissionais 

tradicionais terão um papel menor na sociedade, pois não serão tão essenciais. O futuro 

da advocacia imaginado por ele envolve uma atuação jurídica diferenciada, onde os 

advogados terão de se qualificar constantemente a fim de se adaptar às evoluções do 

mercado.  

Com efeito, os estudos de Susskind e diversos outros profissionais tem se 

confirmado, ressaltando a necessidade dos advogados ultrapassarem limites de 

conhecimento e geográficos a fim de alçarem um desenvolvimento progressivo da 

carreira através das alternativas dispostas no mercado, visto que o cenário atual não é 

nada favorável aos que optam por permanecer inertes.  

 

3.1. DA REALIDADE CONTEMPORÂNEA: A SATURAÇÃO DO MERCADO 

JURÍDICO 

As previsões de Susskind e demais estudiosos da área vão sendo atestadas na 

medida em que o cenário atual do mercado jurídico aponta uma concorrência cada vez 

mais acirrada, obrigando os profissionais a adotarem certa flexibilidade e capacidade de 

adaptação aos avanços do setor para lograr êxito seja no ingresso ou na manutenção da 

carreira.  

Segundo informações institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

em pesquisa realizada no mês de janeiro do ano de 2021, o quadro atual dos advogados 

no Brasil compreende o elevado número de 1.208.643 de advogados dentre regulares e 

recadastrados, excluindo ainda os estagiários e suplementares.
42

  

                                                             
42 OAB NACIONAL. Institucional. Conselho Federal. Quadro de advogados. Disponível em: 
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Essa questão vem preocupando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

notadamente por se tratar de um mercado que passou a encolher nos últimos anos, por 

diversos fatores, a destacar o uso da tecnologia na profissão. 
 

Em entrevista recente ao Jornal Valor Econômico, o atual presidente da OAB 

Nacional, Felipe Santa Cruz
43

, destacou essa “expectativa de saturação do mercado”, 

corroborando a importância da adoção de práticas de empreendedorismo no mercado: 

“Qualquer um sabe que em cinco anos esse mercado não vai conseguir 

absorver todo mundo”.44 

Continua:  

“O presidente da OAB lembra do passado e da figura do advogado que não 

precisava escrever, uma espécie de despachante de “alto nível”, pago para 

resolver os problemas da burocracia do Estado. Hoje, de acordo com ele, é 

preciso ser empreendedor, pois há menos postos de trabalho.” 
 

Ainda nessa reportagem, Renato Cury, presidente da Associação dos 

Advogados de São Paulo (AASP)
45

, reafirma a questão do investimento em tecnologia 

no setor, evidenciando mais um obstáculo para os profissionais. 

De igual modo, entende Oscar Vilhena
46

, diretor da Fundação Getúlio Vargas 

de São Paulo:  
“A automatização suprimiu parte das atividades burocráticas que eram feitas 

por paralegais e advogados”  
 

Carlos Fernando Siqueira Castro, CEO do Siqueira Castro Advogados
47

, 

escritório presente em 18 Estados e com 500 mil processos no país, diz que o número de 

advogados da banca hoje é menor do que há dez anos. No entanto, o volume de 

processos é o dobro. Isso se deve, segundo ele, aos investimentos em tecnologia. 

O Siqueira Castro possui 50 funcionários na área de tecnologia da informação, 

dos quais cinco se dedicam à produção de novos programas. A banca conta com 200 

robôs que controlam atividades específicas. 

 “Fazemos muito mais hoje com menos pessoas.” 

“É um caminho sem volta, uma nova fronteira que busca a eficiência pela 

automação.”48 
 

Para esses profissionais que observam e atuam no cotidiano da advocacia, o 

setor precisa investir em métodos alternativos de resolução de conflitos, tecnologia, 

                                                             
43 BAETA, Zínia. Advogados enfrentam mercado em queda e alta concorrência. OAB prevê que área 

estará saturada em um curto espaço de tempo. Legislação.  Jornal Valor Econômico. São Paulo, 25 de 

outubro de 2019. Disponível em: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2019/10/25/advogados-

enfrentam-mercado-em-queda-e-alta-concorrencia.ghtml. Acesso em 06 de janeiro de 2021. 
44 BAETA, Zínia, ibidem.  
45BAETA, Zínia, ibidem.  
46 BAETA, Zínia, ibidem. 
47BAETA, Zínia, ibidem.  
48 BAETA, Zínia, ibidem. 
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visão de negócios, compliance e formações complementares que forneçam um grau de 

sofisticação maior ao advogado.  

Outrossim, um dos fatores preponderantes para a saturação do mercado 

jurídico é a notória evolução dos cursos de graduação em direito no Brasil, o que 

enfatiza que o referido número de profissionais na carreira só tende a aumentar.   

Tal fato pode ser vislumbrado através do último Censo da Educação Superior
49

, 

realizado pelo Ministério da Educação apresentando os dados até o ano de 2019 sobre as 

graduações, cursos de tecnólogos e licenciaturas. 

No referido ano, o curso de Direito conseguiu manter sua expansão e se 

consolidou como a maior graduação do Brasil, com 831.350 matrículas, seguido pelo 

curso de Pedagogia, Administração e, mais remotamente, Contabilidade.  

 
Tabela 2.05 – Os 10 maiores Cursos de Graduação em Relação ao Número de 

Matrículas, de Ingressantes e de Concluintes (Classificação Cine Brasil) – Brasil – 

2009-2019 

Ano Posição Matrículas 

Curso/Cine Brasil  Número   %   % 

Acumulado  

2019 1 Direito 831.350 9,7  9,7  

2 Pedagogia 815.959 9,5  19,1  

3 Administração 645.777 7,5  26,7  

4 Contabilidade 358.240 4,2  30,8  

5 Enfermagem 326.750 3,8  34,6  

6 Engenharia civil 275.537 3,2  37,8  

7 Psicologia 270.239 3,1  41,0  

8 Educação física 222.677 2,6  43,5  

9 Medicina 187.710 2,2  45,7  

10 Sistemas de informação 184.845 2,1  47,9  

FONTE: Mec/Inep; Tabela elaborada por Inep/Deed
50

 

 

Nesse contexto, é mister que os profissionais e os escritórios de advocacia 

refinem sua atuação no mercado e se esforcem na busca por estratégias para ocupar uma 

posição de destaque, bem como para conseguirem driblar a alta concorrência no setor.  

Vale dizer que, a atuação do profissional do direito pautada exclusivamente no 

exercício quase que “artesanal” do ofício, isto é, sem planejamento tático, operacional e 

de mínima gestão da organização não é mais compatível com o cenário atual do 

                                                             
49 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA 

(INEP). Censo da Educação Superior, 2019. Brasília, MEC 2019. Disponível em: 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-

superior/resultados . Acesso em 07 de janeiro de 2021. 
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mercado que demanda a existência de um profissional referência na área para se 

destacar em meio a saturação do setor.   

 Para contornar tal problema e lograr êxito no mercado contemporâneo, os 

profissionais necessitam de outros atributos, somados ao conhecimento jurídico inerente 

à profissão. Ainda que não admitido por grande parte dos profissionais, o mercado já 

não comporta o chamado “advogado generalista”. Observa-se cada vez mais a exigência 

do profissional especializado em uma determinada área de atuação, logo, com maior 

domínio na matéria.  

À vista disso, ainda que o mercado jurídico esteja tomando consciência desse 

fato aos poucos, felizmente já podem ser observadas algumas iniciativas para promoção 

do desenvolvimento dos profissionais desde a graduação, a exemplo das empresas 

juniores jurídicas.  

 

3.2. A MOVIMENTAÇÃO DO SETOR PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  

Assim caracterizada, a Empresa Júnior (EJ) tem como objetivo formar pessoas 

através da vivência empresarial, propondo que o aluno (empresário júnior) inserido na 

empresa aprenda e vivencie sua futura profissão por um ciclo composto por aprendizado 

por projetos, aprendizado por gestão e pela cultura empreendedora.
51

  

As empresas juniores são reguladas pela Lei n° 13.267, aprovada em 2016, por 

meio da qual é disciplinada a criação, a organização dessas associações perante 

instituições de ensino superior e as conceitua como:  

Art. 2º Considera-se empresa júnior a entidade organizada nos termos desta 

Lei, sob a forma de associação civil gerida por estudantes matriculados em 

cursos de graduação de instituições de ensino superior, com o propósito de 

realizar projetos e serviços que contribuam para o desenvolvimento 

acadêmico e profissional dos associados, capacitando-os para o mercado de 
trabalho.52 

 

Essas associações possuem função meramente educacional, sem embargo da 

cobrança pelos serviços prestados, que visam exclusivamente o investimento da 

estrutura necessária ao exercício da função da empresa júnior e a capacitação dos 

membros pertencentes à empresa. 

                                                             
51

 BRASIL JÚNIOR. Conheça o MEJ, 2016. Disponível em: https://brasiljunior.org.br/conheca-o-mej. 

Acesso em 16 de abril de 2021. 
52 BRASIL. Lei 13.267, de 6 de abril de 2016. Disciplina a criação e a organização das associações 

denominadas empresas juniores, com funcionamento perante instituições de ensino superior. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13267.htm. Acesso em 16 de abril de 

2021.  
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O funcionamento das empresas juniores introduz a mentalidade profissional 

aos estudantes e amplia a perspectiva do meio acadêmico, ao passo que os membros 

dessas associações compõem uma verdadeira estrutura organizacional, desenvolvem 

muitas competências de modo “precoce” e portanto, ao final da graduação possuem alta 

qualificação técnica exigida pelo setor e já estão familiarizados com os instrumentos 

disruptivos à disposição no mercado. 

Contudo, apesar da previsão do ordenamento pátrio, a falta de estudos 

doutrinários a respeito da natureza das atividades dessas empresas ainda provoca 

dificuldade, em especial nos setores em que há regulamentação dos órgãos de classe.  

Assim, por vezes, tenta-se questionar a legalidade na atuação das Empresas 

Juniores Jurídicas (EJJ’s) em relação ao art. 5o, XIII da Constituição combinada com a 

lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, que regula o exercício profissional da advocacia, 

restringindo-o aos graduados em direito que passarem no exame da Ordem dos 

Advogados do Brasil.
53

 

     Nesse sentido, como o impedimento é referente ao exercício profissional, 

nesse caso, da advocacia, ele não se aplica às EJJ’s, uma vez que elas somente 

desempenham atividades acadêmicas, nunca profissionais. O caráter pragmático desse 

viés educativo é o que assemelha a atividade da EJJ’s com a profissional, não 

conduzindo, contudo, à identidade entre os modos de atuação. Em especial, é clara essa 

distinção entre a EJJ e o profissional quanto à finalidade, pois uma é acadêmica e a 

outra econômica, e à atuação – visto que a prática da EJJ é meramente consultiva, 

opinativa, em áreas de baixa complexidade e de forma preventiva.
54

 

Nesse sentido, a Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda foi 

pioneira ao possuir a primeira Empresa Junior jurídica do Sul Fluminense, a Ímpeto 

Júnior Jurídica. 

Trata-se de uma associação jurídica civil sem fins lucrativos criada em 2017 

com o intuito de revolucionar o ensino acadêmico através da inovação empreendedora. 

A empresa tem como objetivo atender as necessidades dos estudantes de se qualificarem 

perante as exigências do mercado de trabalho e promover conhecimento empírico para 

os alunos através da prestação de serviços, que são sempre orientados por professores. 

                                                             
53
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Além de disponibilizar ao mercado da região Sul Fluminense serviços jurídicos 

preventivos e regulatórios.
55

 

Assim, é possível vislumbrar que o descortino pela introdução de práticas 

disruptivas não só no efetivo mercado de trabalho, mas também, de forma gradativa, 

desde a rotina acadêmica vêm se fortalecendo e ganhando espaço, contribuindo 

positivamente para o aperfeiçoamento profissional dos estudantes e futuros advogados.   

Outra questão relevante a considerar – agora ultrapassado o momento da 

graduação- é o significativo crescimento do ingresso dos profissionais formados em 

curso de pós-graduação.  

Nessa ótica, esse resultado pode ser compreendido como uma inclinação dos 

estudantes e recém-chegados ao mercado de trabalho de que “somente” o diploma da 

graduação e a aprovação no exame de ordem, que nem sempre é conquistada 

simultaneamente, são suficientes.  

O Jornal Folha de São Paulo divulgou um estudo feito pelo Semesp (Sindicato 

das mantenedoras de ensino superior) com base nos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) contínua, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), e em informações contidas no site do e-MEC.
56

 

Figura 1: Evolução do ingresso dos alunos na pós-graduação. 
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FONTE: print screen do jornal Folha de São Paulo, extraído do Semesp. 

 

Ainda, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), órgão vinculado ao Ministério da Educação CAPES a pós-

graduação stricto sensu brasileira cresceu 48,6% na última década, passando de 3.128 

programas, em 2011, para 4.650, em 2020. A informação, que reúne cursos de mestrado 

e doutorado, foi divulgada por Benedito Aguiar, presidente da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), durante a Feira de Pós-

Graduação da Universidade de São Paulo (EXPO PG-USP) em fevereiro de 2020.
57

  

O presidente afirmou que acredita na formação de pesquisadores e 

profissionais qualificados: 

 “é fundamental para o desenvolvimento contínuo do conhecimento científico 

e tecnológico, assim como para o desenvolvimento econômico e social do 

País”.58 

Ou seja, felizmente o movimento social do setor jurídico já caminha para o 

constante aperfeiçoamento profissional antes, durante e depois da graduação. Porém, 

não obstante a busca por qualificação seja positiva e indispensável, a julgar pelo 

dinâmico crescimento do mercado sempre haverá a exigência de algo além, isto é, uma 

verdadeira inovação na área, uma ruptura com o modelo anterior, daí advém à ideia de 

disrupção, diretamente ligada ao chamado empreendedorismo jurídico.  

 

3.3. O PAPEL DO EMPREENDEDORISMO JURÍDICO COMO FERRAMENTA DE 

TRANSFORMAÇÃO 

De plano, cumpre ressaltar que o conceito de empreendedorismo jurídico 

reflete um comportamento, um modo de pensar e agir aliado a um conjunto de práticas 

que tem como objetivo o sucesso do profissional e/ou da organização, escritório, etc.  

Desta feita, o empreendedorismo jurídico ora defendido deve ser entendido 

como ferramenta de ascensão do profissional em meio a um mercado saturado. Através 

dele será possível à aplicação de conceitos de gestão empresarial e inovação para 

aperfeiçoar os processos, melhorar a qualidade dos serviços, aumentar os rendimentos e 

expandir a rede de contatos. 
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Não obstante, apesar da incontestável evolução do mercado jurídico, 

infelizmente a formação acadêmica ainda é pouco voltada a introduzir o conceito de 

empreendedorismo na rotina dos estudantes.  

A postura conservadora do direito e o grande número de pessoas que optam 

pela graduação com vistas aos concursos públicos, podem ser considerados grandes 

fatores para a ausência de fomento desses novos conhecimentos.  

Todavia, ainda que não explorada durante a formação universitária, a 

necessidade de se adequar à noção de empreendedorismo jurídico acaba se tornando 

clara no momento em que os profissionais são inseridos no contexto do mercado de 

trabalho e se veem obrigados a desenvolver uma série de atributos inerentes à prática da 

profissão.  

J.Drel Sistemas, empresa que é referência em soluções jurídicas e softwares para 

escritórios de advocacia e departamentos jurídicos que reúne informação, inteligência e 

gestão jurídica aponta algumas características que devem compor o profissional 

empreendedor
59

: 

a) proatividade: deve sempre buscar por novas oportunidades de 

negócio e pesquisar as mudanças de mercado; 

b) perseverança: manter a determinação para continuar empreendendo, 

mesmo perante desafios de difícil resolução; 

c) coragem para correr riscos: correr riscos faz parte de qualquer 

empreendimento, mas os retornos são compensadores e, com as informações 

corretas, o risco pode ser calculado; 

d) capacidade para planejar: faz-se relevante ser capaz de criar, 

monitorar, corrigir e rever planos de ação; 

e) comunicação: é importante participar de eventos, fóruns e se 
comunicar bem com outros empreendedores; 

f) liderança: há necessidade de controlar sua equipe de colaboradores, 

saber como motivá-los, ouvi-los e solucionar seus problemas. 
 

Ele segue afirmando que, além das qualidades listadas acima, o ramo jurídico 

exige uma série de características específicas. Nos tópicos abaixo, estão listados os 

atributos específicos do empreendedor do direito.
60

 

a) Pensamento estratégico 

“Muitos advogados simplesmente abrem seus escritórios e prestam seus 

serviços sem planejamento. Isso ocorre pelo fato de os cursos de direito não 

incluírem conhecimentos de gestão em suas grades curriculares. O advogado 

deve desenvolver um pensamento estratégico autonomamente, estudando o 

mercado, estipulando suas metas, delegando tarefas, realizando investimentos 

etc.” 
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b) Ser tecnicamente competente 

O ramo do direito pode ser mais complexo e extenso que outros estudos, 

devido à longa e melindrosa legislação brasileira. Releva-se que o advogado 

não negligencie os conhecimentos técnicos de sua área de atuação, para 

manter a qualidade de seus serviços e a satisfação dos clientes. 

c) Ser um líder e não apenas chefe 

Um escritório é composto de advogados, secretários, estagiários e outros 

colaboradores de diferentes perfis. Faz-se importante que o empreendedor 

conheça as fraquezas e forças de cada indivíduo de sua equipe, canalizando 

suas habilidades para maximizar seus resultados. 

d) Expandir seus conhecimentos diariamente 
Não há limite para o desenvolvimento profissional de um 

empreendedor. Sempre haverá novos meios de otimizar seus 

processos, fidelizar clientes, minimizar despesas, gerenciar melhor a equipe, 

controlar as contas etc. 

O advogado deve expandir seu saber diariamente com os novos projetos de 

lei e tendências, adquirir conhecimentos de gestão específicos para escritórios 

de advocacia, entre outros. 

e) Ter um plano de contingência 

No direito, várias ocorrências não serão conforme o planejado. Muitos 

processos e várias audiências podem não ter o resultado desejado e afetar 

seus lucros. Dessa forma, é importante que o empreendedor jurídico tenha 
um plano de contingência para garantir seu sucesso diante de tais situações. 

 

Surge então a necessária compreensão de que o empreendedorismo jurídico 

não se traduz no enquadramento do advogado como empresário ou na mercantilização 

da atividade jurídica. Em verdade, o empreendedorismo nesse ponto visa 

exclusivamente à introdução das práticas de engrandecimento do profissional através da 

sua constante qualificação e evolução, tomando pra si a consciência de que precisa 

transvestir sua visão da advocacia se desejar obter sucesso na profissão.  

Padilha
61

, pioneiro fundador do treinamento de empreendedorismo jurídico no 

Brasil afirma que o fenômeno deve ser entendido como um novo jeito de encarar a 

advocacia.  

O advogado desenvolveu uma metodologia de estudo onde a base é fixada em 

seis principais áreas
62

: 

1. Mindset 
2. Produtividade 

3. Finanças 

4. Gestão Estratégica 

5. Marketing Jurídico 

6. Vendas 

 

                                                             
61 Advogado e empresário do mundo digital com reconhecimento profissional no Brasil e nos EUA. Autor 
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Complementa:  

Um dos fatores mais importantes para ter sucesso na advocacia é saber 

administrar seu próprio escritório. E isso vai além do conhecimento técnico necessário 

para realizar a atividade da sua organização (a advocacia).
63

 

Para o advogado é preciso possuir conhecimentos como: 

1. Aprendizado constante; 

2. Capacidade de estabelecer parcerias; 

3. Foco nos clientes; 

4. Gestão de pessoas; 
5. Habilidades comerciais; 

6. Noções de finanças; 

7. Pensamento sistêmico; 

8. Resiliência. 
 

Padilha atua há anos, disseminando a ideia do empreeendedorismo jurídico, 

reforçando a ideia de que essas áreas de estudo não são ensinadas na faculdade de 

Direito – mas, paradoxalmente, são justamente elas que fornecem as ferramentas 

necessárias para o sucesso de um escritório de advocacia.
64

 

 Ainda sobre o tema Lopes e Texeira
65

 afirmam que: 

 A segurança jurídica se trata de requisito para que se tenha justiça. Por causa 

disso, tem-se a necessidade de que a ciência jurídica se aproxime das novas 

tecnologias e proveja princípios capazes de proteger a dinâmica dos negócios 

digitais em “engessá-los”, porém impedindo, como exemplo, concorrência 

desleal no mundo virtual. 
Ocorre que, do modo como as transformações se sucedem de forma célere, 

alterações normativas podem se tornar ultrapassadas rapidamente.  

Nessa direção, os legisladores e operadores do direito têm priorizado a 

redação de dispositivos legais sob a perspectiva principiológica. Isto é, textos 

que abordem a essência e os objetivos das tecnologias. Desse modo, mesmo 

que se desenvolvam novos equipamentos, estes equipamentos poderão ser 

protegidos e orientados legalmente por tais princípios vigentes.  

Finalizam:  

 “Pensar em empreendedorismo importa, necessariamente, tratar da já 

mencionada inovação”, dizem os autores. “É uma responsabilidade ainda 

maior quando se busca o meio eletrônico”. “Esse é um desafio, pois, além de 

disciplina e esforço, inovar exige de nós quebrar a tradicional tendência 

de aprender e repetir padrões”, sublinham os autores.66 
 

Assim, forçoso concluir que apesar da discussão de que a advocacia não se 

trata de atividade com natureza jurídica empresarial, é certo que o advogado presta um 

serviço intelectual de alta relevância social, mas é crível observar que para que haja uma 
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atividade profissional satisfatória, a atuação deve se assemelhar às práticas de uma 

empresa no que tange – única e exclusivamente – às ferramentas de gestão, além do fato 

de que os recursos para sua subsistência advêm desse ofício, em que pese não se trate do 

único objetivo.  

Não se quer aqui disseminar a ideia de mercantilização da advocacia ou fazer 

crer que essa atividade profissional deve visar exclusivamente auferir lucros. O objetivo 

em verdade é demonstrar que para obter sucesso na advocacia nos dias atuais, é preciso 

que a atuação dos profissionais se assemelhe às práticas do mundo corporativo e das 

noções de empreendedorismo jurídico. Ou seja, é necessário se pautar numa visão 

empreendedora aliada ao desempenho das atividades jurídicas. 

 Isso porque, resta claro que o perfil do advogado atual contempla mais do que 

o conhecimento técnico para promover a defesa dos interesses dos seus clientes. 

Compreender tal fato constitui requisito básico não só para o ingresso, bem como para 

manutenção na carreira, sob pena de se tornar um profissional obsoleto e não garantir a 

sobrevivência no mercado.  
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4. DA VEDAÇÃO DA ADVOCACIA COMO ATIVIDADE EMPRESARIAL 

Lembra-se novamente que a mentalidade empreendedora que deve pautar a 

atuação do profissional da atualidade aproximando-o ao perfil corporativo, não importa 

em prejuízo ou ofensa aos diplomas legais que regem a profissão do advogado e, nem 

mesmo, seu caráter social. 

A disrupção presente no setor jurídico é inegável e culmina numa nova 

roupagem ao profissional da advocacia, visto que se o mesmo não se adaptar às 

mudanças e aprender a desenvolver os atributos necessários para manutenção na 

carreira estará vedado ao fracasso. Essas características que devem ser desenvolvidas 

pelos advogados se assemelham às práticas empresariais, visto que esses profissionais 

lidam, cada vez mais, com problemas enfrentados no meio corporativo, tais como: 

gestão financeira e estratégica, prospecção de clientes, consolidação da marca pessoal e 

marketing (respeitados os limites previstos no Código de ética e disciplina profissional), 

capacitação em liderança, oratória, busca de eficiência na atividade desempenhada, 

dente tantas outras.  

Fato é que apesar de todos os fatores que possam enquadrar a atividade jurídica 

como equivalente à atividade empresarial é consolidado que a sociedade de advogados 

não deixará de ser simples, por expressa determinação legal do ordenamento jurídico 

brasileiro.  

 

4.1. CONCEITO E CONSIDERAÇÕES SOBRE A SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

As sociedades são entidades dotadas de personalidade jurídica, com capacidade 

de adquirir direitos e assumir obrigações, com patrimônio próprio, distinto dos sócios 

que as compõem e exercem atividade negocial com o fim de obter lucro e distribuí-lo 

aos sócios. 

André Luiz Santa Cruz preleciona: 

 São pessoas jurídicas de direito privado, decorrente da união de pessoas, que 

possuem fins econômicos, ou seja, são constituídas com a finalidade de 

exploração de uma atividade econômica e repartição dos lucros entre seus 

membros. São justamente a finalidade econômica e o intuito lucrativo as 

características que diferenciam as sociedades das associações. Com efeito, 

ambas são pessoas jurídicas de direito privado decorrentes da união de pessoas, 

mas o traço diferencial entre elas é o fato de que a sociedade exerce atividade 

econômica e visa à partilha de lucros entre seus sócios (art. 981 do Código 

Civil), enquanto a associação não possui fins econômicos e, consequentemente, 
não distribui lucros entre seus associados (art. 53 do Código Civil).67 
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Percebe-se, pois, que a finalidade lucrativa, isto é, o objetivo de auferir lucro é 

característica própria da sociedade, sendo, inclusive, elemento diferenciador em relação 

às outras pessoas jurídicas de direito privado indicadas pelo diploma material civil, tais 

como as associações, as fundações, os partidos políticos e as organizações religiosas.  

No que diz respeito às sociedades, interessa saber que essas pessoas jurídicas 

podem ser de duas categorias: simples ou empresárias, e que ambas possuem em comum 

o fato de explorarem atividade econômica e objetivarem o lucro. O que as diferencia, de 

fato, é a natureza da atividade econômica que exploram. A sociedade simples explora 

atividade não empresarial, tais como as atividades intelectuais, próprias das sociedades 

uniprofissionais. Já as sociedades empresárias exploram atividade econômica empresarial 

e caracterizam-se, fundamentalmente, pela organização dos fatores de produção para o 

exercício daquela atividade.
68

 

 

O Código Civil Brasileiro de 2002
69

 traz em seu artigo 966 o conceito de 

empresário:  

 

Confira-se:  

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 

econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 

serviços.  
 

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 

de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 

elemento de empresa. 
 

Na linha desse raciocínio, Modesto Carvalhosa conceituou as sociedades 

empresárias como organizações que desenvolvem atividade econômica de maneira 

coordenada e com intuito lucrativo.  

Superada a teoria do ato de Comércio, adota o Código Civil de 2002 a teoria 

da empresa, criando uma categoria comum de empresário ou sociedades 

empresariais, na qual se inserem todas as pessoas que (art. 966): (I) 

desenvolvam uma atividade econômica, ou seja, que envolva circulação de 
bens e serviços; (2) realizem essa atividade de forma organizada, ou seja, 

reunindo e coordenando os fatores de produção, quais sejam, trabalho, capital 
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e natureza e, por fim; (III) realizem essa atividade em caráter profissional , ou 

seja, pratiquem-na habitualmente, em nome próprio e com intuito lucrativo. 70 
 

Com efeito, O Ministro Salomão explica que para que uma atividade 

econômica seja qualificada como empresária, a organização dos fatores de produção 

será elemento indispensável. E esses fatores de produção são o capital, o trabalho e todo 

acervo de bens necessários à execução da atividade econômica. Diz-se que são 

organizados, porque coordenados por seu respectivo titular, o empresário.
71

  

 

É de Rubens Requião a explicação abaixo reproduzida do que seria uma 

empresa: 

O empresário organiza sua atividade, coordenando os seus bens (capital) com 

o trabalho aliciado de outrem. Eis a organização. Mas essa organização, em 

si, o que é? Constitui apenas um complexo de bens e um conjunto de pessoal 
inativo. Esses elementos – bens e pessoal – não se juntam por si; é necessário 

que sobre eles, devidamente organizados, atue o empresário, dinamizando a 

organização, imprimindo-lhe atividade, que levará à produção; tanto o capital 

do empresário como o pessoal que irá trabalhar nada mais são isoladamente 

do que bens e pessoas. A empresa somente nasce quando se inicia a atividade 

sob a orientação do empresário.72 
 

Noutro ponto, as sociedades simples, outrora chamadas de sociedades civis, 

são aquelas formadas por profissionais intelectuais e a atividade econômica por elas 

explorada é a própria profissão intelectual de seus sócios, inexistindo, nesse caso, a 

organização dos fatores de produção. 
73

 

De fato, a sociedade simples é formada por pessoas que exercem profissão do 

gênero intelectual, tendo como espécie a natureza científica, literária ou artíst ica, e 

mesmo que conte com a colaboração de auxiliares, o exercício da profissão não 

constituirá elemento de empresa
74

. 

Nessa ordem de ideias, importante salientar que a sociedade simples deve se 

limitar ao exercício da atividade específica para a qual foi criada, relacionada à 

habilidade técnica e intelectual dos sócios, não podendo exercer serviços estranhos 

àquele mister, sob pena de configurar o elemento de empresa, capaz de transformá-la 

em empresária. 
75
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75 RECURSO ESPECIAL Nº 1.227.240 – SP, ibidem. 



39 
 

Acerca de sua constituição, vale ressaltar que a sociedade simples pode ser 

organizada por mais de uma forma. Pode sujeitar-se às normas que lhe são próprias 

previstas nos arts. 997 a 1.038 do CC, sendo denominada pela doutrina, nestes casos, 

como sociedade simples pura, ou pode organizar-se sob a forma de uma sociedade 

limitada, de uma sociedade em nome coletivo ou em comandita simples.
76

 

Nunca revestirá, no entanto, a forma de sociedade anônima e de comandita por 

ações por expressa vedação legal, conforme disposição do parágrafo único do art. 982 

do CC. 

Com efeito, são estas as orientações do Código Civil
77

:  

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade 
que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a 

registro (art. 967); e, simples, as demais.  

Parágrafo único. Independentemente de seu objeto, considera-se empresária a 

sociedade por ações; e, simples, a cooperativa.  
 

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos 

regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de 

conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas 

que lhe são próprias.  

 

Parágrafo único. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em 

conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis 

especiais que, para o exercício de certas atividades, imponham a constituição 

da sociedade segundo determinado tipo. 
 

Merecem destaques, da mesma forma, os Enunciados referentes à matéria 

aprovados na III Jornada de Direito Civil, realizados em 2002, bastante elucidativos e 

que vão ao encontro ao afirmado até o momento: 

193 – Art. 966: O exercício das atividades de natureza exclusivamente 

intelectual está excluído do conceito de empresa. 

194 – Art. 966: Os profissionais liberais não são considerados empresários, 

salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a 

atividade pessoal desenvolvida. 
195 – Art. 966: A expressão “elemento de empresa” demanda interpretação 

econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade 

intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores 

da organização empresarial. 
 

Destarte, as sociedades simples constituem-se com o fim precípuo de dar 

suporte ao exercício de determinada profissão intelectual. O patrimônio intelectual 

daqueles que compõem a sociedade possui papel de extrema relevância em relação aos 

                                                             
76 RECURSO ESPECIAL Nº 1.227.240 – SP, ibidem. 
77 BRASIL. Código Civil. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em15 de março de 2020. 



40 
 

investimentos materiais. Há evidente destaque dos esforços pessoais, quando 

comparados ao capital.
78

 

Nessa linha, evidencia-se a nítida diferença entre as sociedades simples e as 

sociedades empresárias, que não está no fato de uma possuir finalidade lucrativa e a 

outra não. O que realmente difere uma sociedade empresária de uma sociedade simples 

é o objeto social. A sociedade empresária tem por objeto o exercício de empresa 

(atividade econômica organizada de prestação ou circulação de bens ou serviços); 

enquanto a sociedade simples tem por objeto o exercício de atividade econômica não 

empresarial. 

De fato, as sociedades de advogados seguem a regra consistente na inexistência 

de organização dos fatores de produção para o desenvolvimento da atividade a que se 

propõem.  

O Código Civil atual, seguindo os passos do Código Civil italiano de 1942, 

considera, como regra, que o profissional intelectual exerça sua atividade sem ser 

empresário, ainda que objetive lucro e que conte com a colaboração de alguns 

auxiliares. 

No caso dos profissionais da advocacia, o Estatuto da Ordem dos Advogados, 

Lei Federal n. 8.906/1994, enuncia que a sociedade formada por aqueles profissionais é 

sociedade civil de prestação de serviço de advocacia, com regulação específica ditada 

pela própria lei. A organização prevista para esse tipo específico de sociedade simples é 

a forma em nome coletivo, respondendo os sócios pelas obrigações sociais solidária e 

ilimitadamente.
79

 

Atualmente, a regulamentação das sociedades de advogados encontra-se 

disciplinada, sob inúmeras condicionantes, nos artigos 15, 16 a 17 do Estatuto
80

: 

CAPÍTULO IV 

 Da Sociedade de Advogados  
 

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade civil de prestação de 

serviço de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral.  
 

Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades 
de advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem 

denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que 
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incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de 

advogar.  
 

Art. 17. Além da sociedade, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente 
pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da 

advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa 

incorrer. 
 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto informa,
81

 com base nos ensinamentos de 

Orlando Giacomo Filho, que os primeiros registros de existência de sociedades de 

advogados datam de 1950, mas que sua expansão somente se tornara realidade com a 

regulamentação do Estatuto em 1963. 

O autor prossegue discorrendo sobre a sociedade de advogados no contexto da 

Lei Brasileira no sentido de que no Brasil elas foram reguladas pelo Código Comercial 

e, posteriormente, pelo Código Civil. Sujeitavam-se ao regime jurídico do Código 

Comercial, ou seja, ao direito comercial, as sociedades que tinham por objeto matéria de 

comércio (assim entendida como aquela abrangida pelo direito comercial); ao direito 

civil, aquelas que tinham por objeto atividades reguladas pelo Código Civil.
82

 

Dispõe ainda Alfredo de Assis Gonçalves Neto: 

A sociedade de advogados surgiu nesse ambiente. Embora houvesse 

resistência por parte dos advogados, mesmo antes do nascimento da OAB, 

em admitir sua atuação por meio de uma sociedade, ante a preocupação de 

que poderia desvirtuar a essência da advocacia (principalmente em razão do 

sigilo profissional e da proibição de um advogado poder usufruir do trabalho 

de outro), o fato é que, nos anos 50 do Século XX, foi constituída a primeira 

sociedade de advogados, legalmente permitida por força da regra então 

contida no art. 1.371 do Código Civil de 1916, que previa a possibilidade de 

ser constituída uma sociedade particular, não só para “executar em comum 

certa empresa, certa indústria”, como para “exercer certa profissão”. Não por 
acaso, a iniciativa de sua constituição foi de um diplomata norte-americano, 

cujo país de origem sempre admitiu a atuação de advogados em sociedade, 

sem ofensa a questões éticas. 

A OAB, após alguma hesitação, acabou aceitando o fato consumado e, no 

estatuto de 1963, cautelosamente facultou a reunião de advogados “em 

sociedade civil de trabalho, destinada à disciplina do expediente e dos 

resultados patrimoniais auferidos na prestação dos serviços de advocacia”. 
 

Como se pode observar, a sociedade de advogados tem por fim permitir aos 

advogados que nela se reúnam para disciplinar o expediente e os resultados patrimoniais 

que auferirem no exercício de sua profissão. Difere esse enunciado do tradicionalmente 

adotado pelos nossos códigos. É o que se extrai da redação do art. 981 do Código Civil 

de 2002, segundo o qual a sociedade é constituída com a finalidade de reunir pessoas 
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“que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de 

atividade econômica e partilha dos resultados.”
83

 

CC - Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 

Institui o Código Civil. 

(...) 

Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se 

obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade 
econômica e a partilha, entre si, dos resultados. 
 

Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais 

negócios determinados. 
 

Embora o exercício da advocacia hoje seja enquadrado como uma atividade 

econômica, em contraste com atividades que não produzem resultados para seus 

membros (associações e fundações), e a sociedade de advogados tenha em mira a 

distribuição dos resultados entre seus sócios, o fato é que ela se destaca, não pelo fato de 

reunir esforços ou recursos para proveito comum, mas por ter por principal fim 

proporcionar aos advogados o exercício de seu trabalho profissional em conjunto e de 

modo disciplinado (organizado).
84

 

Esclarece o autor que as incompatibilidades entre esse tipo de associação para 

o trabalho e regras básicas norteadoras do exercício da advocacia, tais como a proibição 

de mercantilização e a prática de angariar clientela, foram por muito tempo limitador da 

constituição das sociedades. 

Nesse ponto, cabe asseverar que as sociedades simples, genericamente 

consideradas, ainda que adotem um dos tipos previstos para as sociedades empresárias, 

continuam sendo sociedades simples. Isso porque, como exaustivamente afirmado, o 

que define como empresária determinada sociedade é a atividade por ela desenvolvida, 

que deve ter caráter empresarial.
85

  

Nesses termos, o Enunciado n. 57 aprovado na Jornada de Direito Civil pela 

Comissão de Direito de Empresa: 

57 – Art. 983: A opção pelo tipo empresarial não afasta a natureza simples da 

sociedade. 
 

Dessa forma, a interpretação a contrario sensu sinaliza que a sociedade 

simples, mas que exerce atividade empresarial, com organização dos fatores de 

produção, será, de fato, empresária. 
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 Com efeito, a sociedade simples de profissionais liberais poderá ser 

transformada em empresária, quando seu objeto for atividade econômica própria de 

empresário e a profissão intelectual estiver apenas inserida naquele objeto como 

elemento para o seu exercício.  

Nas palavras do professor Andre Luiz Santa Cruz,  

(...) seguindo a diretriz do art. 966, parágrafo único, do Código Civil, nos 

casos em que o exercício da profissão intelectual dos sócios das sociedade 
uniprofissionais (que compõem o seu objeto social) constituir elemento de 

empresa, ou seja, nos casos em que as sociedades uniprofissionais 

explorarem seu objeto social com empresalidade (organização dos fatores de 

produção), elas serão consideradas empresárias. 86 
 

Acontece que, no que tange especificamente às sociedades de advogados, a 

possibilidade de revestirem caráter empresarial é expressamente vedada pelo 

ordenamento jurídico vigente.  

Nesses exatos termos, a lição de Alfredo de Assis: 
87

 

A sociedade de advogados não pode adotar 'forma ou características 
mercantis' (Lei 8.906/1994, art. 16) e, por isso, não há possibilidade de ser 

transformada em nenhum dos tipos de sociedade empresária (CC, art. 2.037), 

devendo ser constituída como sociedade simples, portanto, e assim ser 

mantida.  
 

Por oportuno, o art. 16 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil 

estabelece peremptoriamente, uma vez mais transcrito: 

 Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades 

de advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem 

denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que 

incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de 

advogar.  
 

Na linha do que preceitua o Estatuto, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil resolveu, por meio do Provimento n. 112/2006
88

, que:  

Art. 1º As Sociedades de Advogados são constituídas e reguladas segundo os 

arts. 15 a 17 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) - EAOAB, os arts. 37 a 43 do seu Regulamento Geral e as disposições 

deste Provimento. 

Art. 2º O Contrato Social deve conter os elementos e atender aos requisitos e 

diretrizes indicados a seguir: (...) 

 X - não são admitidas a registro, nem podem funcionar, Sociedades de 

Advogados que revistam a forma de sociedade empresária ou cooperativa, ou 

qualquer outra modalidade de cunho mercantil; 
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88
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em: https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/112-2006/. Acesso em 24 de novembro de 

2020. 



44 
 

Mais uma vez, cabem as pertinentes ponderações de Alfredo de Assis
89

 

Gonçalves Neto em Sociedade de Advogados: 

Por não poder revestir-se de forma ou características mercantis e por não 

comportar profissionais de outras áreas no seu quadro social (EAOAB, art. 

16), a sociedade de advogados não pode adotar nenhum dos tipos de 

sociedade empresária (em nome coletivo, em comandita simples ou por ações 

ou limitada) nem ser enquadrada como tal em razão da atividade e 
organização semelhantes às de uma empresa. Ou seja, jamais poderá a 

sociedade de advogados ser enquadrada como sociedade empresária. 90 
 

Assim, pode-se concluir que, ainda que um escritório de advocacia apresente 

estrutura complexa, organização de grande porte, conte com a colaboração de auxiliares 

e com considerável volume de trabalho prestado, a sociedade existente não deixará de 

ser simples, por expressa determinação legal. 

Em que pese tenha havido um esforço pelo Legislador do Código Civil de 2002 

em eliminar as dúvidas que giravam em torno da oposição entre os tipos de sociedade 

(civil e comercial), introduziu-se na atualidade a discussão abordada entre as sociedades 

simples e empresárias.  

Todavia, com a criação da chamada sociedade unipessoal de advocacia 

introduzida pela Lei 13.247/2016 e da respectiva nova redação dada aos artigos 

mediante essa alteração, restou claro o enquadramento atribuído às sociedades de 

advogados como sociedades simples.  

 

4.2. DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 

A criação desse novo modelo societário - a chamada sociedade unipessoal de 

advocacia- indubitavelmente é benéfica para os profissionais atuantes na advocacia, 

principalmente para os iniciantes na carreira.  

No entanto, muito embora tenha havido a recente introdução desse novo 

modelo societário, cumpre ressaltar que assim como nas outras sociedades advocatícias, 

permanece a vedação para que essa sociedade apresente características de sociedade 

empresária, adote denominação fantasia, ou ainda, realize atividades estranhas à 

advocacia. 

Trata-se de uma empresa individual que surgiu com a Lei 13.247/2016, que 

alterou os artigos 15, 16 e 17 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), sendo 

                                                             
89 NETO, Alfredo de Assis Gonçalves, ibidem. 
90 NETO. Alfredo de Assis Gonçalves. Sociedade de advogados. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Lex 

Editora, 2006. P. 39-40. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/296154204/lei-13247-16
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composta por apenas um sócio, que deve ser advogado, e não possuir impedimentos 

para o regular exercício da atividade.  

Vejamos: 
Lei nº 13.247, de 12 de janeiro de 2016. 

Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da 

Advocacia. 
 

Art. 2º Os arts. 15, 16 e 17 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto 

da Advocacia , passam a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“ Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação 

de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na 
forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. 
 

§ 1º A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia 

adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos 

constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver 
sede. 
 

§ 2º Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de 

advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber. 

......................................................................................... 
§ 4º Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, 

constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia, ou integrar, 

simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal 

de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo 

Conselho Seccional. 
 

§ 5º O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade 

e arquivado no Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios, 

inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à 

inscrição suplementar. 

......................................................................................... 

§ 7º A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por 

um advogado das quotas de uma sociedade de advogados, 

independentemente das razões que motivaram tal concentração.” (NR) 
 

“Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as 

espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características 

de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem 

atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de 

sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou 

totalmente proibida de advogar. 
(...) 

§ “4º A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser 

obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com 

a expressão ‘Sociedade Individual de Advocacia’.” (NR) 
 

“Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de 

advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos 

clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da 

responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.” (NR) 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 12 de janeiro de 2016; 195º da Independência e 128º da República. 
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Nesse sentido, forçoso analisar a mudança como positiva ao mercado jurídico, 

principalmente em relação aos ingressantes na carreira. 

Nessa linha, afirma Danielle Alves
91

: 

A Sociedade Unipessoal de Advocacia foi criada pela lei 13.247/16 e atendeu 

aos anseios de muitos profissionais que, como autônomos, viam seus 

rendimentos esmagados pelos altos encargos tributários, cuja alíquota de 

Imposto de Renda, por exemplo, pode variar entre 7,5% e 27,5%, além do 

ISS, entre outros.92 
 

Atualmente, como pessoa jurídica, o advogado que trabalha sozinho 

(Sociedade Unipessoal de Advocacia) pode optar pelo recolhimento dos 

impostos através do SIMPLES Nacional, o que representa o recolhimento de 

alíquotas que variam entre 4,5% e 16,85%, e, portanto uma grande 

vantagem.93 
 

 Antes dessa possibilidade legal, o advogado "empresário" precisava 

necessariamente firmar uma sociedade com outro profissional de Direito ou 

ser autônomo. Destaque-se que às vezes é muito difícil encontrar um parceiro 

de negócios compatível com seu propósito, visão e metodologia de trabalho, 

o que frustrava ou mesmo inviabilizava muitos negócios.94 

 

Desta feita, vale dizer que no que tange ao contexto do empreendedorismo, a 

conquista dessa nova modalidade societária representa um avanço para pequenos 

advogados empreendedores, tendo em vista que propicia um caminho mais simples e 

seguro no início de carreira dos profissionais que antes encontravam dificuldade para 

encontrar sócios para ingressar no mercado da advocacia.  
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93 OLIVEIRA, Danielle Alves Lima de, ibidem.  
94 OLIVEIRA, Danielle Alves Lima de, ibidem.  
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5. ADVOCACIA DISRUPTIVA - PRÁTICAS APLICÁVEIS À CARREIRA 

As tecnologias disruptivas frequentemente sinalizam o surgimento de novos 

mercados, novas demandas e novas formas de trabalhar. 

O conceito da tecnologia disruptiva não está exclusivamente ligado ao uso de 

ferramentas digitais no dia a dia do escritório, mas ao desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e soluções que visam a atender às necessidades dos clientes atuais e 

se manter em evidência em um mercado futuro, o qual está em constante – e, muitas 

vezes, incerta – transformação.
95

 

Não obstante, é fato que com a tecnologia, as formas de comunicação 

evoluíram e consequentemente o modo de trabalho da advocacia foi afetado. Isso 

porque, os grandes processos, documentos e papeis que compunham a atuação do 

profissional deu lugar a um novo mundo informatizado.  

Para elucidar tal fato, pode-se mencionar como importante marco disruptivo no 

meio jurídico a introdução do processo eletrônico, através da Lei 11.419/2006 (Lei do 

processo eletrônico judicial), que trouxe alterações que possibilitaram modificações 

importantes na organização da prestação de serviços jurisdicionais. Vale dizer que o 

surgimento dessa lei foi um passo importante para a tomada de consciências dos 

operadores do direito para a nova era digital e influenciou os tribunais a desenvolverem 

seus sistemas.
96

 

 

5.1 O MARCO DISRUPTIVO: A IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO  

Conforme se pode depreender do conceito de disrupção, a ruptura do modelo 

operacional judicial anterior (físico) modificado através da lei nº 11.419/2006, que 

introduziu a informatização do processo judicial é exemplo claro desse conceito.  

Por meio da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução nº 94 do CSJT foi instituído as 

regras, parâmetros e a forma de implementação e funcionamento dos processos 

eletrônicos, tentando trazer benefícios à celeridade processual e ao acesso ao sistema.
97

 

Com isso, se possibilitou o surgimento de novos sistemas de processos 

eletrônicos em diferentes Tribunais, sendo hoje uma realidade em vários órgãos do 
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poder judiciário brasileiro, eliminando o uso do papel e desobrigando o deslocamento 

dos advogados aos órgãos competentes, permitindo a estes, uma visualização de seus 

processos de forma mais cômoda e um peticionamento mais ágil, em horários flexíveis 

e com maior segurança, já que todos os atos processuais passaram a ser realizados em 

meio digital, desde petição inicial até o arquivamento. 

O sistema funciona basicamente da seguinte forma, as peças processuais e 

documentos são transmitidos através da internet, pelo sistema de cada Órgão, o usuário 

(advogado, magistrado, servidor) precisa possuir uma assinatura eletrônica, nada mais é 

que uma identificação da pessoa que está peticionando, essa assinatura eletrônica deve 

ser credenciada pela Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei e todos os 

atos processuais praticados por meio eletrônico ao final é fornecido pelo sistema um 

comprovante de recebimento contendo dia e hora do envio da petição e documentos 

juntados. 

Com a implementação do processo eletrônico na maioria dos tribunais, fica 

indispensável o conhecimento básico de informática aos profissionais da área, esses 

deverão compreender essa nova linguagem, já que é um instrumento extremamente 

vantajoso sob todos os aspectos e vem se incorporando naturalmente à vida cotidiana. 

 Embora se trate de um marco no mundo jurídico, a informatização do 

processo judicial se torna irrisória em comparação às novas tecnologias que vem sendo 

desenvolvidas para auxiliar o desempenho dos advogados.  

 

5.2 A INTRODUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS NO MERCADO 

JURÍDICO 

É sabido que a tramitação de processos em meio eletrônico promove o aumento 

da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional, porém, o marco digital 

acompanha um vertiginoso desenvolvimento das tecnologias no mundo contemporâneo 

que tende a facilitar não só o andamento dos litígios, mas também e principalmente, 

acelerar a criação de ferramentas que beneficiem à prática jurídica. 

Desta feita, vale dizer que há um constante “darwinismo tecnológico”
98

, ou 

seja, a transformação digital dos negócios está em repensar as necessidades da empresa 

– ou da advocacia neste caso- e em utilizar as novas tecnologias para adotar soluções.
99

 

                                                             
98 O termo foi popularizado pelo escritor e especialista em marketing Tom Goodwin, que defende a 

revolução digital não só como a adoção de novas tecnologias, mas também como uma ruptura com os 

processos e as estratégias do passado. "A transformação digital depende em 99% das pessoas e da 
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É de extrema importância que os profissionais se adaptem e conheçam tais 

ferramentas constantemente introduzidas no mercado de trabalho. Em verdade, a 

evolução é irreversível e não cabe escolha, a mudança de mentalidade para encarar o 

novo cenário posto é vital para sobrevivência não só para advogados, mas para qualquer 

empresa.   

Na medida em que é fato a mudança brusca de realidade marcada por toda a 

evolução tecnológica é indispensável que grande parte dos advogados e mesmo os 

grandes escritórios de advocacia façam uso das ferramentas, digam-se especialmente as 

plataformas online, como meio de estratégia de comunicação, prospecção de clientes e 

até mesmo de consolidação do nome como referência na sua área de atuação.  

Importante mencionar que o uso das ferramentas deve ser adotado de modo a 

observar as peculiaridades atinentes à carreira, tendo em vista às restrições do Código 

de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil quanto à publicidade, conforme dispõe o 

artigo 28 do referido diploma: 
100

 

Art.28.O  advogado  pode  anunciar  os  seus  serviços  profissionais,  

individual  ou coletivamente, com discrição e moderação, para finalidade 

exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra 

atividade. 
 

Portanto, ainda que seja fundamental a atuação dos advogados nas mídias 

sociais, qualquer conteúdo veiculado deve ser de cunho informativo visando afastar o 

caráter empresarial, ou como usualmente definido, mercantilista das ações.  

Para tanto, os profissionais tem se valido das práticas do chamado marketing 

jurídico por se tratar de uma ferramenta que promove de uma só vez interação com os 

clientes, renome da figura do profissional no mercado e divulgação de conteúdo 

informativo jurídico, tudo dentro das restrições impostas pela OAB:  

Segundo a DeepContent
101

: 

Embora essas ações do próprio marketing, comunicação digital e propaganda 

não gerem clientes diretamente para o escritório de advocacia. Ao divulgar 

                                                                                                                                                                                   
cultura", garante Goodwin. Ou seja, a transformação digital dos negócios está em repensar as 

necessidades da empresa e em utilizar as novas tecnologias para adotar soluções. 
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conteúdo informativo sobre a banca nas redes sociais, o intuito é iniciar um 

relacionamento com potenciais parceiros e clientes que, de maneira geral, 

passa pelas seguintes etapas:102 
 

1. Um potencial cliente é impactado por um conteúdo de interesse que 

seu escritório de advocacia publicou. Ele passa a saber que você existe e que 

fala de assuntos relevantes para ele. 

2. Ele vai ao seu site, clica em um artigo publicado no seu blog ou visita 

a sua página no Facebook. Passa a saber quem você é e que serviços presta. 

3. Decide então seguir seu perfil em alguma rede social e passa a receber 

informações periódicas sobre seu escritório de advocacia e advogados. 

4. Interessa-se o suficiente para realizar alguma ação como se inscrever 

na sua newsletter, deixar comentários em seus posts ou fazer download de 

um e-book produzido pela sua banca. 

5. Caso seu conteúdo seja realmente útil, ele pode decidir te mandar um 
e-mail ou telefonar. 

6. Só então chegamos a uma fase propriamente comercial, que depende 

do advogado para continuar o contato e assegurar um novo cliente. 
 

Importante considerar que essas práticas têm sido observadas de forma massiva 

nas mídias sociais e pode-se afirmar que é improvável – ou quase impossível- que um 

advogado, seja atuante de forma autônoma ou associado, ou que um escritório de 

advocacia seja ele de pequeno, grande ou médio porte não esteja presente nas redes 

sociais ou possua um site na internet. Se colocar em meios ao ambiente digital é 

premissa básica de qualquer profissional no atual cenário.  

Além disso, vale mencionar que outro recurso que pode fazer a diferença na 

atividade advocatícia se trata do uso da jurimetria. Entende-se por jurimetria os 

“métodos estatísticos para análise de probabilidade para decisões sobre casos e 

possibilidade de predição de resultados”.
103

  

É bem verdade que a ligeira evolução da tecnologia é irrefutável. Porém, 

felizmente existem inúmeras ferramentas para auxiliar o advogado empreendedor que 

atua de forma associada ou autônoma e tem de acumular a função de gestor dos 

negócios ao exercício do trabalho jurídico propriamente dito. Cabe ao profissional se 

qualificar e dominar as técnicas para não perder espaço no mercado.  

Como advertem Rodrigo Bertozzi e Renata Bucco: 

Há de fato em curso um “darwinismo tecnológico”. Daí inevitável o impacto 

que a revolução causará no mercado de trabalho. “Os profissionais do direito 
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moderno que conseguirem se antecipar a esta questão certamente ganharão a 

guerra que se travará pela sobrevivência da advocacia”, conforme disposto 

em matéria do jornal britânico The Guardian. 104 
 

Nesse sentido, cumpre mencionar que tamanha é a importância da introdução 

das novas tecnologias no mundo jurídico que até o Supremo Tribunal Federal, a mais 

alta instância do poder judiciário brasileiro, já introduziu ferramentas de inteligência 

artificial para tramitação dos processos desde o ano de 2018:  

Batizado de Victor, a ferramenta de inteligência artificial é resultado da 

iniciativa do Supremo Tribunal Federal, sob a gestão da Ministra Cármen Lúcia, em 

conhecer e aprofundar a discussão sobre as aplicações de Inteligência Artificial no 

Judiciário.  

Cuida-se do maior e mais complexo Projeto de Inteligência Artificial do Poder 

Judiciário e, talvez, de toda a Administração Pública Brasileira. 

Na fase inicial do projeto, Victor irá ler todos os recursos extraordinários que 

sobem para o STF e identificar quais estão vinculados a determinados temas de 

repercussão geral. Essa ação representa apenas uma parte (pequena, mas importante) da 

fase inicial do processamento dos recursos no Tribunal, mas envolve um alto nível de 

complexidade em aprendizado de máquina. 

O programa Victor, que está em fase de estágio supervisionado, promete trazer 

maior eficiência na análise de processos, com economia de tempo e de recursos 

humanos, O objetivo, nesse momento, é que ele seja capaz de alcançar níveis altos de 

acurácia – que é a medida de efetividade da máquina –, para que possa auxiliar os 

servidores em suas análises.  

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília – UnB, 

o que também o torna o mais relevante Projeto Acadêmico brasileiro relacionado à 

aplicação de Inteligência Artificial no Direito.  

A máquina não decide, não julga, isso é atividade humana. Está sendo treinado 

para atuar em camadas de organização dos processos para aumentar a eficiência e 

velocidade de avaliação judicial. 

Os pesquisadores e o Tribunal esperam que, em breve, todos os tribunais do 

Brasil poderão fazer uso do Victor para pré-processar os recursos extraordinários logo 

após sua interposição (esses recursos são interpostos contra acórdãos de tribunais), o 

que visa antecipar o juízo de admissibilidade quanto à vinculação a temas com 

                                                             
104 BERTOZZI, Rodrigo; BUCCO, Renata. Marketing Jurídico: O Poder das Novas Mídias & 

Inteligência Artificial. 2ª. edição – revista e atualizada. Curitiba: Juruá, 2017. P. 16 e 17. 
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repercussão geral, o primeiro obstáculo para que um recurso chegue ao STF. Com isso, 

poderá impactar na redução dessa fase em 2 ou mais anos. Victor é promissor e seu 

campo de aplicação tende a se ampliar cada vez mais.
105

 

Não bastante, cumpre trazer outras inovações disruptivas que modificam a 

advocacia. Discorrem:
106

 

Inteligência Artificial: sistemas capazes de lidar com grandes quantidades 

de informações e de aprender sozinhos reinventando a produtividade nos 
campos do conhecimento humano. 
 

Internet das coisas: permite criar sistemas de monitoramento inteligentes 

para produtos que vão desde eletroeletrônicos, casas, automóveis, saúde não 

tem limite porque atinge praticamente todos os segmentos econômicos 

existentes.  

 

Big Data: softwares que permitem interpretar dados. Com eles, os gestores 

contam com informações sobre a produção e rendimento da equipe.  
 

Nanotecnologia: permite aumentar a produtividade dos cosméticos e criar 

tecidos inteligentes para roupas capazes de absorver o suor, repelir insetos ou 

hidratar a pele. Tecnologia de redes de comunicação: permite a hiperconexão 

entre empresas, pessoas e organizações públicas.  
 

Máquinas inteligentes: é a base das máquinas integradas, que trocam 

informações entre si e permitem, por exemplo, interromper a produção em 
caso de erro.  
 

Bioprocesso e biotecnologias avançadas: novas tecnologias prometem 

revolucionar a produção de alimentos, a fabricação de medicamentos e o 

refino do petróleo.  
 

Materiais Avançados: estão revolucionando alguns setores, como a 
indústria automobilística, ao permitir o desenvolvimento de peças mais 

precisas, baratas e resistentes.  
 

No tocante às carreiras jurídicas e as novas tecnologias:  

A marca jurídica que emerge deste mundo tecnológico é a soma da expertise 

no Direito, a gestão legal, a convergência das mídias sociais e o nascimento 

da inteligência artificial. Ao alinhar estes fatos com a advocacia tradicional 

temos um modelo de banca mais enxuto e altamente produtivo como jamais 

foi possível antes” 107 
 

E complementam: 

 “Ter sucesso na advocacia moderna significa ter empenho, foco, estratégia e 

produção intelectual tangível. As mídias sociais permitiram ampliar o alcance 

desta produção – porém a inteligência artificial a levará a níveis 

inacreditáveis [...]” 108 
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Desta forma, a implementação de tecnologias no meio jurídico é uma realidade 

e merece, portanto, a devida atenção dos profissionais.  

O inesquecível mestre uruguaio Juan Eduardo Couture Etcheverry (1904-

1956), que a comunidade jurídica internacional conhece, admira e identifica 

como Eduardo Couture, Catedrático de Processo Civil, Decano da Faculdade de Direito 

de Montevidéu, deixou um notável patrimônio de trabalhos jurídicos em suas atividades 

de professor e de escritor. Ainda que há tanto tempo, os “mandamentos do advogado”, 

deixado pelo mestre podem ser utilizados e aplicados na prática forense. 
109

 

 Em especial, a aplicação do “primeiro mandamento” consiste em exaltar a 

importância do estudo ao afirmar que o direito está em constante transformação e que o 

profissional que não o acompanha será cada dia menos advogado.
110

 

Nesse ponto reside o fundamento de todo o trabalho: o estudo, a constante 

qualificação e a incessante busca por conhecimento de modo a não permanecer inerte 

em um mundo de revolução veloz é a ferramenta mais acessível que o profissional do 

direito possui para alcançar sucesso, ou ainda que ao menos, se conservar no atual 

momento de saturação que o mercado se encontra. Frise-se, e que só tende a piorar.  

 

5.3. A CONTRIBUIÇÃO POSITIVA DAS LAW TECHS E LEGAL TECHS 

As Law Techs ou Legal Techs são outros exemplos de tecnologias disruptivas 

que abrem novos caminhos, novas possibilidades de acesso à justiça, democratizando 

ainda mais as relações jurídicas e sociais. 

Tais companhias que se enquadram como startups surgiram em um cenário 

tradicional do mercado jurídico visando sanar as novas necessidades desse mercado 

através de serviços e produtos inovadores, tais como “automação de peças processuais, 

plataformas de conexão entre clientes e advogados, gestão de departamentos jurídicos, 

ferramentas para sanar dúvidas sem a necessidade de um profissional”.
111

 

A partir do conceito extraído de uma própria lawtech - Projuris- a conceituação 

desse termo traduz-se em:
112

  

As lawtechs são empresas, em sua maior parte startups, que desenvolvem 
tecnologias aplicáveis ao meio jurídico. 

                                                             
109 COUTURE, Eduardo. Os Mandamentos do Advogado, 3ª ed., Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 1987, p.10 e s. 
110 COUTURE, Eduardo, ibidem. 
111 INHANDS. LegalTech: afinal, o que são e o que fazem?. JUSBRASIL, 2018. Disponível em: 
https://inhands.jusbrasil.com.br/artigos/478221697/legaltech-afinal-o-que-sao-e-o-que-fazem. Acesso em 

05 de abril de 2021. 
112 ProJuris é líder no fornecimento de soluções jurídicas para empoderamento dos profissionais jurídicos.  
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De modo geral, lawtechs têm como propósito oferecer soluções tecnológicas 

que garantam otimização de tempo a escritórios de advocacia e 

departamentos jurídicos corporativos. Seu foco é explorar e identificar 

deficiências do meio jurídico e suas atividades diárias, proporcionando uma 

rotina mais eficiente. 
 

Para Steve Blank e Bob Dorf, as startups podem ser definidas como: 

Uma startup não é uma versão menor de uma grande companhia. Uma 

startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio 

escalável, recorrente e lucrativa. No início, o modelo de negócio de uma 
startup caracteriza-se pela flexibilidade de ideias e suposições, mas não tem 

clientes e nada sabe sobre eles.113 
 

As lawtechs nasceram de uma necessidade do mercado. A partir do momento 

em que advogados passaram a reconhecerem-se empreendedores, surgiu a necessidade 

de analisar de exponenciar crescimento e resultados. Neste cenário, recursos 

tecnológicos são fundamentais para a sobrevivência do negócio e evolução do 

segmento.
114

 

Ou seja, atualmente, os profissionais contam com softwares produzidos por 

essas empresas que facilitam atividades cotidianas como, por exemplo, armazenagem de 

informações, organização de dados das partes, processos e etc. Não há como ignorar a 

contribuição positiva dessas empresas na otimização de tempo na prática profissional 

que por vezes fica prejudicada justamente em função das tarefas “mais simples”, porém 

demoradas.  

Assim, as benesses desse segmento se traduzem na facilitação de atividades 

diárias dos operadores do direito que são otimizadas fazendo com que seu tempo seja 

empregado em atividades mais intelectuais e menos automáticas, artesanais, etc.  

Esse segmento tem se mostrado tão crescente no mercado que contou com 

criação da Associação Brasileira de Startups (ABS startups), criada em 2011, e 

posteriormente para apoiar o desenvolvimento da iniciativa no país, em 2017, a AB2L- 

Associação Brasileira de Lawtechs & Legaltechs que tem como missão e objetivos
115

: 

A missão da AB2L é: 

(i) apoiar o desenvolvimento de empresas que ofereçam produtos ou serviços 

inovadores por meio do uso de recursos tecnológicos para a área jurídica 

(denominadas lawtechs/legaltechs); 

(ii) fomentar o crescimento deste setor e estimular as melhores práticas 

profissionais, de modo a alcançar novas soluções para questões de diferentes 

áreas da sociedade; 
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(iii) democratizar o conhecimento jurídico e ampliar o acesso à justiça, 

sempre em concordância com a Constituição Federal e o Estatuto da OAB, 

por meio do uso da tecnologia. 

São objetivos da AB2L contribuir para: 

(i) o desenvolvimento de um ambiente de tecnologia e inovação na prática 

jurídica; 

(ii) a implementação e o aprimoramento da legislação, bem como a atuação 

junto à Administração Pública, de modo a fomentar inovações na área; 

(iii) o desenvolvimento de estudos e pesquisas, tanto para a informação da 

sociedade quanto para a qualificação dos profissionais interessados; e 

(iv) a integração entre profissionais das áreas jurídica e tecnológica, de modo 
a criar um ecossistema de inovação. 
 

Desse modo, é possível observar que a tendência do crescimento do mercado 

digital com elevado índice informatizado é inevitável, não restando alternativa que não 

a adesão pelos atuantes do setor.   

Nesse sentido, a figura das startups e demais tecnologias, devem ser encaradas 

não como meio de extinguir o papel do advogado,  mas sim de valorizar o tempo 

desempenhado por eles em suas atividades e expandir as áreas de atuação do 

profissional fazendo com que atividades mecânicas sejam executadas por sistemas, 

restando a advocacia o exercício das funções que demandem a interação, empatia e 

sensibilidade humanas.  

 

5.4. AS ALTERNATIVAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: O 

PROGRAMA JUSTIÇA 4.0 

A crescente transformação digital é inegável, prova disso se dá através de uma 

recente iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que demonstra a forte influência das 

tecnologias disruptivas no mercado jurídico. 

O “Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para 

todos” tem como objetivo promover o acesso à Justiça, por meio de ações e projetos 

desenvolvidos para o uso colaborativo de produtos que empregam novas tecnologias e 

inteligência artificial.
116

 

Para o Conselho Nacional de Justiça o meio digital propicia o diálogo entre o 

real e o digital para o incremento da governança, da transparência e da eficiência do 

Poder Judiciário, com efetiva aproximação com o cidadão e redução de despesas.
117

 

As ações que fazem parte do Justiça 4.0 são:                      

 Implantação do Juízo 100% Digital. 

 Implantação do Balcão Virtual. 
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117 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, ibidem.  



56 
 

 Projeto da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com 

possibilidade de ampliar o grau de automação do processo judicial eletrônico 

e o uso de Inteligência Artificial (IA). 

 Auxílio aos Tribunais no processo de aprimoramento dos registros 

processuais primários, consolidação, implantação, tutoria, treinamento, 

higienização e publicização da Base de Dados Processuais do Poder 

Judiciário (DataJud), visando contribuir com o cumprimento da Resolução 

CNJ nº 331/2020. 

 Colaboração para a implantação do sistema Codex, que tem duas 

funções principais: alimentar o DataJud de forma automatizada e transformar, 
em texto puro, decisões e petições, a fim de ser utilizado como insumo de 

modelo de IA. 
 

Destaca-se dentre as principais práticas o chamado “Balcão Virtual”
118

, 

regulamentado através da  Resolução n° 372, de 12 de fevereiro de 2021, é uma 

plataforma que visa desburocratizar e tornar mais ágil o atendimento do Judiciário aos 

cidadãos, através do permanente acesso remoto direto e imediato dos usuários dos 

serviços da Justiça às secretarias das Varas em todo o país. 

O serviço funciona através da disponibilização pelos Tribunais em seu sítio 

eletrônico, de ferramenta de videoconferência que permita imediato contato com o setor 

de atendimento de cada unidade judiciária, popularmente denominado como “balcão” 

durante o horário de atendimento ao público. 

Para os Tribunais que não possuem solução própria ou contratada para 

atendimento a essa demanda, ou para aqueles que possuem limitações de licenças, o 

CNJ, conforme a mesma resolução sugere a adoção de solução gratuita, para imediata 

criação do Balcão Virtual. 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aderiu ao Programa Justiça 4.0 através 

do Ato Normativo Conjunto n°5/2021 e disponibilizou a ferramenta no dia 07 de abril 

de 2021, assinado pelo presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de Andrade 

Figueira e pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues 

Cardoso.
119

  

Ato Normativo Conjunto TJ/ CGJ Nº 05/ 2021   
 

Dispõe sobre a implementação do Balcão Virtual determinada pela 

Resolução nº 372/2021 do Conselho Nacional de Justiça.   
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, e o 

CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, Desembargador Ricardo Rodrigues 

Cardozo, no uso de suas atribuições legais;  
 

CONSIDERANDO a Resolução nº 372/2021 do Conselho Nacional de 

Justiça, que regulamenta a criação da plataforma de videoconferência 

denominada “Balcão Virtual”;   
 

CONSIDERANDO que ainda não houve restabelecimento integral das 

atividades presenciais, nos termos do Ato Normativo Conjunto nº 25/2020;   

CONSIDERANDO que os advogados têm acesso aos processos eletrônicos 

pela internet;   
 

CONSIDERANDO as particularidades no atendimento à distância em relação 

aos processos físicos;   
 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já 
mantém canal de comunicação direto e atendimento com as serventias por e-

mail de cada juízo;   
 

CONSIDERANDO que os telefones e e-mails de cada serventia já estão 

informados no site do Tribunal de Justiça.   
   

RESOLVEM:   

Artigo 1º - Instituir e implementar a plataforma de videoconferência 

denominada “Balcão Virtual”, a partir de 07 de abril de 2021, no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.   
 

Artigo 2º - O Balcão Virtual funcionará durante o horário de atendimento ao 

público.   
 

Artigo 3º - Os advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e Procuradores terão acesso ao atendimento por videoconferência por 

meio da plataforma Teams, a ser acessada por meio do link específico para 

cada serventia, disponibilizado no portal do Tribunal de Justiça.   

 

Artigo 4º - Cada serventia organizará o rodízio de servidores destinados ao 

atendimento virtual.  

 

Artigo 5º - O atendimento cartorário em relação aos processos físicos se 

limitará às informações acerca do andamento processual e de eventuais 

pendências cartorárias, sendo vedada a exibição de qualquer peça dos autos.   
 

Artigo 6º – Para atendimento de processos que tramitam em segredo de 

justiça, os advogados ou a parte deverão apresentar o documento original 

com foto assim que ingressar na reunião, comprovando a sua habilitação para 

ter acesso aos autos, ficando desde já ciente de que tais atendimentos serão 

gravados.   
 

Artigo 7º - Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência deste 

Tribunal.   
 

Artigo 8º - Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

   

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021.   
 

Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA 

Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador RICARDO RODRIGUES 

CARDOZO Corregedor Geral da Justiça  
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A implementação das novas plataformas é vista como positiva pelas 

autoridades que listam dentre os principais benefícios trazidos pelo programa Justiça 

4.0: o aprimoramento da atuação da Justiça na prevenção e combate à corrupção, 

lavagem de dinheiro e recuperação de ativos; a gestão da informação para implantação e 

monitoramento de políticas judiciárias voltadas à promoção de Direitos Humanos e o 

incremento na utilização de novas tecnologias que tenham como foco a melhoria da 

prestação jurisdicional para toda a sociedade.
120

  

O Conselho Nacional de Justiça tem papel fundamental na conscientização da 

importância da tecnologia e das medidas que ajudem os tribunais a se modernizarem, 

dentre diversos motivos, porque detém atribuição para regulamentar a prática de atos 

processuais por meio eletrônico, nos termos do art. 196 do Código de Processo Civil
121

:  

Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015 

Código de Processo Civil. 

(...) 

Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, aos 

tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais 

por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando 

a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para 
esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais 

deste Código. 
 

De igual modo, porque possui atribuições previstas no art. 103-B, § 4°, da 

Constituição Federal, especialmente no que concerne ao controle da atuação 

administrativa e financeira e à coordenação do planejamento estratégico do Poder 

Judiciário, inclusive na área de tecnologia da informação.  

O juízo 100% digital 
122

, segundo o CNJ, indica um novo modelo de prestação 

de serviço com uso intensivo de tecnologia, mais acessível e sem necessidade de 

estrutura física no atendimento ao cidadão. Com a edição de três normas publicadas 

pelo Conselho Nacional de Justiça (Resoluções CNJ nº 335 (Plataforma Digital do 

Poder Judiciário/PDPJ), nº 345 (Juízo 100% Digital) e nº 354 (disciplina o cumprimento 

digital de determinação judicial)) entre setembro e novembro do ano de 2020, dedicadas 

a acelerar a modernização tecnológica na Justiça do país, foram definidas as bases para 

que os tribunais tenham, inclusive, acesso a linhas de financiamento destinadas a 
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investimentos em inovação. O crédito está sendo oferecido pelo Banco Interamericano 

(BID) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
123

 

Sobre a importância da tecnologia e das medidas que ajudem os tribunais a se 

modernizarem, o secretário-geral do CNJ, Valter Shuenquener, lembrou que a Justiça 

brasileira, diferentemente do visto em outros países, continuou prestando serviços à 

sociedade durante a pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19):
124

 

 “A unificação do trâmite processual foi o que permitiu ao nosso país 

continuar prestando jurisdição, fenômeno que não aconteceu em países 

europeus e em outras regiões do globo em que não se apostou na tecnologia 

como ferramenta para viabilizar o acesso à Justiça.” 
 

Assim, a veemente atuação do Conselho Nacional de Justiça voltada para 

fomentar a implementação de soluções digitais no Poder Judiciário só reforça a ideia de 

que não há outro percurso a ser seguido pelos operadores do direito que não o 

aprimoramento e adaptação à nova realidade.   

Ademais, remontando a conclusão do próprio Conselho Nacional de Justiça, as 

soluções digitais fornecem o acesso à justiça e elevam as relações não só jurídicas, mas 

pessoais a outro patamar, se demonstrando como saída em situações de extremo caos, 

como se ressalvou a façanha da permanência das atividades jurídicas no Brasil durante 

uma pandemia mundial, em função do desenvolvimento das tecnologias digitais.  

O advogado que não assimila e tende a resistir ao fato de que a disrupção é 

irreversível e os efeitos são cada vez mais presentes na sociedade, inevitavelmente se 

tornará um profissional obsoleto.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A evolução da tecnologia impacta todos os setores da sociedade e traz consigo 

uma verdadeira revolução no modo de encarar as relações no mundo contemporâneo.  

Dentre todas as revoluções já observadas na humanidade, o empoderamento 

proporcionado pela velocidade da disseminação das informações e o fácil acesso a todo 

tipo de conhecimento atribui um significado ímpar ao que chamamos de quarta 

revolução industrial.   

Nesse sentido, o antigo padrão de atuação dos operadores do direito foi alterado 

pela massiva presença digital demonstrando-se claramente a ruptura – disrupção - do 

modelo experimentado ao longo das últimas décadas. Porém, embora seja clara a 

progressão da atuação profissional proveniente da tecnologia no ordenamento jurídico, 

ainda é necessário que haja uma difusão do presente conhecimento visando à 

transformação do perfil excessivamente engessado do profissional de direito. 

É bem verdade que a advocacia requer primordialmente, a observância da 

função social do advogado, vez que este se caracteriza como um dos instrumentos 

essenciais na busca pelo ideal de justiça. Todavia, uma alteração tão significativa a 

ponto de não poder ser ignorada, por óbvio, modifica a dinâmica da profissão e requer o 

desenvolvimento da capacidade de adaptação, ou melhor, da capacidade de reinvenção, 

criatividade e versatilidade do profissional.   

A análise da conjuntura atual do mercado jurídico já vem demonstrando que o 

setor está saturado e a tendência é o agravamento da situação, exigindo, portanto, que a 

qualificação do advogado nesse novo cenário seja transvestida de uma nova postura 

empreendedora, de qualificação intensa e aprimoramento constante às novas tecnologias 

disruptivas.  

Assim, observadas as disposições legais atinentes à profissão, é de suma 

importância que os advogados compreendam que a visão empreendedora 

consubstanciada em inovar na profissão, aprender a utilizar os novos mecanismos 

disponíveis no mercado e empreender meios de atualização ininterruptos não é uma 

faculdade, mas imperativo a qualquer advogado ativo nesse novo panorama.  

Desse modo, é indispensável à coexistência da tradição, nesta contida os 

ditames éticos, normas legais e função social do advogado com a resiliência para 

enfrentar a vertiginosa transformação da área jurídica.  
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Com vênia para replicar as brilhantes ponderações dos experts em gestão 

Sandro Magaldi e José Salibi Neto, “É necessária a refundação do atual pensamento a 

respeito dos modelos de gestão, bebendo na fonte de tudo o que já foi construído, 

porém, tendo a liberdade, a abertura e a humildade de enxergar suas limitações e buscar 

o novo, o inédito, o original”
125

.  

Dessa forma, é o presente estudo para conscientizar os profissionais que as 

transformações observadas no direito são benéficas, porém, a partir da introdução delas 

no cotidiano é improvável, senão impossível, a construção de um futuro promissor na 

advocacia sem que haja uma alteração na consciência dos advogados e a implementação 

das práticas e tecnologias disruptivas por todos no exercício da profissão. 
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