
 
 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

Escola de Direito de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ADVOCACIA DE CONSULTIVO EMPRESARIAL EM FACE DOS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS: O FUTURO PERFIL PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taisa Afonso Loureiro 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021



 

 

Taisa Afonso Loureiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ADVOCACIA DE CONSULTIVO EMPRESARIAL EM FACE DOS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS: O FUTURO PERFIL PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 

Dissertação apresentada à Banca do Programa de 

Mestrado Acadêmico em Direito e 

Desenvolvimento da Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito 

SP).  

 

Área de Concentração: Direito dos Negócios e 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Mariana Pargendler. 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Loureiro, Taisa Afonso. 

     A advocacia de consultivo empresarial em face dos avanços tecnológicos : o 
futuro perfil profissional no Brasil / Taisa Afonso Loureiro. - 2021. 

     142 f. 

  

     Orientador: Mariana Pargendler. 

     Dissertação (mestrado) - Fundação Getulio Vargas, Escola de Direito de São 
Paulo. 

  

     1. Tecnologia e direito. 2. Advocacia - Brasil. 3. Advogados. 4. Inovações 
tecnológicas. 5. Direito - Estudo e ensino. I. Pargendler, Mariana. II. Dissertação 
(mestrado) - Escola de Direito de São Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 347.965(81) 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

 

 

Taisa Afonso Loureiro 

 

 

 

 

A ADVOCACIA DE CONSULTIVO EMPRESARIAL EM FACE DOS AVANÇOS 

TECNOLÓGICOS: O FUTURO PERFIL PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca do Programa de 

Mestrado Acadêmico em Direito e 

Desenvolvimento da Escola de Direito de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito 

SP).  

Área de Concentração: Direito dos Negócios e 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

 

Data de Aprovação: 27/05/2021 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

________________________________________ 

Profª. Drª. Mariana Pargendler (Orientadora) – 

FGV Direito SP 

 

________________________________________ 

Profª. Drª. Lie Uema do Carmo – FGV Direito SP 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Gerson Branco – UFRGS 

 

 

São Paulo 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu avô Celso, quem, sempre à frente de seu tempo, com 

curiosidade e sede de aprendizado, vibrou todas as vezes em que ousei romper com os 

paradigmas conservadores de uma sociedade ainda muito machista. Ele certamente estaria 

muito feliz por me ver chegar até aqui.  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha orientadora, professora Mariana Pargendler, pelo respeito e dedicação com os 

quais leu e discutiu o meu trabalho. 

À professora Lie Uema do Carmo e aos professores Bruno Meyerhof Salama e Gerson 

Branco, pelos comentários valiosos. 

Aos meus pais, meus maiores exemplos e fonte de inspiração, e também ao Mario, à 

Rê e à Alice, por todo o carinho, apoio e compreensão. Juntos somos mais fortes.  

Às minhas amigas e amigos de mestrado, pelos melhores papos-cabeça de todos os 

tempos. 

A todas as professoras, professores e demais pessoas incríveis com as quais conversei 

e refleti sobre a minha pesquisa.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be hi tech, but old school. 

(Joshua Walker)  



 

 

 

RESUMO 

 

Os grandes escritórios brasileiros com atuação em advocacia de consultivo empresarial 

vinham, há muitos anos, empregando um determinado perfil, qual seja, profissionais com 

graduação nas melhores escolas de direito, amplo conhecimento jurídico, com formação 

acadêmica e experiência profissional internacionais e fluência na língua inglesa. 

Considerando a possibilidade de utilização de soluções tecnológicas disruptivas em tais 

escritórios, questiona-se se haverá uma alteração no perfil da advocacia de consultivo 

empresarial que transcenda tais características. Diante da relevância de tal questão para o 

mercado nacional, e partindo da premissa de que a tecnologia não substituirá integralmente, 

ao menos em um futuro próximo, todas as atividades desempenhadas por advogados e 

advogadas no País e, com isso, não extinguirá a necessidade de suas contratações, o presente 

trabalho discute qual será o futuro perfil profissional no Brasil em tais escritórios, a partir da 

conjugação dos dados obtidos no seguinte processo espiral de pesquisa: revisão bibliográfica 

das literaturas internacionais sobre a criação de valor por advogados de consultivo 

empresarial e sobre direito e tecnologia; conversas exploratórias com advogados de grandes 

escritórios e companhias no Brasil; entrevistas com sócios e advogados de grandes escritórios 

premiados em tecnologia e/ou inovação no País; conversas informais com representantes de 

legaltechs brasileiras e legaltechs internacionais; pesquisa empírica nos sítios eletrônicos das 

premiações Chambers Latin America, The Legal 500 Latin America e Who's Who Legal 

Brazil. Conclui-se, por fim, que: as possibilidades apresentadas pela tecnologia parecem ainda 

não estar muito claras para o mercado; foram identificadas barreiras à utilização de tecnologia 

nos escritórios; ainda há dúvidas sobre quais serão as atividades dos advogados mais jovens 

no futuro, o que repercute na formação dos advogados especialistas do futuro; identificou-se 

uma tendência de alteração pontual no perfil de contratação nos escritórios entrevistados, 

passando-se a exigir conhecimentos básicos sobre tecnologia; possibilidade de adaptação 

pontual do ensino jurídico no Brasil para englobar disciplinas que abordem a interseção entre 

direito e tecnologia, incluindo habilidades pessoais (soft skills). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito e tecnologia. Advocacia do futuro. Advogado do futuro. 

Advogada do futuro. Futuro da advocacia. Ensino jurídico. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Major Brazilian law firms engaged in business advisory lawyering, for many years 

employed a certain profile, that is, lawyers who attended elite law schools, with extensive 

legal knowledge, studied abroad and had international professional experience and also 

fluency in English. Considering the possible use of disruptive technology in major Brazilian 

law firms, it is worth questioning whether there will be a change in the profile of business 

lawyers that transcends such characteristics. In face of the relevance of such debate for the 

legal market in Brazil, and based on the premise that technology will not fully replace, at least 

in the near future, all tasks performed by business lawyers in Brazil and, therefore, will not 

make them obsolete, this dissertation discusses the future profile of the business lawyer at 

such law firms, based on data collected in the following research process spiral: review of the 

international literatures on value creation by business lawyers and on law and technology; 

exploratory conversations with lawyers who work at major law firms and companies in 

Brazil; interviews with partners and lawyers from major Brazilian law firms awarded in 

technology and / or innovation; informal conversations with CEOs of Brazilian legaltechs and 

also with international legaltechs; empirical research on the websites of Chambers Latin 

America, The Legal 500 Latin America and Who's Who Legal Brazil. Finally, the following 

conclusions are presented: it seems that the potential of technology is still unclear for the 

interviewed; there are barriers to the use of technology in law firms; there are still questions 

regarding the tasks to be performed by young lawyers in the future, which impacts the 

upbringing of future specialist lawyers; trends of specific change in the hiring profile were 

identified, with a demand for basic knowledge about technology; there is potential for specific 

adaptation of legal higher education in Brazil to encompass disciplines regarding law and 

technology, including soft skills. 

 

KEYWORDS: Law and technology. Advocacy of the future. Lawyer of the future. Attorney 

of the future. Legal education. 

 

  



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela I – Aprimoramento de Atividades Jurídicas por Meio de Tecnologia  ....................... 58 

Tabela II – Público Focal ........................................................................................................ 83 

Tabela III – Pessoas Entrevistadas .......................................................................................... 84 

Tabela IV – Grupos Extraídos das Entrevistas  ....................................................................... 86 

 

  



 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico I – Principais Premiações: Número de Premiações a Advogados Brasileiros (2019) 46 

Gráfico II – Premiação pela Chambers Latin America: Perfil dos 103 Advogados Brasileiros 

Premiados (2019) ...................................................................................................................... 46 

Gráfico III – Premiação pela The Legal 500 Latin America: Perfil dos 14 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) ................................................................................................... 47 

Gráfico IV – Premiação pela Who's Who Legal Brazil: Perfil dos 25 Advogados Brasileiros 

Premiados (2019) ...................................................................................................................... 47 

Gráfico V – Premiações Who's Who Legal Brazil, The Legal 500 Latin America e Chambers 

Latin America: Consolidação do Perfil dos Advogados Brasileiros Premiados (2019) ........... 48 

Gráfico VI – Transformação da Prática Advocatícia .............................................................. 59 

Gráfico VII – Transformação da Prática Advocatícia ............................................................. 62 

Gráfico VIII – Perfil do Advogado para Progressão na Carreira Antes da Crescente 

Utilização de Tecnologia (P1) .................................................................................................. 87 

Gráfico IX – Perfil do Advogado para Contratações Atuais, Considerando a Crescente 

Utilização de Tecnologia (P6) .................................................................................................. 88 

Gráfico X – Perfil do Advogado Projetado para Contratações no Futuro (P7) ....................... 88 

Gráfico XI – Perfil dos Jovens Advogados Projetado para Progressão na Carreira no Futuro 

(P8) ........................................................................................................................................... 89 

Gráfico XII – Automatização de Tarefas: Situação Atual (P2 e P5) ...................................... 90 

Gráfico XIII – Automatização de Tarefas: Projeções de Futuro (P3)..................................... 91 

Gráfico XIV – Automatização: Atividades que Passarão a ser Desempenhadas pelos 

Advogados Mais Jovens (P4) ................................................................................................... 92 

Gráfico XV – Qualidades, Habilidades Técnicas e/ou Tipo Específico de Conhecimento, Pré-

Tecnologia e sob Perspectiva de Futuro, para Progressão de Carreira nos Escritórios 

Entrevistados .......................................................................................................................... 103 

 

 

 

  



 

 

 

SUMÁRIO 

 

Dedicatória .............................................................................................................................. 03 

Agradecimentos ...................................................................................................................... 04 

Epígrafe ................................................................................................................................... 05 

Resumo .................................................................................................................................... 06 

Abstract ................................................................................................................................... 07 

Lista de Tabelas ...................................................................................................................... 08 

Lista de Gráficos ..................................................................................................................... 09 

 

Introdução ............................................................................................................................... 13 

 

1 Percurso Metodológico: A Triangulação de Dados .......................................................... 19 

 

2 A Literatura sobre a Criação de Valor por Advogados de Consultivo Empresarial .... 22 

2.1 Engenheiros de Custos de Transação (Transaction Cost Engineer) .............................. 24 

2.2 Intermediários Reputacionais (Reputational Intermediary) .......................................... 29 

2.3 Arquitetos de Soluções Jurídicas Assertivas ................................................................. 31 

2.4 Tradutores de Culturas ................................................................................................... 32 

2.5 Especialistas em Regulação ........................................................................................... 32 

2.6 Consultores Amplamente Confiáveis ............................................................................ 33 

2.7 Gestores de Conhecimento (Knowledge Managers) ..................................................... 35 

2.8 Codificadores do Capital (Masters of the Code) ........................................................... 36 

2.9 Engenheiros de Resultados Contratuais (Outcome Engineer and Contract Innovator) 36 

 

3 O Perfil do Advogado de Consultivo Empresarial Premiado no Brasil ......................... 38 

3.1 As Grandes Premiações Analisadas ............................................................................... 39 

3.2 Dados Obtidos a partir das Premiações Analisadas  ...................................................... 45 

3.3 Discussão ....................................................................................................................... 50 

 

4 A Literatura sobre Direito e Tecnologia............................................................................ 54 

4.1 O Uso da Tecnologia como Nova Forma de Criação de Valor ..................................... 54 

4.2 O Sistema de Aprendizado de Máquina (Machine Learning) ....................................... 63 



 

 

 

4.3 As Atividades Advocatícias Mais Impactadas pela Tecnologia Até o Momento .......... 65 

4.3.1 Elaboração de Documentos e Contratos (Document and Contract Assembly) ...... 66 

4.3.2 Due Diligence e Análise Contratual (Contract Analysis) ...................................... 68 

4.3.3 Pesquisa Jurídica (Legal Research) ....................................................................... 69 

4.3.4 Análise Preditiva de Desdobramentos Contratuais (Contract Predictive Analysis)

 ......................................................................................................................................... 70 

4.4 Reflexos do Impacto da Tecnologia nas Atividades Advocatícias Mencionadas ......... 72 

4.5 Os Perfis Mais Modernos de Advogados Apontados pela Literatura ............................ 74 

4.5.1 Advogado Híbrido (Legal Hybrid) ........................................................................ 74 

4.5.2 Advogado em Formato T (T-shaped Lawyer) ........................................................ 75 

4.5.3 Engenheiro Jurídico (Legal Knowledge Engineer) ................................................ 76 

4.6 O Tradicional Ainda Relevante: Conselheiros Altamente Confiáveis (Expert Trusted 

Advisor) ................................................................................................................................ 78 

 

5 A Perspectiva do Mercado Jurídico Brasileiro sobre o Uso de Tecnologia nos 

Escritórios Entrevistados ....................................................................................................... 81 

5.1 Metodologia de Pesquisa e Critério de Seleção de Público Focal ................................. 81 

5.1.1 O Método de Pesquisa Qualitativa Semiestruturada .............................................. 81 

5.1.2 Público Focal .......................................................................................................... 82 

5.2 Resultados Obtidos ........................................................................................................ 85 

5.2.1 Grupo A – Perfil do Advogado .............................................................................. 87 

5.2.2 Grupo B – Inclusão Tecnológica............................................................................ 89 

5.3 Discussão de Dados ....................................................................................................... 92 

5.3.1 As Possibilidades Apresentadas pela Tecnologia Parecem Ainda Não Estar Muito 

Claras para o Mercado dos Grandes Escritórios Premiados ........................................... 92 

5.3.2 Barreiras à Utilização de Tecnologia pelos Escritórios Entrevistados................... 95 

5.3.2.1 Possível Resistência dos Advogados ao Uso de Tecnologia .......................... 95 

5.3.2.2 Sensação de Desperdício de Tempo com o Aprendizado das Soluções 

Tecnológicas ............................................................................................................... 96 

5.3.2.3 Barreira do Idioma e Tecnologia a Altos Custos ........................................... 97 

5.3.3 Dúvidas sobre Atividades Advocatícias no Futuro ................................................ 99 

5.3.4 Tendência de Alterações Pontuais no Perfil do Advogado para Progressão de 

Carreira nos Escritórios Entrevistados .......................................................................... 101 



 

 

 

5.3.5 Possibilidade de Adaptação Pontual do Ensino Jurídico no Brasil ...................... 105 

 

Conclusão .............................................................................................................................. 108 

Referências Bibliográficas ................................................................................................... 111 

 

Anexos .................................................................................................................................... 119 

Anexo I – Premiação pela Chambers Latin America: Perfil dos 103 Advogados Brasileiros 

Premiados (2019) ............................................................................................................... 119 

Anexo II – Premiação pela The Legal 500 Latin America: Perfil dos 14 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) ............................................................................................. 128 

Anexo III – Premiação pela Who's Who Legal Brazil: Perfil dos 25 Advogados Brasileiros 

Premiados (2019) ............................................................................................................... 130 

Anexo IV – Premiações Who's Who Legal Brazil, The Legal 500 Latin America e 

Chambers Latin America: Consolidação do Perfil dos Advogados Brasileiros Premiados 

(2019) ................................................................................................................................. 133 

 



13 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 O crescente avanço da tecnologia
1
 na prática advocatícia – no Brasil e no mundo – 

vem gerando níveis de eficiência que não poderiam ser alcançados por meio de trabalho 

exclusivamente humano.
2
 No entanto, gera também dúvidas quanto à possibilidade de que 

atividades tradicionalmente desempenhadas por advogados e advogadas
3
 – tais como, 

elaboração de documentos e contratos, revisão de documentos em procedimentos de due 

diligence e análise contratual, pesquisa jurídica, análises preditivas de desdobramentos 

contratuais, negociação de operações societárias complexas – sejam, total ou parcialmente, 

substituídas por soluções tecnológicas,
4
 impactando o modo pelo qual os serviços jurídicos 

são prestados há séculos.
5
 

 Parte da literatura internacional entende que a tecnologia vai mudar, de maneira 

disruptiva, a prática da advocacia, tornando muitos advogados obsoletos.
6
 A esse respeito, é 

importante pontuar que o uso de tecnologia na advocacia não é recente,
7
 de forma que sempre 

existiu certo grau de avanço tecnológico como forma de dar suporte à prática advocatícia. 

Richard Susskind e Daniel Susskind apresentam a diferenciação entre (i) tecnologia de 

                                                           
1
 Utiliza-se o seguinte conceito de “tecnologia”, adaptado para o contexto dos escritórios de advocacia, a saber: 

tecnologia é o processo pelo qual os escritórios de advocacia transformam trabalho, capital, materiais e 

informações em produtos e serviços de maior valor para seus clientes. Ademais, optou-se por utilizar o termo 

“tecnologia”, de forma genérica, tanto para a mera automatização de atividades quanto para soluções 

tecnológicas associadas a sistemas de aprendizado de máquina (machine learning). (CHRISTENSEN, Clayton. 

The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston: Harvard Business 

Review Press, 1997. pp. xiii; xv.) 
2
 WALKER, Joshua. On Legal AI. Washington, D.C.: Full Court Press, 2019. p. 40. 

3
 Na falta de um termo neutro, a expressão “advogado” será utilizada de forma genérica para identificar 

advogados homens, advogadas mulheres, como também gêneros não binários. 
4
 Nesse sentido: RESENDE, Julia. “Robô Advogado: Os Advogados Humanos Serão Substituídos?”. Blog da 

Freelaw, Belo Horizonte, 25 mar. 2019; LOPES, André. “Advogados são o Próximo Alvo da Inteligência 

Artificial”. Veja, São Paulo, 28 out. 2017; RONCAGLIA, Daniel. “Advogados Podem Acabar em 100 Anos, Diz 

Professor Inglês”. Consultor Jurídico, São Paulo, 27 out. 2007; “AS PROFISSÕES Ameaçadas pelos Avanços 

Tecnológicos”.  BBC News Brasil, São Paulo, 20 dez. 2018; “INOVAÇÃO na Advocacia: O Advogado Será 

Substituído por Robôs?”. Data Lawyer, Goiânia, s.d.; TOEWS, Rob. “AI Will Transform the Field of Law”. 

Forbes, Jersey City, 19 Dec. 2019; “ARTIFICIAL Intelligence Today and Tomorrow”. The United States Senate 

Republican Policy Committee, Washington, D.C., 27 Feb. 2020; HENDERSON, William. Why Are We Afraid 

of the Future of Law? The National Jurist, San Diego, v. 22, n. 1, pp. 8-9, Sep. 2012; DELOITTE. Developing 

Legal Talent: Stepping into the Future Law Firm. London: Deloitte, Feb. 2016.     
5
 MCKAMEY, Mark. Legal Technology: Artificial Intelligence and the Future of Law Practice. APPEAL: 

Review of Current Law and Law Reform, Victoria, v. 22, pp. 45-58, 2017. p. 2. 
6
 A esse respeito, remete-se aos seguintes trabalhos: SUSSKIND, Richard. Tomorrow’s Lawyers: An 

Introduction to Your Future. Oxford: Oxford University Press, 2013; SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. 

The Future of the Professions: How Technology Will Transform the Work of Human Experts. Oxford: Oxford 

University Press, 2015; KATZ, Daniel Martin. Quantitative Legal Prediction – or – How I Learned to Stop 

Worrying and Start Preparing for the Data-Driven Future of the Legal Services Industry. Emory Law Journal, 

Atlanta, v. 62, n. 4, pp. 909-966, 2013. 
7
 SUSSKIND, Richard; SUSSKIND, Daniel. The Future of the Professions: How Technology Will Transform 

the Work of Human Experts. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 68. 
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sustentação (sustaining technology),
8
 que confere suporte e aprimora formas tradicionais de se 

trabalhar (no caso, de exercer a advocacia), sem, contudo, descartá-las. Os autores citam 

como exemplo os sistemas de back office, tais como e-mails, sistemas de processamento de 

textos (word processing) – que representam meras versões automatizadas de cartas escritas 

manualmente. Mencionam também os sistemas de trabalho telepresencial (e.g. Skype, 

Microsoft Teams, Zoom), os quais, apesar de permitirem que os advogados trabalhem 

conjuntamente, em tempo real, de localidades diversas, não representam uma efetiva ruptura 

com o método tradicional de trabalho presencial, visto que a interação permanece sendo em 

tempo real e, de certa forma, “frente a frente”; e (ii) tecnologia disruptiva (disruptive 

technology), que fundamentalmente desafia e altera as práticas de trabalho tradicionais, de 

forma inovadora. No tocante à prática advocatícia, os autores citam como exemplo as 

soluções tecnológicas de elaboração de documentos (document assembly).
9
 Por sua vez, o 

presente trabalho foca na tecnologia disruptiva, de grande salto, que possui o potencial de 

impactar tanto o perfil dos advogados quanto o número de advogados nos escritórios, 

considerando a eficiência conferida pelas soluções tecnológicas e também a formação de 

equipes multidisciplinares dentro dos escritórios, envolvendo profissionais especialistas em 

tecnologia, conforme abordado na seção 5.3.4 deste trabalho. 

 No tocante ao contexto brasileiro, os grandes escritórios de advocacia com atuação de 

consultivo empresarial, por muito tempo, buscaram contratar determinado perfil de 

advogados, o qual englobava aqueles advindos das melhores escolas de direito, dotados de 

amplo conhecimento jurídico, formação acadêmica e experiência profissional no exterior, 

bem como fluência na língua inglesa.
10

 Questiona-se, contudo, se existe uma tendência de 

alteração – parcial ou substancial – do perfil dos advogados de consultivo empresarial no 

Brasil para fins de contratação e progressão de carreira frente à tecnologia, a partir da qual tais 

advogados estarão aptos a continuar gerando valor
11

 para seus clientes e, com isso, 

permanecer relevantes em sua atuação advocatícia.   

                                                           
8
 Ao longo de todo o presente trabalho, os termos utilizados em inglês, entre parênteses, correspondem aos 

exatos termos utilizados pelos autores citados. 
9
 SUSSKIND & SUSSKIND, supra nota 7, pp. 109-114. 

10
 GABBAY, Daniela; RAMOS, Luciana; SICA, Ligia Pinto. Corporate Law Firms: The Brazilian Case. In: 

CUNHA, Luciana et al. (Eds.). The Brazilian Legal Profession in the Age of Globalization: The Rise of the 

Corporate Legal Sector and its Impact on Lawyers and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. 

pp. 65-122. pp. 65-66. 
11

 Adota-se o entendimento de que “valor” significa a conjunção dos seguintes fatores:  

(i) valor monetário, o que inclui a redução de custos diretos e indiretos para os clientes dos advogados de 

consultivo empresarial, tal qual a redução do tempo e esforço que as partes precisam dedicar a 

determinada negociação empresarial (SCHWARCZ, Steven. Explaining the Value of Transactional 
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 No presente trabalho, a expressão “advocacia de consultivo empresarial” é utilizada de 

forma genérica para identificar a prática de advocacia consultiva desenvolvida por advogados 

que atuam em grandes escritórios. Apesar de no segundo capítulo deste trabalho, a maior 

parte da literatura focar em atividades relacionadas a operações societárias de fusões e 

aquisições, entende-se que muitas das atividades da advocacia consultiva ultrapassam ramos 

de atuação determinados, sendo, portanto, aplicadas em todos eles (e.g. pesquisa jurídica; 

elaboração e discussão de contratos; elaboração de documentos societários; análise estratégica 

sobre o desenrolar de cada operação societária; análise estratégica sobre a elaboração do 

clausulado de contratos em geral; análise preditiva de desdobramentos contratuais; bom 

relacionamento com clientes; conhecimento profundo sobre sua atividade empresarial). 

 Existindo uma efetiva alteração de perfil, ainda que relativamente discreta – e cujo 

esforço de mapeamento se encontra descrito no primeiro capítulo deste trabalho –, questiona-

se se os atuais estudantes de direito e jovens advogados de consultivo empresarial estariam 

sendo bem preparados para se engajar nessa eventual nova ordem, preenchendo o que, no 

presente trabalho, chama-se de “perfil do advogado do futuro”.
12

 Nesse sentido, pretende-se 

verificar em que sentido será essa alteração, analisando-se o que passará a ser mais valorizado 

na advocacia. Para tanto, serão testadas as seguintes hipóteses de valorização: (i) 

conhecimento técnico-jurídico especializado; (ii) habilidades pessoais (soft skills); (iii) 

conhecimento profundo acerca dos negócios empresariais desenvolvidos pelos clientes; (iv) 

habilidades de gerenciamento; (v) ética; (vi) habilidades práticas ou puramente teóricas – 

profundas ou superficiais – ligadas à tecnologia (e.g. conhecimento sobre programação); (vii) 

conhecimento de técnicas de negociação; (viii) de fluência em língua estrangeira; (ix) de 

conhecimentos multidisciplinares (e.g. economia, política, administração); e (x) de 

experiência acadêmica e/ou profissional no exterior. 

 Para fins da análise pretendida, tem-se como foco a advocacia de consultivo 

empresarial desenvolvida em grandes escritórios brasileiros. A delimitação de pesquisa 

decorre da escassez de literatura específica, no Brasil, sobre como a advocacia de consultivo 

                                                                                                                                                                                     
Lawyering. Stanford Journal of Law, Business, and Finance, Stanford, v. 12, n. 2, pp. 1-57, Mar./May 

2007. p. 5);  

(ii) valor ético; e  

(iii) valor reputacional de mercado do cliente, o que engloba a solução de demandas jurídicas complexas 

sem afetar as relações empresariais dos clientes com outros parceiros de negócios, que eventualmente 

atuem como parte contraposta em procedimentos de negociação ou de operações societárias 

específicas, por exemplo. 
12

 Fala-se em “advogado do futuro” porque, a partir das entrevistas realizadas para o presente trabalho, verificou-

se que o mercado brasileiro de advocacia de consultivo empresarial ainda está se adaptando ao uso de soluções 

tecnológicas, conforme detalhado no quinto capítulo. 
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empresarial gerar valor para seus clientes. No País, embora exista literatura relevante sobre a 

profissão do advogado – com tópicos variados, tais como questões de gênero em escritórios 

de advocacia; o papel dos advogados em reformas judiciais; o acesso à justiça; e educação 

jurídica –,
13

 não se pode falar o mesmo especificamente sobre o valor agregado pelos 

advogados.
14

 

 O presente trabalho contribui tanto para o mercado advocatício dos escritórios 

referidos quanto para o acadêmico, em razão de três aspectos principais. Primeiro, apresenta, 

de forma bem fundamentada – a partir de estudos teóricos e pesquisas empíricas – qual o 

estado da arte do contexto tecnológico em grandes escritórios brasileiros, bem como as 

percepções de mercado sobre o perfil do advogado de consultivo empresarial do futuro em 

tais escritórios. O segundo se refere à escassez de estudos, no Brasil, focados em consolidar e 

sistematizar os impactos da possível utilização de tecnologia disruptiva no mercado jurídico 

dos escritórios referidos, não havendo, portanto – à exceção das pesquisas mais abrangentes 

que vêm sendo desenvolvidas pela FGV Direito SP
15

 –, diagnósticos efetivos sobre possíveis 

alterações na profissão jurídica, tampouco sobre como eventuais alterações poderão ou não 

refletir na formação dos advogados. Terceiro, a partir das análises aqui apresentadas, os 

estudantes de direito e advogados, com interesse em experimentar a jornada da advocacia de 

consultivo empresarial em grandes escritórios, terão condições de (re)avaliar criticamente 

suas percepções, habilidades e capacitações, projetando perspectivas para o futuro, com foco 

no mercado de trabalho. 

Por sua vez, a relevância do presente trabalho consiste em apresentar uma reflexão 

sistemática acerca das atividades advocatícias que já vêm sendo impactadas a partir do uso da 

tecnologia, e, também, de eventual alteração no perfil do advogado de consultivo empresarial, 

projetada para o futuro. Tal reflexão sistemática foi construída a partir da conjugação de 

                                                           
13

 A esse respeito, ver: CUNHA, Luciana et al. Globalization, Lawyers, and Emerging Economies: The Case of 

Brazil. In: CUNHA, Luciana et al. (Eds.). The Brazilian Legal Profession in the Age of Globalization: The Rise 

of the Corporate Legal Sector and its Impact on Lawyers and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 

2018. pp. 17-64. pp. 18-19. 
14

 Para o aprofundamento da literatura brasileira sobre a profissão do advogado, remete-se aos seguintes 

trabalhos: FABIANI, Emerson Ribeiro. Levando o Advogado a Sério: Novas Habilidades para um Novo Tempo. 

Lisboa: Advocatus, 2012; CUNHA, Luciana et al., supra nota 13; FALCÃO, Joaquim de Arruda. Os 

Advogados: Ensino Jurídico e Mercado de Trabalho. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Massangana, 1984; 

BONELLI, Maria da Gloria et al. Profissionalização por Gênero em Escritórios Paulistas de Advocacia. Tempo 

Social, São Paulo, v. 20, n. 1, pp. 265-290, 2008. 
15

 Nesse sentido: CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO (CEPI). Iniciativas de Ensino: 

Inteligência Artificial e Profissões Jurídicas. Relatório das Iniciativas de Ensino Vinculadas à Pesquisa 

“Tecnologia, Profissões e Ensino Jurídico”. São Paulo: FGV Direito SP, 2018. p. 12; CAMELO, Ana Paula 

(Coord.). Liderança e Inovação no Direito: A Emergência de Líderes de Inovação Jurídica em um Setor em 

Transformação. São Paulo: FGV Direito SP, 2020. p. 7.  
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diferentes literaturas teóricas internacionais que, a princípio, não dialogavam entre si – a 

literatura sobre criação de valor por advogados de consultivo empresarial e a literatura sobre 

direito e tecnologia –, com o resultado de entrevistas realizadas com sócios e advogados que 

atuam em grandes escritórios brasileiros premiados em tecnologia e/ou inovação. 

Concatenam-se os entendimentos apresentados pelos principais autores de ambas as 

literaturas, apresentando-se, de forma sistematizada, como as concepções de valor sobre o 

trabalho do advogado de consultivo empresarial vêm sofrendo alterações ao longo dos anos, 

considerando o período anterior à crescente utilização de tecnologia, bem como o atual.  

 No primeiro capítulo, demonstra-se o percurso metodológico adotado neste trabalho. 

No segundo capítulo, é explorada a literatura internacional sobre a criação de valor por 

advogados de consultivo empresarial, discorrendo sobre as diferentes formas pelas quais tais 

advogados podem gerar valor para seus clientes. No terceiro capítulo, apresenta-se o resultado 

da pesquisa empírica realizada nos sítios eletrônicos de entidades que conferem premiações 

reconhecidas pelo mercado brasileiro. A partir disso, dialogando-se com a literatura abordada 

no segundo capítulo, analisa-se criticamente o perfil do advogado atualmente premiado no 

Brasil, medindo-se indiretamente o grau de reconhecimento pelo mercado como proxy de 

criação de valor.  

 No quarto capítulo, explora-se a literatura internacional sobre direito e tecnologia, 

abordando-se as atividades advocatícias que já vêm sendo mais afetadas pelo uso de 

tecnologia; as novas formas de criação de valor pelos advogados de consultivo empresarial, 

decorrentes da conjugação da tecnologia com os serviços advocatícios prestados; bem como 

eventuais repercussões para o perfil do advogado de consultivo empresarial, apontadas por 

parte da literatura, considerando-se não apenas novos tipos de perfil, mas também o 

tradicional que tende a permanecer relevante no futuro próximo.  

No quinto e último capítulo, são apresentados os resultados de entrevistas 

semiestruturadas realizadas com sócios e advogados de grandes escritórios brasileiros 

premiados em tecnologia e/ou inovação, a respeito do grau de inserção tecnológica de tais 

escritórios, bem como de possíveis alterações no perfil do advogado, para fins de progressão 

de carreira, no futuro, frente à possibilidade de uso de tecnologia disruptiva. Após, discutem-

se os resultados, criticamente, a partir de todas as questões previamente abordadas no presente 

trabalho, apontando as tendências para o perfil do advogado de consultivo empresarial em 

grandes escritórios no País.  
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Por fim, apresenta-se uma breve conclusão, concatenando os principais achados a 

partir da pesquisa realizada, bem como apontando possíveis estudos futuros a partir das 

análises conduzidas no presente trabalho. 
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1 PERCURSO METODOLÓGICO: A TRIANGULAÇÃO DE DADOS 

 

 No percurso metodológico do presente trabalho, utilizou-se como estratégia de 

pesquisa a triangulação de dados, em que diferentes dados são utilizados como instrumento de 

visualização do objeto de estudo sob vários ângulos, de forma mais completa,
16

 ampliando as 

bases da pesquisa para a finalidade de aperfeiçoar as interpretações apresentadas. 

No caso, foram utilizados dados advindos: da literatura internacional de criação de 

valor por advogados de consultivo empresarial, bem como da literatura internacional sobre 

direito e tecnologia; dos sítios eletrônicos das premiações Chambers Latin America, The 

Legal 500 Latin America e Who's Who Legal Brazil; de entrevistas com sócios e advogados 

de grandes escritórios de advocacia brasileiros premiados em “Tecnologia no Brasil” e em 

“TMT – Tecnologia, Mídia e Telecomunicações”; de conversas informais com representantes 

das legaltechs brasileiras Lexio, JUIT – Lawtech Solutions e Lawsoft, das legaltechs 

internacionais Ross Intelligence e Kira Systems, bem como com o Head of Legal Engineering 

do escritório Hogan Lovells LLP; de conversas exploratórias com advogados de grandes 

escritórios e de companhias no Brasil. 

 Utilizou-se tal estratégia porque a resposta à pergunta de pesquisa “Qual o perfil do 

advogado de consultivo empresarial do futuro no Brasil?” não é simples tampouco objetiva. 

Por se tratar de trabalho exploratório, foi necessário percorrer diversas etapas em espiral – 

relativas a revisões de literaturas, pesquisas empíricas em sítios eletrônicos e entrevistas –, 

para que as análises que envolvem a resposta fossem consistentes. Assim é que cada etapa 

percorrida contribuiu para a construção da resposta à pergunta de pesquisa. 

 Previamente ao início do presente trabalho, discutiu-se a pesquisa com advogados de 

consultivo empresarial que atuam tanto em escritórios brasileiros quanto em departamentos 

jurídicos de grandes companhias no País. Atentou-se à repetitiva afirmação de que a atividade 

de advocacia consultiva – cujo trabalho era sempre referido como meramente atrelado à 

elaboração e discussão de contratos – se tornaria irrelevante no futuro próximo, pois seria 

integralmente substituído por “robozinhos”. A partir de tais conversas exploratórias, 

percebeu-se que os advogados, em sua grande maioria, não tinham a real noção do valor 

gerado pelo próprio trabalho.  

                                                           
16

 FOGAÇA, Vitor Hugo Bueno; VALENTE, Nara Luiza. A Triangulação de Métodos: Possibilidade de 

Utilização na Pesquisa Jurídica. Revista Jurídica da FURB, Blumenau, v. 21, n. 46, pp. 55-66, set./dez. 2017. pp. 

57-58. 
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 Identificou-se, então, a necessidade de se apresentar e discutir a literatura sobre 

criação de valor por advogados de consultivo empresarial. Apesar de a literatura focar na 

atuação dos advogados em operações de fusões e aquisições e, em menor medida, em 

mercado de capitas, utilizou-se a expressão de forma mais abrangente, com maior foco nas 

atividades que se replicam em atuações diversas abrangidas pela advocacia de consultivo 

empresarial (e.g. pesquisa jurídica; elaboração e discussão de contratos; elaboração de 

documentos societários; análise estratégica sobre o desenrolar de cada operação societária; 

análise estratégica sobre a elaboração do clausulado de contratos em geral; análise preditiva 

de desdobramentos contratuais; bom relacionamento com clientes; conhecimento profundo 

sobre sua atividade empresarial). A revisão da literatura referida foi de extrema relevância 

para apresentar as diversas leituras sobre a possibilidade de criação de valor por advogados de 

consultivo empresarial, o que possibilitará ao leitor refletir criticamente sobre a própria 

atuação, a partir de cada conjuntura específica de trabalho nos escritórios. 

 Ademais, com o objetivo de situar a literatura no contexto brasileiro, realizou-se 

pesquisa empírica para identificar quem são os advogados de consultivo empresarial 

premiados no Brasil, como proxy de criação de valor. A pesquisa empírica foi realizada 

dentro do contexto possível, qual seja, de grandes premiações conferidas a advogados 

brasileiros – Chambers Latin America, The Legal 500 Latin America e Who's Who Legal 

Brazil –, analisando-se criticamente o perfil dos advogados premiados – considerando-se a 

abordagem da literatura de criação de valor analisada – e as premiações propriamente ditas. 

Destaca-se esta estratégia como uma das inovações metodológicas do presente trabalho, visto 

que, até o momento, não se tem notícia de outros estudos que (i) discutem criticamente a 

metodologia de cada premiação; e/ou (ii) se valem das premiações para avaliar o perfil, ou 

seja, a forma de agregar valor pelos advogados analisados. 

 Já a revisão da literatura internacional sobre direito e tecnologia foi relevante pelos 

seguintes motivos: (i) não é possível se falar em eventual alteração do perfil do advogado, em 

razão de tecnologia, sem antes ambientar o leitor nas discussões pertinentes à matéria; (ii) 

possibilitou identificar quais atividades advocatícias de consultivo já foram mais impactadas 

até o momento pelo uso de tecnologia nos escritórios; (iii) a identificação de tais impactos 

permitiu visualizar as alterações de perfil dos advogados de consultivo já identificadas por 

alguns autores. 

 Como forma de trazer as percepções trabalhadas na literatura sobre direito e tecnologia 

para a realidade brasileira, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com sócios e 



21 

 

 

advogados que atuam em grandes escritórios brasileiros premiados em tecnologia e/ou 

inovação. A escolha de tais entrevistados decorreu da premissa de que os escritórios 

brasileiros premiados nas áreas de tecnologia e/ou inovação se encontram mais bem 

estruturados no tocante à implantação de soluções tecnológicas internamente, por quatro 

motivos. Primeiro, os grandes escritórios, como regra, costumam empregar equipes internas 

muito bem preparadas para prestar apoio à atividade advocatícia propriamente dita. Nesse 

sentido, tais escritórios estariam propensos a já disporem de departamentos e pessoal 

dedicados a, pelo menos, estudar e discutir em profundidade a interseção entre o direito e a 

tecnologia, bem como possíveis novas estruturas de inovação. Segundo, grandes escritórios de 

advocacia tendem a possuir maiores condições de acesso e armazenamento de grandes 

volumes de dados, referentes a seus clientes e respectivos casos, o que lhes favorece na 

contratação de tecnologia não apenas para o armazenamento de tais dados, mas também para 

sua utilização de forma cada vez mais eficiente. Terceiro, os altos faturamentos desses 

escritórios lhes permitiriam a contratação de soluções tecnológicas, com a finalidade de 

impulsionar a eficiência dos serviços prestados. Quarto, os sócios e advogados de tais 

escritórios são constantemente convidados a palestrar em eventos – presenciais e remotos – 

sobre os impactos da tecnologia na prática advocatícia desenvolvida no Brasil. 

 No entanto, deve-se pontuar que o foco deste trabalho não são esses escritórios em 

especial, mas sim, de forma mais ampla, os grandes escritórios de advocacia brasileiros com 

atuação na área de consultivo empresarial no País. Nesse sentido, a elaboração do presente 

trabalho não partiu dos grandes escritórios premiados em tecnologia e/ou inovação, os quais 

foram apenas parte da estratégia metodológica e só surgiram como opção para as entrevistas 

depois que a pesquisa já se encontrava em estágio mais avançado. Trata-se, portanto, de mera 

estratégia de seleção, consubstanciada em necessário recorte metodológico. 

 Por sua vez, as entrevistas possibilitaram: (i) colher dados e percepções específicas 

sobre o mercado advocatício brasileiro, no que diz respeito a tais escritórios; (ii) identificar se 

houve alguma alteração de exigência quanto ao perfil dos advogados para fins de contratação 

nos escritórios; (iii) analisar criticamente o grau de inserção tecnológica destes escritórios em 

face do relatado pela literatura internacional; (iv) analisar criticamente os potenciais desafios 

à utilização de tecnologia por grandes escritórios brasileiros premiados em tecnologia e/ou 

inovação; (v) analisar criticamente qual o perfil já exigido pelos escritórios, bem como o 

projetado para o futuro próximo, e se o perfil do futuro apontado pelos entrevistados guarda 

consonância com o que vem sendo defendido na literatura sobre direito e tecnologia.  
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2 A LITERATURA SOBRE A CRIAÇÃO DE VALOR POR ADVOGADOS DE 

CONSULTIVO EMPRESARIAL
17

 

 

Há trinta e seis anos, o professor de direito estadunidense Ronald Gilson questionou “o 

que, de fato, fazem os advogados de consultivo empresarial?”,
18

 chegando à conclusão de que 

geram valor ao conseguirem operacionalizar a redução de custos de transação de diferentes 

formas. Desde então, a literatura sobre a criação de valor por advogados de consultivo 

empresarial (Value Creation by Business Lawyers) vem buscando a resposta que melhor 

descreva o modo pelo qual tais advogados geram valor para seus clientes.
19

 

Os serviços jurídicos oferecidos por advogados de consultivo empresarial costumam 

envolver, entre outros, a assessoria a clientes no tocante aos seus direitos e obrigações em 

operações societárias, à elaboração de documentos societários e contratos diversos, além de 

aconselhamentos jurídicos durante negociações societárias. Em termos gerais, tais advogados 

planejam estratégias; negociam acordos; solucionam disputas
20

; estruturam operações 

societárias mitigando riscos, por meio da antecipação de possíveis contingências; estruturam 

atividades relacionadas a due diligence; bem como aconselham clientes com relação a 

possíveis consequências e custos decorrentes de decisões específicas. Para tanto, advogados 

de consultivo empresarial planejam e elaboram diversos documentos e contratos que 

viabilizam, refletem e conformam, com precisão, as operações societárias às expectativas de 

seus clientes.
21

     

                                                           
17

 O conteúdo deste capítulo baseia-se no seguinte trabalho: LOUREIRO, Taisa Afonso. Os Masters of the Code 

da Advocacia Consultiva no Brasil. In: SANCHEZ BADIN, Michelle (Org.). Decodificando o Código do 

Capital de Katharina Pistor a partir do Brasil. São Paulo: FGV Direito SP, 2020. pp. 105-136. 
18

 GILSON, Ronald. Value Creation by Business Lawyers: Legal Skills and Asset Pricing. The Yale Law 

Journal, New Haven, v. 94, n. 2, pp. 239-313, Dec. 1984. p. 241. No presente trabalho, a expressão business 

lawyer utilizada por Gilson foi livremente traduzida como “advogado de consultivo empresarial”. 
19

 KOSURI, Praveen. Beyond Gilson: The Art of Business Lawyering. Lewis & Clark Law Review, Portland, v. 

19, n. 2, pp. 463-495, 2015. p. 464. 
20

 Apesar de vários autores apontarem como atividades inerentes à advocacia de consultivo empresarial a 

habilidade de solucionar disputas, eles não especificam que disputas seriam essas, limitando-se, a, por exemplo, 

mencionar as ocasiões em que advogados são solicitados a atuar em expansões de pessoas jurídicas para outros 

países (situação em que costumam existir possíveis embates envolvendo custos regulatórios locais e o interesse 

do cliente em obter vantagens econômicas quanto ao pagamento de tributos) ou em operações de fusões e 

aquisições (hipótese em que costuma haver um interesse comum final, qual seja, o fechamento da operação, mas 

em que as partes, muitas vezes, possuem interesses econômicos conflitantes). A esse respeito, ver: MORGAN, 

Thomas. Economic Reality Facing 21st Century Lawyers. Washington Law Review, Seattle, v. 69, n. 3, pp. 625-

636, 1994, p. 633; GILSON, supra nota 18, pp. 257-262. 
21

 GARDNER, Peter. A Role for the Business Attorney in the Twenty-First Century: Adding Value to the 

Client’s Enterprise in the Knowledge Economy. Marquette Intellectual Property Law Review, Milwaukee, v. 7, 

n. 1, pp. 17-73, 2003. p. 39. Segundo George Sidel, toda operação societária envolve três pilares de sustentação 

para os quais as seguintes perguntas devem ser respondidas: (i) pilar estratégico: qual é a meta de criação de 
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A literatura sobre a criação de valor por advogados de consultivo empresarial 

apresenta diversos posicionamentos acerca da maneira pela qual advogados geram valor aos 

negócios de seus clientes quando atuam como consultores em operações societárias.
22

 Diante 

disso, considera-se relevante apresentar uma revisão bibliográfica da referida literatura, a qual 

analisa não apenas as atividades consideradas como inerentes ao desempenho advocatício 

desse tipo de profissional, mas também o valor criado, a partir de habilidades técnicas 

específicas, para seus clientes. Entende-se que a revisão bibliográfica é especialmente 

relevante, pois permitirá uma reflexão mais fundamentada acerca de como os advogados 

poderão continuar gerando valor para seus clientes – e, com isso, se manterem relevantes no 

mercado – em face da crescente utilização de tecnologia nos escritórios de advocacia em 

substituição, total ou parcial, a atividades tradicionalmente desempenhadas por advogados.  

Conforme já exposto na Introdução deste trabalho, embora exista vasta literatura sobre 

a profissão do advogado no Brasil – com tópicos variados, tais como questões de gênero em 

escritórios de advocacia; o papel dos advogados em reformas judiciais; o acesso à justiça; e 

educação jurídica –, não se pode falar o mesmo especificamente sobre o valor agregado pelos 

advogados.
23

 Diante disso, e como a dinâmica da profissão jurídica no Brasil vem sofrendo 

um forte processo de americanização – especialmente a partir de 1980, quando a elite jurídica 

brasileira passou a construir e aplicar conceitos jurídicos estadunidenses no âmbito local, 

como resultado do processo de globalização
24

 –, optou-se por trabalhar com a literatura 

estadunidense sobre a criação de valor por advogados de consultivo empresarial, cujos 

principais posicionamentos estão apresentados a seguir. 

                                                                                                                                                                                     
valor a partir da operação específica e como as partes envolvidas pretendem alcançá-la?; (ii) pilar jurídico: como 

se deve gerenciar os riscos jurídicos associados à estratégia adotada na operação?; (iii) pilar ético: a proposta de 

decisão estratégica adotada é ética? (SIEDEL, George. Leadership Competencies for Business Lawyers: Using a 

Framework that Links Strategy, Law, and Ethics. Business Law Today, Chicago, v. 26, n. 9, pp. 1-5, May 2017. 

p. 5). 
22

 SCHWARCZ, Steven. Explaining the Value of Transactional Lawyering. Stanford Journal of Law, Business, 

and Finance, Stanford, v. 12, n. 2, pp. 1-57, Mar./May 2007. p. 1.  

A necessidade de se demonstrar, de forma precisa, no que consiste o valor agregado se revelou muito 

interessante nas entrevistas realizadas para o presente trabalho. Não obstante alguns relatos sobre a contratação 

de tecnologias por escritórios de advocacia brasileiros, nem sempre foi apontado como a utilização da tecnologia 

gera novos e efetivos valores para os clientes dos escritórios. 
23

 A esse respeito, remete-se à Introdução do presente trabalho, notas de rodapé 13 e 14. 
24

CUNHA, Luciana et al., supra nota 13, p. 22. Os autores explicam que esse processo de americanização foi 

conduzido pela dinâmica da profissão jurídica. Elites jurídicas locais foram atores-chave no transplante e/ou na 

implementação dos novos modelos legislativos ou profissionais dos países do Norte Global. Enquanto algumas 

elites na América Latina buscaram modelos jurídicos na Europa, a elite brasileira optou por estreitar laços com 

os Estados Unidos. Isso se tornou mais evidente nos anos de 1980, quando a elite jurídica brasileira passou a 

trabalhar conceitos jurídicos estadunidenses no âmbito local. Um exemplo disso foi o desenvolvimento do 

escritório Pinheiro Neto Advogados, que quebrou com o padrão brasileiro de escritórios de advocacia pequenos 

e familiares e criou um modelo americanizado, generalista de direito societário, muito próximo dos escritórios 

que atuavam em Wall Street. 



24 

 

 

2.1 Engenheiros de Custos de Transação (Transaction Cost Engineer)  

 Em 1984, Ronald Gilson,
25

 em trabalho eminentemente teórico, abordou o papel do 

Direito na estruturação econômica das operações societárias, apontando que os advogados 

criam valor quando atuam como engenheiros de custos de transação em operações societárias. 

Gilson, que costuma ser referido como o precursor da literatura em questão,
26

 tentou 

compreender o motivo que levava clientes a pagar elevados valores de honorários a 

advogados de consultivo empresarial. Sua hipótese era de que, se as atividades desses 

advogados geram valor, as operações societárias ou contratos empresariais nos quais atuam 

como consultores devem valer mais – descontados os honorários referidos –, como resultado 

de sua participação.
27

 

Segundo o autor, os advogados de consultivo empresarial viabilizam a realização de 

operações societárias que de outra forma não seriam possíveis ou permitem que as operações 

ocorram de forma mais eficiente, gerando, assim, valor para seus clientes.
28

 Gilson levantou a 

hipótese de que bons advogados de consultivo empresarial minimizam custos de transação – 

entende-se que referentes à redução de problemas de informação assimétrica, seleção 

adversa
29

 e risco moral
30

 entre as partes, bem como à mitigação de eventual oportunismo 

estratégico entre elas –, alocando cada risco envolvido na operação à parte com maior 

capacidade de suportá-lo. E, ao minimizarem eventuais custos de transação, tais advogados 

acabam aumentando ganhos para todas as partes envolvidas na operação societária, 

melhorando ambos os lados.
31

 A esse respeito, interessante notar a conclusão de Gilson, no 

sentido de que advogados de consultivo empresarial não agregam valor simplesmente 

assegurando “um pedaço maior do bolo” para seus clientes, mas, sim, ao “fazer o bolo 
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crescer”, para que haja mais a ser distribuído entre todas as partes envolvidas em determinada 

operação societária.
32

 

Questiona-se, contudo, como advogados de consultivo empresarial efetivamente 

reduzem custos de transação e qual o vínculo entre suas atividades e o valor agregado às 

negociações estratégicas que circundam operações societárias.
33

 Para Gilson, tais advogados 

criam valor quando atuam como engenheiros de custos de transação, mediante a criação de 

mecanismos eficientes que preenchem a lacuna existente entre o mundo hipotético de 

mercados perfeitos e a realidade (imperfeita) em que se realizam operações societárias no 

mundo real.
34

 Dessa forma, ao atuarem como engenheiros de custos de transação, os 

advogados geram valor para seus clientes ao antecipar riscos e resultados, bem como ao 

reduzir: (i) a possível existência de risco moral entre as partes; (ii) os custos da agência, 

mediante o monitoramento implícito dos agentes executivos de seus clientes, para que ajam 

em benefício do cliente propriamente dito; e (iii) eventuais informações assimétricas entre as 

partes, por exemplo, por meio da elaboração de legal opinions; da estruturação de 

mecanismos de declarações e garantias (representations and warranties) para serem assinados 

pelas partes; da elaboração de contratos de responsabilidade, bem como de cláusulas de 

indenização.
35

  

Uma etapa importante das operações societárias consiste nas declarações e garantias 

(representations and warranties) apresentadas pela parte vendedora à parte compradora 

acerca de informações detalhadas sobre a atividade empresarial do vendedor. O vendedor 

costuma garantir, entre outros, a exatidão de suas demonstrações financeiras; a inexistência de 

dívidas referentes a impostos; a ausência de passivos contingentes; sua propriedade sobre os 

ativos envolvidos na operação societária, bem como a condição em que se encontram os 

ativos no momento da negociação; eventual existência de ações judiciais contra o vendedor.
36

 

Não obstante, é comum a existência de assimetria de informações entre as partes durante 

negociações conduzidas no âmbito de operações societárias, pois o vendedor sempre saberá 

mais sobre a sua atividade empresarial do que o comprador.
37

 

 Segundo o autor, é do interesse de ambas as partes reduzir essa assimetria de 

informações, considerando que, se informações completas sobre as atividades do vendedor 
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não estiverem disponíveis para o comprador, o comprador poderá assumir que as informações 

não divulgadas devem refletir desfavoravelmente no valor da operação societária em 

negociação, o que prejudica o vendedor com relação ao preço oferecido pelo comprador para 

o fechamento da operação.
38

 

Sob a ótica do comprador, os custos atrelados à aquisição das informações sobre a 

atividade do vendedor estão englobados no custo geral de aquisição dos ativos do vendedor, 

todavia valores gastos em informação reduzem o montante destinado ao pagamento do 

vendedor para a conclusão da operação.
39

 Por sua vez, a contratação de um advogado de 

consultivo empresarial para verificar e atestar as informações referentes ao vendedor seria a 

opção menos dispendiosa para as partes, especialmente considerando que as declarações e 

garantias (representations and warranties) atestadas pelo advogado funcionam como meio de 

produção das informações necessárias a precificar a operação, a custos reduzidos.
40

 

Considerando o exposto, entende-se, a princípio, que não haveria nada de 

verdadeiramente “jurídico” nas funções que Gilson descreve para os advogados de consultivo 

empresarial, tampouco existiriam requisitos intrínsecos à advocacia para o desempenho das 

atividades apontadas acima. Diante disso, indaga-se o que haveria de tão relevante, para o 

autor, na atuação do advogado. Gilson apresentou um painel com três tipos de profissionais – 

advogados, contadores (accountants) e agentes de bancos de investimentos (investment 

bankers) – atuando em uma operação societária. O autor explicou que todos possuem a 

mesma função genérica, qual seja, a redução dos custos de transação, mas cada um apresenta 

especialização em uma área determinada, diversa dos demais, além de uma esfera específica 

de influência que domina.
41

  

Ocorre que essas esferas de influência, em algum momento, acabam se sobrepondo.
42

 

A existência de influências regulatórias em operações societárias mais complexas (e.g. as que 

envolvem incorporação ou fusão de companhias e também aquisições de participações 

societárias),
43

 cada qual com o potencial de impactar de maneira relevante o formato jurídico 
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que deve ser aplicado às operações, que, para Gilson, explica parte significativa da 

predominância de advogados como engenheiros de custos de transação para fins de criação de 

valor.
44

 A esse respeito, o autor explica que a relevância do advogado reside na habilidade de 

produção de informações jurídicas especializadas sobre o vendedor, tais como: o vendedor 

pode ter ciência de que figura como réu em determinada ação judicial trabalhista ou 

ambiental, mas o advogado agregará valor com sua análise técnica sobre os impactos de tal 

ação no futuro dos negócios do vendedor, considerando a possibilidade de condenação em 

quantias elevadas;
45

 o status das responsabilidades do vendedor à época da operação, 

envolvendo dívidas ainda não pagas, poderá depender de expresso consentimento de seus 

credores, o que demandará análise jurídica especializada sobre o regime de responsabilidade 

pré-pactuado pelo vendedor.
46

  

Em 1995, Gilson
 
e Mnookin confirmaram o entendimento esposado no trabalho 

precursor da literatura, no sentido de que advogados de consultivo empresarial geram valor 

quando atuam como engenheiros de custos de transação.
47

 Apontaram, contudo, que essa 

mera constatação não seria suficiente, sendo necessário entender quais seriam e como 

funcionam as fontes de criação de valor. Para tanto, buscaram na teoria econômica a estrutura 

pertinente à compreensão das fontes primárias potencialmente geradoras de valor por 

engenheiros de custos de transação. Os autores concluíram que tais fontes decorrem das 

habilidades e técnicas negociais desenvolvidas e aplicadas por advogados, estando 

relacionadas a: (i) diferenças entre as partes; (ii) semelhanças não competitivas; (iii) 

economias de escopo; e (iv) desenvolvimento de estruturas para mitigar os custos de 

transação, incluindo eventual oportunismo estratégico entre as partes.
48

 

As diferenças entre as partes decorrem das distintas perspectivas e preferências sobre o 

futuro, assim como das escolhas quanto a riscos que efetivamente geram oportunidades de 

criação de valor. Isso porque as operações societárias ocorrem da melhor maneira quando 

uma das partes envolvidas na negociação prioriza determinado ativo ou serviço que não é tão 

                                                           
44

 Ibidem, pp. 296-297. Interessante notar que tal argumento é de economia de escopo, que, por sua vez, 

representa a economia resultante da operação societária em que o mesmo investimento dá suporte a várias 

atividades lucrativas em conjunto, com menor custo, do que separadamente. Ver: SCHWARCZ, supra nota 22, 

p. 12.  

Nesse sentido, outros profissionais poderiam atuar nas operações societárias, mas, como a presença dos 

advogados se faz necessária em razão dos sistemas regulatórios, os advogados acabam se apropriando também 

das demais funções fora do escopo jurídico. 
45

 GILSON, supra nota 18, p. 274. 
46

 Ibidem. 
47

 GILSON, Ronald; MNOOKIN, Robert. “Business Lawyering and Value Creation for Clients”. Oregon Law 

Review, Eugene, v. 74, n. 1, pp. 1-14, Mar./May 1995, pp. 7-8. 
48

 Ibidem, pp. 8; 10. 



28 

 

 

valorizado pela outra. Por sua vez, os advogados podem agregar valor criando as melhores 

estruturas por meio das quais essas diferenças sejam arbitradas e negociadas, de forma 

harmônica, entre as partes.
49

 

As semelhanças não competitivas são relevantes porque, em alguns casos, os 

interesses e preferências das partes em uma negociação podem ser tais que ambas têm 

condições de desfrutar de benefícios adicionais sem diminuir o contentamento uma da outra. 

Assim é que os advogados, ao, por exemplo, atuarem para melhorar eventuais ruídos de 

comunicação entre as partes, criam valor para a negociação em pauta.
50

 

No tocante às economias de escopo, os autores comentam que muitas operações 

societárias, nas quais os advogados desempenham papel essencial, envolvem o agrupamento 

dos meios de consumo e de produção das partes contratantes, para fins de redução do custo 

unitário do negócio em função do aumento do volume ou da variedade de atividades. Assim, a 

gênese ou preservação das estruturas que capturam essas economias seria uma importante 

fonte de criação de valor a ser desempenhada pelos advogados envolvidos.
51

 

A quarta e última fonte de criação de valor diz respeito ao desenvolvimento de 

estruturas negociais aptas tanto a mitigar eventual oportunismo estratégico entre as partes, 

quanto a reduzir os demais custos de transação entre elas. Não obstante a impossibilidade de 

que problemas de informação assimétrica, seleção adversa e risco moral sejam completamente 

vencidos por meio da contratação de bons advogados, eles podem criar procedimentos e 

estruturas institucionais que diminuam os riscos existentes, minimizando assimetrias ou 

alinhando incentivos.
52

 

O trabalho de Gilson é criticado por apresentar uma resposta incompleta à sua 

pergunta inicial acerca do que realmente fazem os advogados de consultivo empresarial. Isso 

porque Gilson não atribuiu relevância a diversas atividades desempenhadas por advogados de 

consultivo, sob a crença de que não agregam valor em termos economicamente mensuráveis, 

tal qual qualquer função que o advogado possa desempenhar previamente ao efetivo início de 

determinada operação societária (e.g. aconselhamento a clientes; pesquisas jurídicas sobre 

casos semelhantes) ou após a sua conclusão (e.g. acompanhamento estratégico do 

cumprimento das obrigações finais atribuídas à outra parte na operação societária). Nesse 

sentido, limitou o trabalho dos advogados a atividades meramente técnico-jurídicas, 
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envolvendo a estruturação técnica de operações societárias para minimizar assimetrias e a 

elaboração de documentos, contratos e cláusulas para eliminar ineficiências.
53

 O objetivo de 

Gilson, ao focar em como os advogados de consultivo empresarial agregam valor, seria lhes 

proporcionar melhores condições de se manter necessários no futuro. No entanto, parte da 

literatura argumenta que um futuro que retrata os advogados como meros técnicos não os 

sustenta efetivamente, tendo em vista que a tecnologia já vem substituindo algumas atividades 

técnicas de advogados de consultivo empresarial, a exemplo da automação da elaboração de 

minutas de contratos.
54

 

 

2.2 Intermediários Reputacionais (Reputational Intermediary)  

Karl Okamoto, também em 1995, realizou uma abordagem empírica da atuação dos 

advogados de consultivo empresarial,
55

 criticando a análise eminentemente teórica até então 

apresentada na literatura. Concluiu que os advogados criam mais valor quando atuam como 

intermediários reputacionais, facilitando operações societárias e contribuindo para a redução 

de assimetrias de informação entre as partes. Para o autor, tal função é desempenhada por 

advogados de consultivo primordialmente por meio da elaboração de legal opinions.
56

 

Okamoto explicou que, em operações societárias, o comprador precisa confiar nas 

informações fornecidas pelo vendedor acerca da existência, qualidade, valor do ativo, a partir 

de meios de comprovação fornecidos pelo próprio vendedor. Diante disso, o comprador 

sempre corre o risco de receber informações incompletas ou, até mesmo, inverídicas. É 

justamente nesse contexto que surgem os advogados como intermediários reputacionais, 

contratados pelo comprador para analisar e eventualmente validar as informações prestadas 

pelo vendedor, por meio de legal opinions. Com isso, os advogados oferecem sua boa 

reputação como garantia de que as informações do vendedor são precisas e, em última 

instância, como garantia do sucesso do próprio fechamento da operação societária.
57

  

Assim, quando a reputação empresarial de determinado cliente é insuficiente no 

mercado em que atua ou pretende atuar, a boa reputação do advogado ou de seu escritório 
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pode substituir aquela. Para Peter Gardner, a reputação do advogado – fruto de sua diligência, 

honestidade, integridade e atuação independente – pode, muitas vezes, ser mais valiosa do que 

suas habilidades jurídicas, agregando, com isso, valor ao negócio empresarial do cliente e 

diminuindo não apenas o seu risco, mas também eventuais custos de transação.
58

 

Interessante, porém, notar que essa concepção do advogado de consultivo empresarial 

como intermediário reputacional recebe duas críticas. A primeira no sentido de que, mesmo 

em operações societárias complexas, a necessidade de o cliente apresentar confiabilidade e 

credibilidade na negociação, em regra, diz respeito às suas informações de saúde financeira, e 

não jurídicas. Para esse fim, contadores – e não advogados – seriam os profissionais 

adequados a certificar a precisão da situação econômica do cliente.
59

 Diante disso, qualquer 

pessoa com experiência nos trâmites referentes a operações societárias e conhecimento sobre 

a saúde financeira da companhia a ser adquirida poderia emitir uma opinion sobre eventuais 

questionamentos apresentados pelo comprador, reduzindo, com isso, possíveis informações 

assimétricas. Entende-se, contudo, que Okamoto reservou a relevância de tal atividade aos 

advogados de consultivo fundamentalmente por causa de seus conhecimentos técnico-

jurídicos. Tais conhecimentos estariam aptos não apenas a orientar as partes quanto aos 

trâmites da operação societária, mas também a projetar e prevenir custos regulatórios, o que, 

em verdade, foi abordado pela literatura apenas anos mais tarde, o que será detalhado mais a 

frentes neste trabalho. 

A segunda crítica afirma que o valor reputacional do advogado em si não deveria ter a 

mesma importância da qualidade e da experiência técnico-jurídica fornecidas por advogados 

de consultivo empresarial de reputação ilibada, cuja contratação agrega valor principalmente 

por realizarem um trabalho jurídico primoroso.
60

 No entanto, entende-se que a boa reputação 

do advogado necessariamente deriva da prestação de um serviço advocatício de excelência, o 

que depende de sua experiência e habilidades técnico-jurídicas. Com isso, não haveria que se 

falar em boa reputação desvinculada de qualidade e experiência.
61
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2.3 Arquitetos de Soluções Jurídicas Assertivas  

Peter Gardner, em 2003, identificou que os advogados geram mais valor quando atuam 

como arquitetos de soluções jurídicas assertivas. Para tanto, focou sua análise em como os 

serviços jurídicos poderiam ser prestados de forma mais efetiva, criativa e especificamente 

voltada às necessidades dos negócios de cada cliente, para que os clientes tivessem condições 

de tomar decisões empresariais mais acertadas, com base no raciocínio e análise decorrentes 

de aconselhamentos jurídicos previamente recebidos, em vez de receberem aconselhamentos 

jurídicos generalistas, não direcionados à sua atividade empresarial propriamente dita. 

Segundo Gardner, existe uma demanda para que tais advogados desenvolvam uma cultura de 

inovação
62

 e um compromisso constante com a criação de novos conhecimentos que 

efetivamente gerem valor para seus clientes.
63

  

 Para Gardner, arquitetos de soluções jurídicas assertivas buscam, dentro de panoramas 

de complexidade e incertezas jurídicas, encontrar soluções viáveis e assertivas para desafios 

complexos de clientes, criando arranjos sustentáveis e eficientes. A partir do uso de seu 

conhecimento jurídico especializado como ferramenta para a solução de demandas jurídicas, o 

advogado as resolve de forma criativa, utilizando bom senso e sua prévia experiência prática, 

ao mesmo tempo em que mantém o foco não apenas nas necessidades e objetivos do cliente, 

mas também no panorama jurídico envolvido na questão e em detalhes factuais, financeiros e 

temporais.
64

 

 Como conhecimento e expertise são recursos escassos a vários clientes envolvidos em 

operações societárias, os advogados se tornam valiosos quando atuam como arquitetos de 

soluções jurídicas assertivas, demonstrando possuir ampla experiência em sua área de 

atuação, resolvendo problemas de forma criativa. Para o autor, essa atuação consultiva, em 

operações societárias, costuma ser mais bem desempenhada por advogados do que por outros 

profissionais, em razão da existência de todo um sistema regulatório que requer não apenas 

conhecimento de modelos alternativos de negociação, mas também habilidades específicas 
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para traduzir a forma desejada em documentos jurídicos úteis às negociações empresariais em 

pauta.
65

 

 

2.4 Tradutores de Culturas 

 Em 2004, Rubén Kraiem apresentou a sua concepção de que o advogado de consultivo 

empresarial agrega valor ao atuar como um tradutor de culturas jurídicas. Para o autor, 

existem operações societárias que podem ser consideradas como verdadeiros transplantes 

jurídicos, considerando a forma pela qual as operações e as próprias companhias envolvidas 

são estruturadas em cada sistema jurídico. Além do mais, a negociação dos contratos 

empresariais inerentes à operação podem se assemelhar ao processo de transplante legislativo 

de princípios e normativos estrangeiros, principalmente se as partes negociantes advierem de 

tradições jurídicas diversas.
66

 Nesse sentido, as partes envolvidas na operação societária 

podem não ser capazes de compreender os trâmites e documentos que ela demanda, incluindo 

os respectivos termos jurídicos (os quais podem, inclusive, ter diferentes significados a 

depender do sistema jurídico de origem).
67

  

 Para Kraiem, nesse contexto, em que é fundamental o conhecimento técnico acerca de 

todos os sistemas jurídicos possivelmente envolvidos na operação societária, a experiência 

acadêmica e/ou prática-profissional internacional do advogado seria relevante. O advogado 

atuaria como um verdadeiro tradutor de culturas jurídicas, definindo os meios para que as 

partes encontrem pontos de convergência na operação societária, aumentando, com isso, não 

apenas o nível de confiança entre elas, mas também de segurança jurídica na operação 

propriamente dita.
68

 

 

2.5 Especialistas em Regulação 

Steven Schwarcz, em 2007, focou no papel técnico-jurídico dos advogados ao analisar 

empiricamente as estratégias regulatórias concernentes a operações societárias,
69
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cliente cuja atividade empresarial possui elevado grau de sofisticação tende a demandar serviços jurídicos mais 

primorosos (ibidem, p. 32). 
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 KRAIEM, Rubén. Leaving Money on the Table: Contract Practice in a Low-Trust Environment. Bepress 

Legal Series, Berkeley, Working Paper n. 128, Feb. 2004, pp. 33-34. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem, p. 35. 
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 SCHWARCZ, supra nota 22, pp. 20-22.  

O estudo empírico de Schwarcz foi realizado com o envio de um questionário para advogados e seus clientes. As 

conclusões do autor se basearam em 75 respostas de advogados e 17 respostas de clientes. Os custos regulatórios 
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vislumbrando a possibilidade de redução de custos regulatórios. Sua conclusão foi de que 

advogados de consultivo empresarial geram valor quando atuam como especialistas em 

regulação.  

Nesse sentido, tais advogados geram valor com sua experiência e conhecimento sobre 

leis e regulações que regem as operações societárias, o que, por exemplo, pode incluir: a 

garantia de que as prioridades jurídicas desejadas sejam alcançadas; que garantias, direitos 

creditórios e acordos de subordinação sejam juridicamente exequíveis; que pessoas jurídicas 

sejam criadas em conformidade com as leis; entre outros.
70

 Diante disso, o autor ressalta a 

relevância de um sólido saber jurídico no âmbito da advocacia.
71

 Por outro lado, é criticado 

por conceber o advogado como um tecnocrata, que dependeria de um mundo cada vez mais 

regulamentado para se manter relevante e necessário.
72

 Conforme pontua Mariana Pargendler, 

o ambiente contratual da Civil Law é, ao menos à primeira vista, muito mais regulado que o 

da Common Law.
73

 Diante disso, entende-se que advogados atuando como especialistas em 

regulação teriam maiores chances de agregar valor para seus clientes em demandas inseridas 

no contexto de países que adotam o regime da Civil Law.  

 

2.6 Consultores Amplamente Confiáveis 

 Em 2015, Praveen Kosuri apresentou o que se entende como uma visão holística sobre 

o papel dos advogados de consultivo empresarial, que leva em consideração não apenas seus 

conhecimentos jurídicos, mas também habilidades pessoais (soft skills), concebendo-os como 

consultores amplamente confiáveis. 

                                                                                                                                                                                     
que Schwarcz identificou como o foco dos esforços de minimização de custos por advogados de consultivo 

empresarial não são referentes aos negócios dos clientes, mas sim às operações societárias propriamente ditas, o 

que coincide com as questões regulatórias identificadas por Gilson no trabalho seminal da literatura (KOSURI, 

supra nota 19, p. 470). A esse respeito, interessante notar que Gilson (1984) e Schwarcz (2007) tentam 

apresentar posicionamentos próprios quanto à forma de criação de valor por advogados de consultivo 

empresarial. No entanto, entende-se que a literatura segue uma evolução temporal bastante coerente, 

considerando que os posicionamentos e análises dos autores conversam de forma concatenada. 
70

 SCHWARCZ, supra nota 22, p. 22. Para Elisabeth de Fontenay (supra nota 31, pp. 401-402), apesar das 

diferentes ênfases apresentadas por Gilson (1984) e Schwarcz (2007), é possível que, na prática, haja uma 

sobreposição entre os paradigmas de “engenheiros de custos de transação” e “especialistas em regulação” (e.g. 

situações nas quais advogados de consultivo empresarial procuram minimizar os impactos regulatórios no 

excedente de determinada operação societária). Segundo a autora, a teoria de Gilson buscava um papel de ordem 

puramente privada para advogados criarem valor, qual seja, a relevância da atuação de advogados em contextos 

destituídos de regulamentação. No entanto, ela acredita que, quando os advogados procuram minimizar os custos 

regulatórios de operações societárias, eles, em verdade, acabam se envolvendo em uma forma de engenharia de 

custo de transação, o que, em última análise, confirmaria a tese precursora da literatura. 
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 SCHWARCZ, supra nota 22, pp. 22-23. 
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 KOSURI, supra nota 19, p. 471. 
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 PARGENDLER, Mariana. The Role of the State in Contract Law: The Common-Civil Law Divide. Yale 

Journal of International Law, v. 43, n. 1, pp. 143-189, 2018. pp. 253; 257. 



34 

 

 

Kosuri afirmou que, apesar de Gilson (1984), Okamoto (1995) e Schwarcz (2007) 

terem apresentado as visões canônicas acerca do que fazem os advogados de consultivo 

empresarial, suas descrições são muito limitadas, pois são restritas ao papel desses advogados 

em operações de fusões e aquisições e, principalmente, às atividades inerentes à execução de 

tais operações. Não seriam aptas, portanto, a descrever tudo o que realmente fazem os 

advogados de consultivo empresarial e, em última instância, todos os meios pelos quais 

agregam valor a seus clientes.
74

 

Para Kosuri, a concepção acerca do valor gerado por advogados de consultivo 

empresarial evoluiu a partir de Gilson (1984), Okamoto (1995) e Schwarcz (2007) e, mesmo 

no âmbito das operações de fusões e aquisições, se expandiu, passando a incluir assessoria 

direta aos clientes tanto nas pré-negociações das operações, quanto em seu pós-fechamento. 

Ademais, segundo o autor, a concepção de valor criado pelo advogado também deve incluir 

sua atuação em demandas jurídicas diversas, tais como: estruturação de startup ventures; 

operações imobiliárias; proteção de direitos envolvendo propriedade intelectual e tributos; 

operações no mercado financeiro.
75

 

Para Kosuri, a concepção de advogado de consultivo empresarial deixou de focar em 

habilidades e técnicas puramente jurídicas, visto que os melhores advogados atuam como 

verdadeiros consultores para seus clientes, empregando um conjunto de habilidades robustas 

para a solução de problemas, que vão além do que normalmente é ensinado nas faculdades de 

direito,
76

 a saber: (i) profundo conhecimento sobre os negócios de seus clientes, bem como 

das melhores estratégias empresariais de longo prazo; (ii) lealdade aos clientes; (iii) 

conhecimento sobre as pessoas que administram os negócios empresariais de seus clientes;
77

 

(iv) atuação em conjunto com seus clientes em operações societárias, como se o advogado 

fosse um verdadeiro membro da equipe interna do cliente; e (v) criatividade para a solução de 

problemas diversos e efetiva solução de problemas.
78

  

Kosuri comentou, ainda, que habilidades e conhecimentos técnicos são fundamentais 

para advogados de consultivo, constituindo um serviço básico, mas o advogado que mais gera 

valor para seus clientes – e, com isso, se destaca em seu ramo de atuação – é aquele 
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 KOSURI, supra nota 19, pp. 464-465. 
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 Ibidem, p. 464. 
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 Ibidem. 
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 Quem são os sócios ou acionistas da pessoa jurídica (cliente)? Quem a administra? O que o motiva? Quais são 
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concebido como um consultor amplamente confiável.
79

 Interessante notar que as concepções 

apresentadas por Peter Gardner (2003) e Kosuri se assemelham ao apontarem a necessidade 

de que, para gerar valor, os advogados devem ser criativos na solução de problemas. Por outro 

lado, diferem substancialmente na medida em que Kosuri foca sua análise na necessidade de 

que os advogados invistam em suas habilidades pessoais (soft skills). 

 

2.7 Gestores de Conhecimento (Knowledge Managers)  

 Em 2015, Elizabeth de Fontenay pontuou que os advogados de consultivo empresarial 

de grandes escritórios de advocacia (elite law firms) geram valor ao coletar informações 

privadas referentes a contratos empresariais firmados no âmbito de operações societárias, por 

meio de exposição repetitiva do advogado aos mesmos tipos de operações societárias. Os 

advogados geram valor ao municiar seus clientes com dicas relevantes de mercado (insights) 

e, por consequência, vantagem significativa, durante as negociações em operações 

societárias.
80

 Em outras palavras, os advogados que atuam de forma reiterada em operações 

com objetos similares (e.g. fusões e aquisições) utilizam o seu conhecimento adquirido, 

atrelado a informações contratuais coletadas em tais operações, para negociar os melhores 

termos contratuais para seus clientes.
81

 

 Segundo a autora, tais informações de mercado auxiliam os clientes em três aspectos 

relevantes para o fechamento bem sucedido de operações societárias das quais participem: (i) 

possibilitam conhecer novos termos contratuais que estejam sendo utilizados pelo mercado, e 

que geram valor em termo de oportunidades para o cliente; (ii) determinam os ganhos 

esperados a partir da utilização de cada termo contratual em operações específicas; e (iii) 

apontam os ganhos esperados a partir da opção de saída da operação pelo cliente.
82

  

 A autora explica que essa atividade de gestão de conhecimento pode ser implementada 

pelos advogados, nos escritórios de advocacia, de diferentes formas: por meio do uso de 

soluções tecnológicas que rastreiam de forma automatizada termos contratuais relevantes em 

operações societárias já concluídas;
83

 por meio de trabalho manual de coleta e organização de 
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 Embora seja possível que empresas de tecnologia forneçam aos escritórios de advocacia – e, até mesmo, 

diretamente aos próprios clientes dos escritórios – informações sobre termos contratuais utilizados em operações 

societárias, Elizabeth de Fontenay (ibidem, p. 397) comenta que os advogados, por meio de seu conhecimento 

técnico de mercado, adquirido a partir de sua participação repetitiva em diversas operações societárias, geram 
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termos contratuais utilizados em operações societárias recentes; ou por meio de trabalho 

manual de coleta e revisão de documentos, e seus respectivos termos contratuais, utilizados 

em operações recentes que sejam semelhantes à operação societária da qual o cliente irá 

participar.
84

 

 

2.8 Codificadores do Capital (Masters of the Code)  

Em 2019, Katharina Pistor afirmou que o maior valor criado por advogados de 

consultivo empresarial para seus clientes seria a partir da codificação do capital. Para explicar 

tal afirmação, a autora apresentou interessante análise acerca do papel dos advogados, do 

surgimento da profissão jurídica no mundo e de seu impacto na codificação do capital em 

diferentes sistemas jurídicos. Pistor afirmou que os advogados são comumente referidos como 

fornecedores de serviços, argumentando, contudo, que essa descrição subestima a sua 

contribuição para a codificação do capital e, através disso, para a criação e distribuição de 

riquezas na sociedade. De acordo com a autora, a maior parte dos advogados, de fato, apenas 

oferece seus serviços a clientes em troca do pagamento de honorários. No entanto, os 

advogados que denominou de Masters of the Code seriam aqueles que usam seu 

conhecimento técnico-jurídico, construído junto a clientes e parceiros profissionais, para criar 

novos modelos de capital a partir de roupagens jurídicas já existentes.
85

  

 

2.9 Engenheiros de Resultados Contratuais (Outcome Engineer and Contract 

Innovator) 

Em 2019, Spencer Williams afirmou que a crescente contratação de soluções 

tecnológicas relacionadas à análise preditiva de desdobramentos contratuais – o que será 

objeto de análise pormenorizada na seção 4.3.4 do presente trabalho –, por advogados de 

consultivo empresarial, permite que tais advogados passem a gerar maior valor a seus clientes 

                                                                                                                                                                                     
muito mais valor os clientes, pois as informações apresentadas pelas empresas de tecnologia ficam restritas a 

documentos disponíveis publicamente para consulta, após o fechamento das respectivas operações.  
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 Ibidem. 
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 PISTOR, Katharina. The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality. Princeton: Princeton 

University Press, 2019. pp. 159-160; 163.  

Em sentido similar, Fabio de Sá e Silva e David Trubek afirmaram que a operabilidade da economia de qualquer 
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por meio de sua atuação como engenheiros de resultados contratuais (outcome engineer).
86

 De 

forma semelhante ao conceito de engenheiros de custos de transação proposto por Gilson 

(1984), que geram valor por meio de mecanismos contratuais para reduzir custos de transação, 

os engenheiros de resultados contratuais geram valor ao utilizar soluções tecnológicas de 

análise preditiva de desdobramentos contratuais para auxiliar seus clientes a alcançar os 

resultados desejados em determinada operação ou negociação.
87

 Nesse sentido, os advogados 

geram valor ao auxiliarem seus clientes não apenas a compreender os prováveis resultados de 

determinada contratação, mas também a ponderar suas expectativas com relação aos 

resultados apontados pela solução tecnológica.
88

 

Neste capítulo, foi apresentada a revisão bibliográfica da literatura sobre a criação de 

valor por advogados de consultivo empresarial, a qual é de significativa relevância para a 

compreensão geral das atividades desenvolvidas por esses profissionais. E, justamente por 

isso, serve de embasamento necessário ao desenvolvimento do restante deste trabalho. 

Entende-se, contudo, que, nos escritórios, nem todos os advogados de uma mesma equipe 

possuem perfis similares ou se enquadram em algum dos posicionamentos aqui apresentados 

sobre como os advogados geram valor aos negócios de seus clientes. Nesse sentido, existe a 

possibilidade de que a atuação advocatícia de consultivo – especialmente considerando o uso 

de tecnologia nos escritórios, tal qual abordado nas seções 4.5.2 e 5.3.4 do presente trabalho – 

seja realizada por meio de equipes multidisciplinares, compostas por (i) advogados que 

preencham algum dos perfis apresentados neste segundo capítulo, os quais tendem a atuar em 

contato direto com os clientes, no tocante a aspectos técnico-jurídicos das operações 

societárias. Seriam, no caso, os sócios e advogados de senioridade mais alta; (ii) profissionais 

especialistas em tecnologia; e (iii) advogados mais jovens que, a partir de conhecimentos 

básicos sobre tecnologia e interação com os respectivos especialistas, operem as interfaces 

com as soluções tecnológicas, o que lhes torna aptos a explicar aos clientes os pontos fortes e 

fracos dos resultados obtidos a partir do eventual uso de tecnologia na atuação advocatícia 

dentro dos escritórios.  

A seguir, passa-se a analisar qual o perfil do advogado de consultivo empresarial 

premiado no Brasil, considerando-se o foco de abrangência da literatura em questão.  
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3 O PERFIL DO ADVOGADO DE CONSULTIVO EMPRESARIAL PREMIADO 

NO BRASIL
89

 

  

A partir da análise da literatura sobre criação de valor por advogados de consultivo 

empresarial, realizou-se uma pesquisa empírica no intuito de identificar o perfil do advogado 

premiado no Brasil, considerando-se o foco de abrangência da literatura em questão, 

medindo-se indiretamente o grau de reconhecimento pelo mercado como proxy de criação de 

valor.
90

 Em 2019, realizou-se a coleta de dados e análise das três maiores premiações 

conferidas a advogados no Brasil, a saber: Chambers Latin America, The Legal 500 Latin 

America e Who's Who Legal Brazil. Analisou-se, ainda, se o critério utilizado para premiar os 

advogados: (i) é meramente técnico, ou seja, baseado exclusivamente em educação jurídica 

formal, incluindo cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em direito, além de cursos de 

extensão de curta duração, no Brasil e/ou no exterior; ou (ii) se também envolve experiências 

de atuação prática dos advogados, ou seja, se atuaram em escritórios estrangeiros e/ou 

ocuparam cargo público. Ademais, buscou-se identificar qual a metodologia utilizada por 

cada uma das entidades premiadoras, no intuito de desvendar se existem critérios 

metodológicos especificamente voltados para a realidade do mercado advocatício brasileiro. 

No tocante ao recorte metodológico, a pesquisa englobou somente as categorias 

“Corporate”, “M&A” e “Capital Market”, tendo em vista que a literatura sobre a criação de 

valor por advogados de consultivo aponta (i) que os advogados de consultivo empresarial 

considerados para o seu desenvolvimento seriam os especializados e atuantes em tais 

setores;
91

 e (ii) não somente o direito societário e as leis referentes a fusões e aquisições, mas 

também ao mercado de capitais (Capital Market) são essenciais à codificação do capital, o 

que justifica a sua inclusão na pesquisa realizada.
92

-
93

 A pesquisa se restringiu a 2019 porque 

o resultado das premiações dos anos anteriores não foi disponibilizado para consulta.
94
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 A análise apresentada neste capítulo baseia-se no levantamento empírico realizado para LOUREIRO, supra 
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O resultado da pesquisa apontou o seguinte perfil comum a todos os premiados: 

advogados brasileiros, graduados em escolas de direito no País e atuação advocatícia em 

grandes escritórios brasileiros. O resultado detalhado da pesquisa consta dos Anexos, ao final 

do presente trabalho. Passa-se, então, à análise das entidades que conferem grandes 

premiações ao mercado para que seja possível identificar as metodologias empregadas na 

escolha dos advogados de consultivo empresarial premiados no Brasil. 

 

3.1 As Grandes Premiações Analisadas 

Pela pesquisa realizada, verificou-se que nenhuma das premiações informa se possui 

critério específico para a realidade da América Latina, tampouco para a realidade específica 

do Brasil. Isso pode ser considerado um ponto de atenção, considerando que cada região ou, 

mais especificamente, cada país possui realidades de mercado e conjunturas socioeconômicas 

bastante peculiares, refletidas nas operações societárias e no mercado advocatício como um 

todo. 

A classificação (ranking) dos escritórios e advogados renomados realizada pela 

Chambers Latin America leva em consideração diversos critérios que precisam ser 

preenchidos para a premiação dos advogados, os quais dialogam, de maneira bem próxima, 

com a literatura sobre criação de valor por advogados de consultivo empresarial. São eles: (i) 

habilidade técnica jurídica (expertise e experiência em campos de atuação e jurisdição 

específicos); (ii) atenção ao cliente (rapidez, capacidade de resposta, linguagem comercial 

clara, emissão de pareceres jurídicos assertivos); (iii) visão comercial e conhecimento sobre 

operações societárias (compreensão da importância desses assuntos para os negócios do 

cliente, conhecimento sobre as perspectivas futuras da atividade empresarial do cliente); (iv) 

diligência (rigorosa atenção a detalhes, elevados padrões de conduta profissional, suporte de 

excelência às estratégias de crescimento empresarial de clientes); (v) custo-benefício 

(advogados com equipes eficientes, organização e inovação para economizar tempo e dinheiro 

dos clientes); e (vi) equipes de advogados com conhecimentos jurídicos sólidos para garantir 

forte apoio a clientes em todos os níveis das operações societárias.
95
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 Para justificar a pertinência da seleção dos setores da advocacia de consultivo empresarial pesquisados, 

informa-se que os setores a seguir listados, considerando-se as três entidades premiadoras, não foram incluídos 
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Com relação à metodologia utilizada pela Chambers Latin America para a seleção dos 

advogados que se destacam em suas áreas de atuação, são realizadas diversas entrevistas com 

clientes e advogados diversos – não sendo, contudo, informado se os advogados e clientes 

seriam brasileiros ou estrangeiros –, a partir dos formulários de submissão apresentados por 

escritórios e advogados interessados em serem premiados. As entrevistas são realizadas por 

telefone e e-mail, e os advogados são classificados em suas áreas de expertise com base em 

seu conhecimento jurídico e experiência, capacidade, eficiência e qualidade do atendimento 

ao cliente. O julgamento de tais quesitos é fruto de entrevistas com pessoas atuantes no 

mercado empresarial, em especial, os clientes e outros advogados anteriormente referidos; 

bem como da avaliação de seus serviços advocatícios prestados anteriormente à divulgação 

dos resultados da pesquisa.
96

 Por fim, os pesquisadores e editores participam de reuniões 

internas para analisar a pesquisa realizada, compilar e finalizar os gráficos e tabelas de 

classificação.
97

 

Os advogados premiados são classificados em faixas (bands) de 1 (mais alto) a 6 (mais 

baixo), sendo que a avaliação das classificações inclui: habilidade técnico-jurídica; conduta 

profissional; qualidade do atendimento a clientes; diligência; comprometimento; entre outros. 

A análise feita pela Chambers Latin America também abrange advogados brasileiros com 

expertise em sistemas jurídicos de outros países – chamados de “especialistas em sistemas 

estrangeiros” (Foreign Experts) –, que figuram em uma lista separada das faixas (bands) 

referidas.
98

 No entanto, a partir da pesquisa conduzida para o presente trabalho, verificou-se 

que, nas categorias analisadas – quais sejam, “Corporate”, “M&A” e “Capital Market”, cuja 

seleção foi explicada na introdução do presente capítulo –, havia apenas advogados listados 

nas faixas (bands) mencionadas, todos brasileiros e atuantes em escritórios de advocacia 

constituídos no País, sem menção a Foreign Experts. 
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A equipe de pesquisadores da Chambers trabalha sob a supervisão de diversos editores 

com experiência de pesquisa e conhecimento acerca dos mercados analisados.
99

 A equipe é 

composta por 19 pesquisadores; 38 pesquisadores seniores; 31 editores-assistentes; 43 

editores adjuntos; e 15 editores. Todos os pesquisadores passam por um treinamento 

detalhado sobre o processo de pesquisa e os mercados jurídicos cobertos pela premiação, 

sendo que cada novo pesquisador é supervisionado diretamente por um pesquisador sênior 

durante o seu primeiro ano de atuação. Já os editores gerenciam e trabalham em conjunto com 

editores adjuntos e assistentes para garantir que toda a pesquisa ofereça uma perspectiva 

imparcial e comparativa.
100

  

Do total da equipe, 18 integrantes atuam com foco na América Latina, dos quais 10 

cursaram graduação acadêmica no Reino Unido. Com relação aos 8 (oito) restantes: suas 

graduações acadêmicas foram cursadas no Peru, Portugal, Brasil, Itália ou Chile; e 4 (quatro) 

cursaram algum tipo de pós-graduação no Reino Unido.
101

 A esse respeito, seria possível 

conjecturar que o perfil acadêmico da equipe da Chambers Latin America, cujo foco de 

pesquisa é voltado à premiação de advogados nos países da América Latina – entre os quais, o 

Brasil –, poderia servir de viés para a escolha de advogados brasileiros que fizeram mestrado 

ou curso de extensão no exterior. No entanto, entende-se que tal suposição seria simplista e, 

em última instância, possivelmente equivocada, pois os critérios metodológicos divulgados 

indicam que a seleção dos premiados engloba não apenas a análise do perfil profissional e 

acadêmico de cada advogado, mas também suas respectivas atuações de sucesso em 

operações societárias de elevada complexidade.  

Considerando que, para a seleção dos advogados premiados, são realizadas diversas 

entrevistas com clientes, conforme anteriormente exposto, também seria possível conjecturar 

que uma fonte de viés relevante seria a origem estrangeira de alguns dos clientes dos 

advogados premiados. Nesse sentido, a formação acadêmica eminentemente europeia da 

equipe de pesquisadores da Chambers poderia conferir maior destaque às entrevistas 

realizadas com clientes estrangeiros – ou seja, constituídos fora do Brasil – e às suas 

respectivas indicações de advogados no País. Entende-se que eventual seleção baseada 

meramente em tal critério seria questionável, na medida em que deixa de considerar não 

apenas a opinião de clientes relevantes no mercado nacional, mas também – e, talvez 
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principalmente – a efetiva realidade brasileira, incluindo a forma como os advogados geram 

valor em território nacional, ao atuarem para clientes constituídos no Brasil e que atuam no 

mercado empresarial interno.   

Tanto é que a análise da equipe da Chambers, nas categorias “Corporate” e “M&A”, 

abrange casos em que os advogados premiados foram contratados para atuar representando 

companhias abertas e de private equity na América Latina – e, de forma mais restrita, nos 

países objeto de análise específica, tal qual o Brasil –, incluindo operações societárias que 

envolvam aquisições de companhias; capitalizações; criação de pessoas jurídicas; acordos 

operacionais e de parceria; questões envolvendo valores mobiliários; reestruturação de 

empresas. Já no tocante à categoria “Capital Market”, a pesquisa conduzida pela Chambers 

tem como foco principal o trabalho de advocacia de consultivo empresarial envolvendo 

operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, tais como títulos de dívida e 

patrimônio; derivativos; financiamento estruturado. Os advogados analisados podem 

representar instituições financeiras, emissores de valores mobiliários, subscritores, bem como 

corretores em operações públicas e privadas.
102

  

Já a premiação The Legal 500 seleciona os advogados de cada campo de atuação 

específica que, a cada ano analisado, fornecem os conselhos mais inovadores aos seus 

clientes. O conceito de “inovador”, contudo, não é fornecido no sítio eletrônico da entidade. 

Diante disso, não fica claro o que seria uma efetiva inovação na prestação dos serviços 

jurídicos, apta a embasar a premiação de advogados de consultivo empresarial. Entende-se 

que a definição de advogado inovador é relevante na medida em que o destaque do advogado 

poderia se dar por diferentes frentes de inovação, tais quais, utilização de tecnologia como 

forma de conferir maior eficiência ao serviço advocatício prestado e adoção de método de 

trabalho com foco em habilidades pessoais (soft skills) – os quais serão abordados nos 

capítulos quarto e quinto do presente trabalho –, trazendo leveza, assertividade e eficiência ao 

ambiente de trabalho do escritório de advocacia que, historicamente, constitui um espaço de 

muita competição e, por consequência, de adaptação desafiadora. 

A pesquisa da The Legal 500 é baseada na avaliação de 300.000 clientes em todo o 

mundo e em entrevistas com os advogados que mais se destacam em suas áreas. Os 

resultados, por sua vez, amparam-se no trabalho da equipe de pesquisadores, que possui 
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“expressiva experiência no mercado jurídico”.
103

 Não é, contudo, oferecida qualquer 

informação específica sobre o mercado brasileiro, no que se entende pela possibilidade de que 

a avaliação dos advogados seja realizada de forma generalista, com a utilização de critério 

padrões para todas as regiões analisadas.
104

 A consequente avaliação concentra-se na 

consistência da qualidade dos advogados dentro de cada equipe nos escritórios de advocacia, 

sendo influenciada por fatores que tornam a prática advocatícia completa dentro de cada 

campo de atuação, a saber: (i) capacidade técnico-jurídica aplicada a trabalhos complexos e 

inovadores; (ii) quais advogados possuem os clientes de maior prestígio em seus respectivos 

mercados de atuação; (iii) advogados com maior credibilidade junto aos clientes de maior 

prestígio; (iv) habilidade técnica e reputação no mercado jurídico para lidar com grandes 

operações societárias; (v) histórico das principais operações societárias assessoradas por cada 

advogado; (vi) progressos na captação de novos clientes; (vii) habilidade para lidar com as 

diversas exigências feitas por clientes; (viii) compromisso com a utilização de tecnologia para 

o aprimoramento dos serviços prestados aos clientes; e (ix) percepção aguçada acerca de seu 

mercado de atuação.
105

  

Percebe-se que alguns dos fatores listados acima possuem como foco o prestígio e a 

reputação dos advogados junto a clientes, ao atuarem em grandes operações societárias. 

Interessante notar que tais fatores dialogam diretamente com a literatura sobre a criação de 

valor por advogados de consultivo empresarial, refletindo a conclusão a que chegou Karl 

Okamoto, no sentido de que os advogados geram valor quando atuam como intermediários 

reputacionais. 

A metodologia de pesquisa utilizada pela equipe da The Legal 500 abrange análises 

qualitativas e quantitativas, e se fundamenta em dois tópicos principais. Primeiro, a cada ano, 

os escritórios de advocacia são convidados a fornecer informações sobre suas áreas de atuação 

específica, bem como detalhes acerca dos trabalhos realizados no ano anterior, ainda que 

confidenciais. Segundo, tal abordagem possibilita uma padronização da qualidade dos dados 

obtidos que, por sua vez, permite uma comparação mais precisa e segura dos advogados. 

Cerca de 300.000 clientes são contatados e questionados sobre a avaliação dos advogados que 
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os assessoram. A maior parte dos entrevistados compõe os departamentos jurídicos dos 

clientes, contudo, em muitos casos, as entrevistas são realizadas com diretores executivos ou 

financeiros, responsáveis pela estratégia por trás das contratações dentro das companhias. São 

também entrevistados profissionais (clientes) que atuam em bancos de investimentos, bancos 

de varejo e contadores que trabalhem diretamente ou tenham alguma forma de contato direto 

e regular com os advogados contratados.
106

  

Por fim, os resultados das pesquisas e entrevistas são comparados com uma amostra 

representativa detalhada das principais companhias do mundo, sendo que a premiação tenta 

fazer contato com uma amostra estatisticamente válida dos principais clientes do mercado 

jurídico, os quais são classificados por seu valor de mercado, setor de negócios ou região de 

atuação.
107

 Existe a possibilidade de que os advogados brasileiros representem um papel 

pequeno no mercado de elite global que é captado pela premiação, em oposição ao mercado 

exclusivamente brasileiro. Ainda assim, entende-se que a premiação de advogados brasileiros 

é de extrema relevância no contexto do mercado nacional, tendo em vista que projeta os 

profissionais não apenas perante o mercado jurídico, mas, principalmente, aos olhos de 

efetivos e potenciais clientes.   

Já a premiação Who’s Who Legal utiliza o seguinte critério metodológico para a 

seleção dos advogados que são considerados como destaques em suas áreas de atuação: a cada 

ano, sua equipe de pesquisa entra em contato com mais de 50.000 advogados anteriormente 

recomendados em seu campo específico de atuação. Eles fornecem recomendações e 

comentários sobre outros advogados com quem trabalharam nos anos anteriores. Com base 

nisso, os pesquisadores conduzem entrevistas por telefone e pessoalmente com os principais 

membros da comunidade jurídica em todo o mundo, incluindo escritórios de advocacia e 

advogados que trabalham em empresas, especialistas em consultoria e membros da academia. 

O resultado das recomendações feitas entre os advogados que concorrem ao prêmio é 

complementado pela avaliação de clientes apontados por tais advogados.
108

 

A respeito das entrevistas realizadas junto a clientes de advogados indicados, poder-

se-ia levantar a hipótese de que as premiações seriam fruto de indicações laterais, sob o 

argumento de que os clientes pudessem ter interesse em se ver assessorados por advogados 

premiados. E isso, eventualmente, poderia lhes conferir boa reputação no mercado em que 

atuam, em consonância com a conclusão a que chegou Karl Okamoto, no sentido de que o 
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advogado gera valor quando atua como intermediário reputacional. No entanto, entende-se 

que a opinião dos clientes é somente um dos fatores, dentre diversos outros, que são levados 

em consideração na premiação dos advogados no Brasil. Em especial, e conforme exposto, a 

pesquisa conduzida pela Who's Who Legal também leva em consideração informações 

advindas de outros advogados do mesmo campo de atuação dos indicados à premiação, com o 

objetivo justamente de evitar que os resultados das avaliações sejam baseados em referências 

unilaterais.
109

 

 

3.2 Dados Obtidos a partir das Premiações Analisadas 

 No total, considerando as três premiações conjuntamente, 114 advogados brasileiros 

foram premiados por seus serviços advocatícios de consultivo empresarial, dos quais: 103 

foram premiados pela Chambers Latin America; 14 foram premiados pela The Legal 500 

Latin America; e 25 foram premiados pela Who's Who Legal Brazil.  

Para a categorização do que se optou por chamar de “escola de elite”, foram utilizadas 

como parâmetro as escolas de direito listadas nas 10 primeiras colocações do “Ranking 

Universitário Folha – RUF”, publicado em 2019
110

. São elas: Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Fundação Getulio Vargas de São 

Paulo (FGV-SP), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). 

Passa-se, a seguir, a apresentar os dados obtidos a partir da pesquisa realizada nos 

sítios eletrônicos de cada premiação separadamente e, após, considerando todas 

conjuntamente. 
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Gráfico I – Principais Premiações: Número de Premiações a Advogados Brasileiros (2019) 

 

 

Fonte: Autora. 

 

Gráfico II – Premiação pela Chambers Latin America: Perfil dos 103 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) 

 

Fonte: Autora. 
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Gráfico III – Premiação pela The Legal 500 Latin America: Perfil dos 14 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) 

 
Fonte: Autora. 

 

Gráfico IV – Premiação pela Who's Who Legal Brazil: Perfil dos 25 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) 

 
Fonte: Autora. 
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Gráfico V – Premiações Who's Who Legal Brazil, The Legal 500 Latin America e Chambers 

Latin America: Consolidação do Perfil dos Advogados Brasileiros Premiados (2019) 

 

Fonte: Autora. 
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no exterior, apenas 1 (um) estudou na Alemanha (University of Kiel). Todos os demais 

frequentaram instituições de ensino nos Estados Unidos ou no Reino Unido – países que 

adotam o sistema da Common Law. 

Dos 24 que não possuem mestrado no Brasil nem no exterior, tampouco trabalharam 

em escritórios estrangeiros, 4 (quatro) ocuparam cargos públicos de prestígio na Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM)
111

 e 3 (três) ocuparam posição de destaque em grandes 

instituições privadas.
112

 Dos 48 que não fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior, 

18 trabalharam em escritórios estrangeiros. 

Dos 11 que foram premiados tanto pela Chambers Latin America quanto pela Who's 

Who Legal Brazil, apenas 2 (dois) não fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior. 

Destes, um trabalhou em escritório estrangeiro e o outro ocupou cargo de diretor na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM). O único advogado premiado tanto pela The Legal 500 Latin 

America quanto pela Who's Who Legal Brazil não cursou mestrado nem trabalhou em 

escritório estrangeiro, mas ocupou cargo de superintendente jurídico na CVM. 

Dos 4 (quatro) advogados que ocuparam algum cargo público, nenhum cursou 

mestrado no Brasil ou fez mestrado ou curso de extensão no exterior, e apenas 1 (um) 

trabalhou em escritório estrangeiro.  

Com relação ao número de advogadas (mulheres) premiadas, verificou-se que: (i) a 

Chambers Latin America foi a que premiou o maior número de mulheres, com 15 advogadas 

premiadas, representando, contudo, apenas 14,6% do total de advogados por ela premiados. 

Das 15 advogadas, 8 (oito) fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior e 6 (seis) 

trabalharam em escritórios estrangeiros; (ii) a The Legal 500 Latin America, apesar de ter 

premiado apenas 4 (quatro) mulheres, possui o maior percentual relativo, com as mulheres 

representando 28,6% do total de advogados premiados. Das 4 (quatro) advogadas, 2 (duas) 

fizeram mestrado ou curso de extensão no exterior e 1 (uma) trabalhou em escritório 

estrangeiro; (iii) a Who's Who Legal Brazil foi a que menos premiou mulheres, com 2 (duas) 

advogadas premiadas – representando 8% dos advogados premiados – das quais 1 (uma) fez 

mestrado ou curso de extensão no exterior e a outra não estudou no exterior, mas trabalhou 

em escritório estrangeiro. 
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3.3 Discussão  

 A análise dos dados obtidos a partir da pesquisa realizada nos sítios eletrônicos de 

cada premiação é relevante para o presente trabalho como proxy de criação de valor. No 

entanto, como este não é o foco central deste trabalho, a presente discussão levará em 

consideração apenas os dados constantes do Gráfico V, em que são apresentados os resultados 

obtidos a partir da análise das três premiações conjuntamente. 

Os dados coletados indicam que a grande maioria dos advogados premiados no Brasil 

cursou graduação em “escolas de elite” de direito no País e recebeu treinamento adicional – 

acadêmico e/ou prático-profissional – em um dos sistemas de Common Law mencionados. 

Todos eventualmente retornaram ao Brasil para dar prosseguimento à prestação de seus 

serviços advocatícios em escritórios constituídos no País. Questiona-se, contudo, qual seria 

efetivamente a ilação acerca dessa experiência internacional, sendo possível pensar em 

algumas respostas.  

Uma possível explicação para tanto é que, com o crescimento do setor empresarial no 

País e a internacionalização da prática jurídica societária, além das habilidades jurídicas 

básicas e de conhecimento sobre o sistema jurídico brasileiro, passou-se a exigir que os 

advogados de consultivo conhecessem o funcionamento e a prática de negócios empresariais 

estrangeiros. Demandou-se, também, familiarização com os diversos estilos de advocacia 

global. Como resultado desse panorama, aspirantes a advogados de consultivo empresarial 

precisaram buscar alternativas para adquirir as capacidades e habilidades exigidas pelo novo 

mercado jurídico que se formava, o que incluía: programas de educação jurídica continuada 

em outros países, especialmente nos Estados Unidos (a exemplo de LL.M.s e cursos de 

extensão); além de estágios em escritórios de advocacia estrangeiros.
113

 

Outra possível explicação está relacionada à concepção de Rubén Kraiem, no sentido 

de que o advogado de consultivo empresarial atua como um verdadeiro tradutor de culturas 

jurídicas, definindo os meios para que as partes encontrem pontos de convergência durante as 

negociações que envolvem as operações societárias. Segundo o autor, e conforme já exposto 

na seção 2.4 do presente trabalho, com o aumento do nível de confiança também cresce a 

segurança na operação propriamente dita.
114

 

Para responder o questionamento apresentado, pode-se também considerar que o 

estudo no exterior confere verdadeira reputação ao advogado (reputation signaling), não tanto 

                                                           
113

 CUNHA, Luciana et al., supra nota 13, pp. 26-27. 
114

 KRAIEM, supra nota 66,. pp. 33-35. 



51 

 

 

pelos eventuais conhecimentos adquiridos, mas por se tratar de uma experiência 

financeiramente inacessível para a maioria das pessoas, o que, por si só, o tornaria um 

profissional diferenciado aos olhos dos clientes. Nesse sentido, o estudo no exterior serviria 

para finalizar outros atributos do advogado (e.g. prévia capacidade financeira, rede de 

contatos mais extensa, fluência na língua estrangeira), que podem eventualmente conferir 

benefícios futuros a seus clientes. Dessa forma, ainda que o estudo em universidades 

estrangeiras não apresente um retorno financeiro e/ou reputacional aos advogados, ainda 

assim, o esforço de estudar no exterior valeria à pena como forma de investimento no futuro 

da carreira.
115

  

Pode-se, ainda, entender que o conhecimento do direito estrangeiro ou das práticas 

advocatícias estrangeiras é relevante para o domínio dos conhecimentos necessários à 

adaptação dos transplantes jurídicos ao contexto brasileiro.
116

 Além disso, estudar no exterior 

pode possibilitar que o advogado amplie sua rede de contatos e, possivelmente, de clientes, o 

que, associado a qualquer das opções anteriores, configura verdadeiro diferencial no mercado 

advocatício local.  

É também possível conjecturar que a experiência internacional esteja pouco 

relacionada aos conhecimentos técnico-jurídicos eventualmente adquiridos, estando mais 

atrelada à vivência de uma nova cultura, ao amadurecimento pessoal decorrente e à fluência 

na língua inglesa. Outra interpretação seria a de que as faculdades estadunidenses sejam mais 

hábeis e exigentes no ensino do direito e/ou de matérias correlatas, exigindo dos alunos um 

estudo mais denso das disciplinas oferecidas, o que pode lhes proporcionar um diferencial na 

prática advocatícia. 
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Interessante notar que a globalização da atividade jurídica
117

 no Brasil levou à criação 

de novas áreas no direito, gerando novas demandas jurídicas por parte de clientes. Muitas das 

novas leis importadas e adaptadas ao País eram complexas e desconhecidas para a maior parte 

dos advogados brasileiros. As agências reguladoras, por exemplo, foram criadas com base em 

modelos estrangeiros. Nesse cenário, o funcionamento da nova estrutura regulatória exigiu a 

presença de advogados capazes de lidar com uma nova realidade, pois tal regulação só teria 

chances efetivas de funcionar no Brasil se fosse possível contar com profissionais dotados das 

habilidades necessárias para responder às novas demandas do mercado, cuja dinâmica nem 

sempre dialogava com as práticas jurídicas convencionais aplicadas no País até então.
118

  

Os dados coletados também demonstram que, do total de advogados premiados, um 

percentual ínfimo de advogados não fez qualquer curso no exterior ou trabalhou em escritório 

estrangeiro, destoando, portanto, da regra geral adotada pela maioria premiada. Essa minoria 

tem algo em comum que possivelmente justifica sua posição nos rankings das premiações, 

qual seja, todos ocuparam cargos públicos de destaque na Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), a saber: Procurador Federal, Superintendente Jurídico, Diretor e Presidente. 

A análise de eventual relevância de prévio exercício desses cargos públicos para o 

sucesso da posterior carreira advocatícia privada conduz a possíveis explicações. Primeiro, o 

amplo conhecimento de direito regulatório adquirido na vida pública confere vantagens ao 

advogado que, posteriormente, passe a atuar em operações societárias sujeitas à incidência de 

normas regulatórias estatais. Essa hipótese, inclusive, remete à concepção de Steven 

Schwarcz, no sentido de que os advogados de consultivo empresarial geram valor a seus 

clientes ao atuarem como especialistas em regulação. Segundo, os contatos políticos 

adquiridos durante o exercício do cargo público se tornam relevantes para a construção de 

uma robusta carteira de clientes nos escritórios de advocacia. 

Neste capítulo, apresentou-se o perfil dos advogados de consultivo empresarial 

premiados no Brasil, discutindo-se os critérios utilizados para as premiações conferidas no 

País em 2019. Foram, ainda, analisadas as principais informações constantes nos sítios 

eletrônicos das entidades que conferem as premiações referidas, com foco na metodologia 
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utilizada por cada uma no tocante à pesquisa e seleção dos advogados premiados. Verificou-

se que as informações são disponibilizadas ao público de forma bastante objetiva, de modo 

que é possível entender como é feita a análise sobre os advogados, mas não se tem acesso às 

peculiaridades envolvendo cada escolha. Acredita-se, contudo, que as informações foram 

assim desenhadas para proteger o sigilo das operações societárias conduzidas por clientes sob 

a assessoria dos advogados brasileiros premiados. 

Após a análise de como os advogados de consultivo empresarial podem gerar maior 

valor a seus clientes, seguida da identificação do perfil dos advogados premiados no País – 

como proxy de geração de valor –, passa-se a analisar como a tecnologia já vem sendo 

aplicada a atividades advocatícias antes tradicional e exclusivamente desempenhadas por 

advogados e o eventual impacto disso no perfil dos advogados.  
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4 A LITERATURA SOBRE DIREITO E TECNOLOGIA 

 

 O presente capítulo traz uma revisão da literatura sobre direito e tecnologia, no tocante 

à advocacia de consultivo empresarial. Decidiu-se focar na literatura internacional pelo fato 

de que o debate envolvendo os impactos da tecnologia na advocacia de consultivo empresarial 

se encontra mais amadurecido internacionalmente. Em especial, trabalhou-se com a literatura 

de países do Norte Global, tais como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido – berços do 

nascimento de diversas empresas de tecnologia mundialmente conhecidas, conforme 

abordado ao longo deste capítulo –, o que possibilitou apresentar uma revisão bibliográfica 

bem fundamentada, e não com base em meras conjecturas.
119

 

 

4.1 O Uso da Tecnologia como Nova Forma de Criação de Valor  

 A discussão sobre o impacto da utilização de tecnologia na seara advocatícia não é 

recente na literatura,
120

 com destaque para os trabalhos do autor britânico Richard Susskind – 

expoente da literatura –, que vem apontando a direção para o crescente uso de tecnologia na 

prática advocatícia, e os impactos daí decorrentes, há quase três décadas.
121

 De forma geral, o 

autor analisa até que ponto as atividades tradicionalmente desenvolvidas pelos advogados 

permanecerão relevantes e necessárias para seus clientes, considerando tendências 

desafiadoras que vêm descortinando no mercado jurídico – e que serão desenvolvidas ao 

longo da presente seção –, bem como novas técnicas que vêm despontando para a prestação 
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de serviços jurídicos, a partir da utilização de tecnologia nos grandes escritórios 

internacionais.
122

 

 Alguns dos desafios levantados por Richard Susskind dizem respeito à investigação 

dos elementos da prática advocatícia que poderiam ser realizados de forma diferente – com 

mais agilidade e eficiência; mediante a cobrança de honorários mais baixos; e com resultados 

mais precisos –, a partir do uso de tecnologia.
123

 Ou seja, para o autor, o desafio consiste em 

identificar se os advogados, de forma geral, possuem habilidades aptas a lhes diferenciar no 

mercado, que não poderiam ser completamente substituídas por soluções tecnológicas ou, até 

mesmo, por legaltechs, a preços de contratação mais baixos.
124

 

 Considerando essa necessidade de identificação, levantada por Richard Susskind, das 

habilidades dos advogados que os diferenciam no mercado – e, mais importante, que os 

diferenciam perante seus clientes, que são os efetivos patrocinadores dos honorários cobrados 

pelos escritórios de advocacia –, pontua-se a relevância de se ter previamente discutido, no 

segundo capítulo do presente trabalho, as formas pelas quais os advogados geram valor para 

seus clientes. Essa prévia análise foi importante para possibilitar a reflexão crítica sobre a 

prática advocatícia em questão. Ao leitor advogado, em especial, possibilita uma análise 

crítica das próprias qualidades, a partir das quais confere maior valor à sua atuação 

advocatícia. E, a partir disso, refletir sobre como pode conjugar suas melhores qualidades – 

que o diferenciam no mercado – com o uso de tecnologia em sua prática cotidiana. 

 Analisando-se o trabalho de Richard Susskind, questionou-se, em um primeiro 

momento, se suas análises e previsões seriam de aplicação restrita ao contexto jurídico do 

Reino Unido ou se poderiam ser expandidas a outros países do mundo, em especial, aos que 

pertencem ao Sul Global, como o Brasil. A esse respeito, o autor explica que suas análises e 

conclusões podem ser estendidas a países que possuem um sistema jurídico acessível a toda a 

população, ainda que de forma precária.
125

 Diante disso, entende-se ser aplicável ao Brasil – 

que possui um sistema de justiça construído para, em tese, conferir amparo geral à população, 

por meio de juízes naturais, da possibilidade de defesa judicial de direitos sob o manto da 

gratuidade de justiça, além da existência do Ministério Público e da Defensoria Pública em 

âmbitos federal e estadual –, o que o torna relevante para o presente trabalho. Faz-se, contudo, 

a ressalva de que, como o mercado jurídico brasileiro – considerando o objeto de análise do 
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presente trabalho, qual seja os grandes escritórios brasileiros com atuação em consultivo 

empresarial – não costuma acompanhar pari passu as transformações tecnológicas operadas 

nos mercados jurídicos do Norte Global, o que foi confirmado nas entrevistas realizadas, 

considera-se razoável que algumas das previsões apresentadas pelo autor – ou, quem sabe, 

todas – só tenham sido efetivamente discutidas e verificadas no País anos mais tarde. 

 Passa-se, então, a discorrer sobre as principais ideias desenvolvidas por Richard 

Susskind, de forma cronológica, para fins didáticos, abordando-se apenas as mais relevantes 

para as discussões travadas no presente trabalho. 

 Em 1996, Richard Susskind apresentou o paradigma jurídico vigente no Reino Unido 

na década de 90, pontuando dois aspectos principais. O primeiro, de que a prática advocatícia 

possuía natureza predominantemente de aconselhamento consultivo (advisory and 

consultative). O advogado, portanto, prestava consultoria jurídica para casos específicos de 

cada cliente (specifically tailored advice), sendo raro o advogado ser contratado para emitir 

legal opinions mais generalistas, que poderiam ser eventualmente reaproveitadas para outros 

casos futuros.
126

 O segundo, de que todo o serviço jurídico, desde pesquisas jurídicas até a 

entrega final de legal opinions aos clientes, era realizado utilizando-se documentos físicos 

(print based).
127

 

 Segundo o autor, por trás de qualquer análise envolvendo a possível aplicação de 

tecnologia nos serviços advocatícios se encontra a premissa de que a advocacia está inserida 

em uma espécie de negócio informacional (information business); os advogados, por sua vez, 

são os principais expoentes da gestão e do processamento da informação. Nesse sentido, os 

advogados adquirem informações por meio de estudo acadêmico e atuação prática, retêm 

informações como parte do objeto de seu negócio (no caso, o serviço advocatício) e as 

vendem para clientes que solicitam a aplicação das informações a casos concretos, na forma 

de contratos, documentos societários, legal opinions, análise estratégica sobre casos 

específicos, etc.
128

 

 Diante disso, Richard Susskind previu que a tecnologia da informação – que 

identificou genericamente como “computadores e sistemas de telecomunicações” (computers 

and telecommunications) –,
129

 à época, já poderia fornecer a base ou, até mesmo, funcionar 

como uma espécie de catalisador, para o surgimento de um novo modelo de prestação de 
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serviços jurídicos. Segundo o autor, além de automatizar e simplificar formas tradicionais 

pelas quais os serviços jurídicos costumavam ser prestados – conforme será abordado mais à 

frente –, a tecnologia da informação eventualmente ajudaria a reestruturar todo o modelo de 

prestação de serviços jurídicos.
130

 A prática advocatícia deixaria, assim, de ser um serviço de 

consultoria para se transformar em negócio informacional (information business). Ou seja, um 

tipo de serviço jurídico que poderia atender a uma gama mais extensa de clientes – 

ampliando-se a outros clientes as análises anteriormente realizadas para casos específicos e 

que, tradicionalmente, seriam descartadas após a finalização do trabalho de consultoria –, 

diferindo marcadamente dos meios tradicionais pelo qual os aconselhamentos jurídicos eram 

prestados à época.
131

 

 Richard Susskind exemplificou o exposto apresentando as seis categorias que, 

segundo o autor, seriam a base estruturante das “atividades de processamento de informação 

jurídica” (legal information processing tasks), quais sejam: elaboração de documentos; envio 

e recebimento de informações; gerenciamento de documentos enviados e recebidos pelos 

advogados; consulta a informações; observância a procedimentos; análise e solução de 

problemas.
132

 Segundo o autor, a análise da prática advocatícia sob a ótica de uma série de 

atividades distintas – no caso, as “atividades de processamento de informação jurídica” (legal 

information processing tasks) – possibilita visualizar como a tecnologia da informação pode 

ser utilizada para automatizar, agilizar e, de forma geral, aprimorar os serviços jurídicos 

oferecidos pelos advogados.
133

 

 Nesse sentido, analisou como a tecnologia da informação poderia aprimorá-las, 

conferindo maior eficiência à atuação dos advogados: processamento de textos para a 

elaboração de documentos; sistemas de telecomunicação para o envio e recebimento de 

informações (e.g. uso de endereços eletrônicos, como e-mails); processamento de imagens de 

documentos para o gerenciamento de documentos enviados e recebidos pelos advogados; 

sistemas inteligentes (expert systems) para consulta a informações; hipertextos para a 
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na profissão jurídica (ibidem, p. 6). 
132

 Ibidem, pp. 81-83. 
133

 Ibidem, p. 83. 



58 

 

 

observância a procedimentos;
 134

 e sistemas inteligentes (expert systems) para a análise e 

solução de problemas.
135

 Abaixo, de forma estruturada: 

 

Tabela I – Aprimoramento de Atividades Jurídicas por Meio de Tecnologia 

Base estruturante das “atividades de 

processamento de informação jurídica” 
Aprimoramento com a tecnologia 

Elaboração de documentos 

(Document drafting) 

Sistemas de processamento de texto para a 

elaboração de documentos 

Envio e recebimento de informações 

(Sending and receiving information) 

Sistemas de telecomunicação para o envio e 

recebimento de informações (e.g. uso de 

endereços eletrônicos, como e-mails) 

Gerenciamento de documentos enviados e 

recebidos pelos advogados 

(Document management) 

Processamento de imagens de documentos para o 

gerenciamento de documentos enviados e 

recebidos pelos advogados 

Consulta a informações 

(Information consultation) 

Sistemas inteligentes (expert systems) para 

consulta a informações 

Observância a procedimentos 

(Following procedures) 
Hipertexto para a observância a procedimentos 

Análise e solução de problemas 

(Analysis and problem solving) 

Sistemas inteligentes (expert systems) para a 

análise e solução de problemas 

Fonte: Autora. 

  

 Não obstante, Richard Susskind alertou que, sob o ponto de vista da reengenharia de 

processamento de negócios (business process re-engineering), os advogados deveriam evitar 

focar demasiadamente tanto na automatização de atividades advocatícias – conforme listado 

na Tabela I – quanto nas estruturas organizacionais desenvolvidas para viabilizar o 

cumprimento de tais atividades. Ao invés disso, o foco deveria ser nos procedimentos internos 

dos escritórios (focus on processes), consubstanciados no conjunto de atividades advocatícias 

– e respectivas tarefas relacionadas – necessárias à construção do trabalho final dos 

advogados, seja ele um produto (e.g. minuta de contrato) ou serviço (e.g. aconselhamento 

com relação a demandas jurídicas específicas). Com isso, os advogados poderiam continuar 

gerando efetivo valor para os clientes.
136
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 Em 2008, Richard Susskind previu um futuro no qual os advogados seriam menos 

proeminentes no mercado, apontando que o direcionamento da advocacia – partindo de um 

serviço jurídico artesanal (bespoke service) para um serviço comoditizado (commoditised 

service) – seria um fator preponderante para tanto, tendo sido impulsionada pela crescente 

utilização de sistemas de tecnologia de informação pelos escritórios de advocacia.
137

 Abaixo, 

da esquerda para a direita, o resumo da transformação da prática advocatícia (evolution of 

legal services), em cinco etapas, evidenciada pelo autor: 

 

Gráfico VI – Transformação da Prática Advocatícia 

 

Fonte: SUSSKIND, 2008. 

  

A primeira das cinco etapas apresentadas acima diz respeito ao serviço jurídico 

artesanal (bespoke) e se refere à advocacia de consultivo prestada em seu modelo tradicional, 

oferecido de forma individualizada, altamente adaptada às necessidades de cada cliente, e que 

não é passível de reaproveitamento para outros casos ou clientes (e.g. o advogado que redige 

contratos “do zero”, conforme demandas específicas de cada cliente, sem utilizar ou consultar 

minutas anteriormente elaboradas).
138

 

 A segunda etapa, referente aos serviços padronizados (standardised), está atrelada a 

serviços advocatícios recorrentes e que, portanto, poderiam ser padronizados pelos 

advogados. Para Richard Susskind, existem duas formas de padronização. Uma 

                                                                                                                                                                                     
A título exemplificativo, Richard Susskind (ibidem, p. 84) cita uma anedota envolvendo um fabricante de 

ferramentas elétricas, que incentiva seus funcionários a focarem em processos que potencialmente conduzam ao 

interesse maior de seus clientes (a abertura de buracos nas paredes), ao invés de focarem nas tarefas 

tradicionalmente desempenhadas (e.g. produção de furadeiras) e que sustentam seu negócio. Segundo o autor, o 

foco em processos apresenta maior probabilidade de conduzir a soluções de negócios mais criativas, que gerem 

maior valor. 
137

 SUSSKIND, supra nota 122, pp. 1; 28-29.  
138

 SUSSKIND, supra nota 122, p. 29.  

Serviço 
Artesanal 
(Bespoke) 

Serviço 
Padronizado 

(Standardised) 

Serviço 
Sistematizado 
(Systematised) 

Pacotes de 
Serviços 

(Packaged) 

Serviço 
Comoditizado 

(Commoditised) 



60 

 

 

consubstanciada na padronização de processos, em que determinada abordagem ou 

procedimento utilizado anteriormente pode ser reutilizado, com as devidas adaptações. A 

outra referente à padronização da substância do serviço jurídico, que envolve a utilização de 

materiais previamente produzidos e utilizados, tais como legal opinions, aconselhamentos ou, 

até mesmo, soluções estratégicas utilizadas em momentos anteriores.
139

 Segundo o autor, a 

padronização é interessante porque evita a duplicação desnecessária de esforços por parte dos 

advogados ou a desnecessária tentativa de reinvenção de algum modelo de trabalho que já 

vinha funcionando de forma satisfatória. Assim, se um determinado tipo de demanda jurídica, 

proveniente de clientes, já foi previamente enfrentado de forma bem-sucedida, seria 

interessante reaproveitar a experiência, adaptando-a ao novo caso concreto.
140

  

 A terceira etapa no caminho evolutivo diz respeito ao momento em que o serviço 

jurídico se torna sistematizado (systematised service), a partir do desenvolvimento de sistemas 

internos nos escritórios para a condução dos serviços jurídicos. Como exemplos, o autor 

menciona que manuais de procedimentos antes escritos e disponibilizados aos advogados em 

documentos redigidos manualmente poderiam ser aprimorados por meio da utilização de 

fluxos eletrônicos de trabalho (eletronic workflow); além do que, a elaboração de minutas de 

contratos e documentos diversos poderia deixar o “corte e cola” de textos padrões (cutting 

and pasting of standard text), passando-se a utilizar sistemas de tecnologia da informação 

para fins de automatização,
141

 o que será mais bem detalhado ao longo da presente seção. 

 A quarta etapa diz respeito à disponibilização dos sistemas eletrônicos utilizados nos 

escritórios diretamente aos clientes, geralmente com acesso via Internet, no formato de pacote 

de serviços (packaged services), ou seja, o cliente contrata os serviços do escritório e no 

pacote jurídico oferecido, existe a possibilidade de também ganhar acesso a outras soluções 

jurídicas. O autor exemplifica o exposto, mencionando casos em que os advogados oferecem 

a seus clientes acesso direto à rede interna do escritório (internal knowledge systems) ou, até 

mesmo, quando os sistemas de tecnologia da informação utilizados pelos próprios advogados 

são disponibilizados para uso direto dos clientes (e.g. para a elaboração de minutas de 

contratos de trabalho padrão, nos termos da legislação trabalhista aplicável).
142

  

 A quinta e última etapa diz respeito ao serviço comoditizado (commoditised), cuja 

característica central é a sua pronta disponibilidade ao mercado, tal qual uma solução online 
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disponibilizada diretamente ao usuário final, no formato “faça você mesmo” (do it yourself) 

(e.g. serviços de cobrança de dívidas online, consubstanciados em serviços oferecidos online, 

pelos escritórios, para clientes, com cobrança de honorários extra por tal serviço).
143

 

 Segundo o autor, quanto mais se caminhar para a direita, mais haverá espaço para o 

uso de tecnologia.
144

 Ademais, Richard Susskind afirma que a prestação de serviços jurídicos 

para clientes – ainda que contratado no modelo artesanal (bespoke service) – raramente pode 

ser enquadrado exclusivamente em apenas uma das cinco etapas do caminho evolutivo 

descrito acima; existindo, assim, a tendência de que as respectivas atividades envolvidas 

sejam distribuídas em várias etapas.
145

 

 À época, e considerando as etapas evolutivas apresentadas, Richard Susskind 

vislumbrou a seguinte oportunidade comercial para os advogados: se determinada solução 

tecnológica for desenvolvida e a atuação dos advogados, atrelada à tecnologia, gerar maior 

valor para seus clientes, a pontos de os clientes se disporem a pagar honorários advocatícios 

mais elevados para sua efetiva utilização e, se não houver serviços concorrentes, após ter sido 

realizado o investimento inicial para a implementação da solução tecnológica nos escritórios – 

entende-se que aqui devem ser considerados não apenas os investimentos monetários para a 

contratação da tecnologia, mas também os investimentos de tempo e esforço dos advogados 

para alimentar de dados jurídicos e, após, treinar a solução tecnológica contratada –, todos os 

serviços jurídicos posteriormente prestados geram lucros que não estão relacionados ao gasto 

de tempo e esforço dos advogados. Para o autor, essa percepção de mercado conduz ao 

entendimento de que, no contexto tecnológico, manter os escritórios concorrentes fora do 

mercado é fundamental para o sucesso dos advogados.
146

 Esse raciocínio é relevante e será 

retomado nas seções 5.3.2.1 e 5.3.2.2 do presente trabalho, ao se discutir os desafios 

identificados para o uso de tecnologia nos escritórios brasileiros entrevistados.  

 Em 2013, Richard Susskind afirmou ter reavaliado as cinco etapas que havia 

previamente associado à transformação da prática advocatícia (evolution of legal services), 

concluindo pela existência de somente quatro, quais sejam bespoke, standardised, 

systematised e commoditised.
147

 Assim, as etapas da transformação referida ficaram 

evidenciadas conforme abaixo: 
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Gráfico VII - Transformação da Prática Advocatícia

 

 Fonte: SUSSKIND, 2013. 

 

Ademais, Richard Susskind apontou dois aspectos que dirigem a transformação da 

prática advocatícia e são relevantes para o presente trabalho: (i) o “desafio do mais por 

menos” (more-for-less challenge), decorrente da pressão de clientes para que os advogados 

apresentassem maior quantidade de resultados, cobrando honorários mais reduzidos, sem 

prejuízo da qualidade do trabalho; e (ii) a crescente utilização de tecnologia nos escritórios.
148

 

 O autor apresentou o que considera uma estratégia interessante para que os advogados 

lidem com o “desafio do mais por menos”, ligada à ideia de eficiência (efficiency strategy). 

Segundo Richard Susskind, os clientes, como regra, não costumam se opor ao pagamento de 

honorários advocatícios elevados, desde que atrelados a serviços prestados por advogados 

experientes; por outro lado, costumam se opor a pagar honorários elevados que sejam 

decorrentes do trabalho rotineiro e repetitivo de advogados mais jovens.
149

 A esse respeito, 

pontua existir uma quantidade significativa de atividades advocatícias, nos escritórios, 

realizadas por advogados mais jovens, que são administrativas ou meramente procedimentais, 

de forma que exigem mais foco em procedimentos, do que efetivo conhecimento técnico-

jurídico, atuação estratégia e criativa (e.g. trabalhos de organização de rotinas em 

procedimentos de due diligence, elaboração de minutas de contratos simples, pesquisas 

jurídicas).
150

  

 Para o autor, a grande oportunidade de mudança na prática advocatícia – que 

conduziria à solução do “desafio do mais por menos” (more-for-less challenge) – é 

identificar, dentro do contexto mais amplo de prestação de determinado serviço jurídico 
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contratado, as atividades que podem ser rotinizadas (routinised) e, com isso, realizadas de 

forma mais eficiente e consistente, por meio de tecnologia, seja por meio do uso de listas de 

verificação (checklists), protocolos, documentos em formato padrão (standard-form 

documents), algoritmos ou serviços online,
151

 o que conduz ao que Richard Susskind 

denominou de decomposição da prática advocatícia (decomposing).
152

 

 Nesse sentido, o autor defendeu a possibilidade de decomposição do serviço jurídico 

nas atividades advocatícias que o integram, de forma que cada atividade seja realizada com o 

máximo de eficiência possível, a custos menores, considerando a possibilidade de utilização 

de diferentes soluções tecnológicas para cada atividade.
153

 Assim é que, para o autor, a prática 

advocatícia de consultivo empresarial – independentemente do ramo em que se insira – pode 

ser decomposta em diversas atividades advocatícias, tais quais: due diligence; pesquisa 

jurídica (legal research); gerenciamento de operações societárias (transaction management); 

negociação (negotiation); elaboração de minutas artesanais para cada cliente (bespoke 

drafting); gerenciamento de documentos (document management); consultoria jurídica (legal 

advice); avaliação de risco (risk assessment).
154

 

 Tendo sido apresentadas as principais ideias de Richard Susskind que são relevantes 

para o presente trabalho, passa-se a discorrer sobre quais tecnologias já vêm sendo utilizadas 

na prática advocatícia internacional hodierna, conforme descrito pela literatura. 

 

4.2 O Sistema de Aprendizado de Máquina (Machine Learning) 

 Antes, contudo, de analisar como soluções tecnológicas já vêm sendo aplicadas em 

atividades advocatícias específicas, é relevante apresentar a tecnologia apontada pela 

literatura, e que vem sendo oferecida, na prática, pelas empresas de tecnologia a grandes 

escritórios de advocacia internacionais. Nesse sentido, passa-se a discorrer brevemente sobre 

a tecnologia que mais vem sendo utilizada na prática advocatícia hodierna, considerando os 

escritórios referidos, qual seja, o sistema de aprendizado de máquina (machine learning).
155

 

Aborda-se brevemente o seu histórico, relacionado à concepção funcional de inteligência 
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artificial,
156

 tal qual apresentada por John Armour e Horst Eidenmuller, distinguindo-se entre 

o que os autores denominaram de “inteligência artificial de hoje” (today’s AI) e “inteligência 

artificial do amanhã” (tomorrow’s AI).
157

 Essa breve abordagem histórica será relevante para 

a compreensão do estágio em que encontram as soluções tecnológicas que vêm sendo 

ofertadas a grandes escritórios de advocacia internacionais. 

 John Armour e Horst Eidenmuller afirmam haver quatro interessantes abordagens 

técnicas próprias para a conceituação de inteligência artificial. A primeira, difundida na 

década de 1960, envolvia o desenvolvimento de um sistema de propósito generalista capaz de 

apresentar respostas para problemas diversos, por meio de raciocínio lógico. Tal abordagem 

deixou de ser satisfatória a partir da percepção de que o cálculo determinístico dos resultados 

se demonstrou bastante complexo, mesmo para questões mais simplórias do mundo real.
158

  

 O segundo, difundido nas décadas de 1980 e 1990, diz respeito aos “sistemas 

inteligentes” (expert systems), desenvolvidos para apresentar respostas específicas para áreas 

de atuação determinadas. As perguntas e suas respectivas respostas eram criadas por usuários 

especialistas em determinadas áreas e, após, codificadas nos sistemas inteligentes. Tal 

sistema, contudo, demonstrou-se frágil com o tempo, pois o sistema só era capaz de 

apresentar respostas para perguntas pré-determinadas. Além disso, como o enquadramento 

das perguntas era realizado com base em termos específicos de sintaxe, se o usuário não 

lograsse êxito em realizar a pesquisa com base nos termos específicos já conhecidos pelo 

sistema, os resultados eram infrutíferos.
159

 

 O terceiro – representando a “inteligência artificial de hoje” (today’s AI) – guarda 

relação com o aprendizado de máquina (machine learning), que, ao invés de apresentar ao 

usuário respostas inseridas previamente em sistema, apresenta-as de forma indutiva, a partir 

de referência a dados.
160

 O núcleo do aprendizado de máquina (machine learning) é a 

previsão de resultados por meio da identificação de relações estatísticas complexas dentro de 

conjuntos de dados estruturados,
161

 que servem como referência.
162

 As soluções tecnológicas 

                                                           
156

 Definir a inteligência artificial sob uma ótica funcional significa não atribuir qualquer restrição específica à 

natureza do sistema de computação utilizado para o seu desenvolvimento. Ver: ARMOUR, John; 

EIDENMULLER, Horst. Self-Driving Corporations? Harvard Business Law Review, Cambridge, v. 10, pp. 87-

116, 2020. p. 95. 
157

 Nesse sentido, remete-se ao seguinte trabalho: ibidem. 
158

 Ibidem, p. 95. 
159

 Ibidem. 
160

 Ibidem, p. 96. 
161

 Segundo Kai-Fu Lee, o termo “dados estruturados” diz respeito ao conjunto de “dados que foram 

categorizados, rotulados e tornados pesquisáveis”. Ver: LEE, Kai-Fu. Inteligência Artificial: Como os Robôs 



65 

 

 

amparadas no aprendizado de máquina utilizam um sistema complexo de algoritmos para 

processar grandes volumes de dados inseridos em seu sistema e fornecer resultados que 

alimentam e aprimoram o trabalho dos algoritmos.
163

 Tal sistemática, que contribui para 

unificar os contextos em que a inteligência artificial vem sendo mais utilizada atualmente, 

requer que uma quantidade relevante de dados (no caso dos escritórios de advocacia, padrões 

extraídos dos materiais jurídicos de seus clientes, inseridos no sistema) já esteja disponível 

para processamento; sendo também necessário que os resultados possam ser escalados e 

padronizados.
164

  

 O quarto – representando a “inteligência artificial do amanhã” (tomorrow’s AI) – 

engloba duas abordagens distintas para o sistema de aprendizado de máquina (machine 

learning), que são objeto de pesquisas atuais, mas ainda carecem de aplicação prática: o 

aprendizado não supervisionado (unsupervised learning) e o aprendizado por esforço 

(reinforcement learning).
165

 O aprendizado não supervisionado depende do próprio modelo 

para identificar padrões nos dados inseridos no sistema da solução tecnológica e, ao contrário 

do aprendizado supervisionado, não depende de um conjunto de dados que já tenha sido 

alimentado e rotulado no sistema. No entanto, a configuração dos parâmetros do modelo 

torna-se correspondentemente mais importante, a fim de garantir que os padrões resultantes 

estejam abertos a uma interpretação significativa.
166

 Já no aprendizado por esforço, o 

algoritmo aprende por tentativa e erro, até encontrar a resposta correta para um problema 

específico.
167

 

 

4.3 As Atividades Advocatícias Mais Impactadas pela Tecnologia Até o Momento

 Frente a pressões de clientes para a redução de honorários advocatícios, vários 

escritórios de advocacia internacionais já vêm buscando serviços voltados a automatizar ou 
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semiautomatizar tarefas anteriormente realizadas exclusivamente por advogados.
168

 As 

soluções tecnológicas, por sua vez, vêm se tornando cada vez mais sofisticadas, demonstrando 

grande capacidade para desempenhar tarefas tradicionalmente desempenhadas por advogados 

de consultivo empresarial, tais como: (i) elaboração de documentos e contratos (document and 

contract assembly); (ii) revisão de documentos (document review) em procedimentos de due 

diligence e análise contratual (contract analysis); (iii) realização de pesquisa jurídica (legal 

research); bem como (iv) realização de análises preditivas de desdobramentos contratuais 

(contract predictive analysis).
169

  

 Nesta seção, descrevem-se os avanços tecnológicos voltados às quatro atividades 

advocatícias relacionadas acima, considerando o contexto internacional apresentado pela 

literatura sob análise, delineando em que medida o trabalho dos advogados já vem sendo 

substituído – ainda que apenas parcialmente – pelo uso de soluções tecnológicas. Essa 

abordagem é relevante por dois motivos. Primeiro, permite embasar a presente análise na 

tecnologia que já está sendo utilizada por grandes escritórios internacionais, apresentando-se 

possibilidades efetivas de inserção tecnológica nos escritórios de advocacia no momento atual 

e também no futuro próximo, o que permite fundamentar a discussão na literatura técnica, ao 

invés de apresentar meras conjecturas especulativas sobre o assunto.
170

 Segundo, a 

apresentação das práticas advocatícias já impactadas pelo uso de tecnologia possibilita a 

posterior análise e construção do perfil do advogado do futuro, bem como das habilidades 

pessoais e capacidades técnicas que já vêm sendo mais valorizadas no mercado de trabalho.  

  

4.3.1 Elaboração de Documentos e Contratos (Document and Contract Assembly) 

 A tecnologia envolvendo a elaboração de documentos vem sendo utilizada desde o 

final da década de 1970
171

 e possui a função básica de substituir o preenchimento manual de 

documentos diversos – abarcando desde documentos simples (e.g. contratos massificados, 
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acordos de confidencialidade) até documentos com estruturas mais complexas (e.g. contratos 

empresariais envolvendo grandes operações, como as de fusões e aquisições) – por sistemas 

baseados em modelos, nos quais o advogado responde a perguntas orientadas por softwares, 

sendo que os dados coletados preenchem o documento para formar uma minuta padrão 

inicial.
172

 

 No tocante especificamente à elaboração de contratos, a empresa de tecnologia 

estadunidense LexPredict
173

 já vem utilizando o sistema de aprendizado de máquina (machine 

learning) para processar contratos disponíveis publicamente e sugerir redações de clausulados 

com base nos dados colhidos a partir de tais contratos. Seu sistema tem como foco contratos 

armazenados em grandes bancos de dados públicos, como o banco de dados online 

EDGAR,
174

 da Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos. Tal foco é 

relevante porque grandes bancos de dados permitem que as soluções tecnológicas analisem 

elevado número de contratos, o que, por meio da utilização de sistemas de aprendizado de 

máquina, possibilita a expansão das bases de conhecimento do sistema de forma mais 

célere.
175

 

 Não obstante, tal sistema costuma ser criticado por não distinguir linguagens de alta 

qualidade de linguagens de baixa qualidade, visto que os bancos de dados públicos, dos quais 

a solução tecnológica referida depende, não classifica os contratos com base na qualidade da 

redação. Com isso, o sistema de aprendizado de máquina acaba aprendendo tanto a partir de 

redações adequadas (business like) – e também adequadas a cada tipo de contrato – quanto de 
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redações informais, mal escritas, o que acaba prejudicando o produto final a ser apresentado, 

aos clientes, pelos advogados.
176

   

 

4.3.2 Due Diligence e Análise Contratual (Contract Analysis) 

 Os sistemas de aprendizado de máquina também vêm sendo utilizados para análises 

contratuais em procedimentos de due diligence envolvendo grandes operações societárias – 

tais como grandes operações de fusões e aquisições (M&A) –, com a finalidade de viabilizar a 

revisão de grandes volumes de contratos em tempo reduzido, se comparado ao que seria 

necessário se as análises fossem realizadas manualmente por advogados.
177

 Algumas das 

principais soluções tecnológicas neste contexto são: Kira Systems,
178

 iManage RAVN,
179

 Seal 

Software,
180

 e Luminance.
181

-
182

  

 Como exemplo, cita-se o trabalho desenvolvido na prática de análise contratual em 

procedimentos de due diligence, pela legaltech Kira Systems, por meio do sistema de 

aprendizado de máquina. A Kira Systems oferece uma solução tecnológica capaz de 

identificar diversas provisões contratuais com base em prévios processamentos de provisões 

semelhantes, o que possibilita compreender, de forma mais abrangente, as disposições 

contratuais que o advogado deseja identificar. Tal compreensão, por sua vez, é alcançada 

independentemente da consistência das palavras buscadas ou do uso de termos contratuais 

mais comuns. Além disso, como o sistema de aprendizado de máquina não fica limitado a um 

universo finito de conteúdo previamente inserido no sistema, o advogado consegue ensinar o 

software a identificar conjuntos cada vez mais amplos de provisões contratuais; além de o 

sistema ser capaz de identificar provisões contratuais recém-aprendidas após analisar menos 

de vinte exemplos, com aproximadamente 90% de precisão, o que não poderia ser alcançado 

manualmente por um advogado.
183
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  Da mesma forma, soluções tecnológicas envolvendo sistemas de aprendizado de 

máquina (machine learning) também vêm sendo utilizadas para revisar contratos mais 

comumente utilizados na prática advocatícia diária. A maior probabilidade de identificação de 

semelhanças entre contratos dessa mesma espécie (qual seja, os mais comumente utilizados), 

mas com objetos distintos, permite identificar mais facilmente provisões contratuais 

potencialmente problemáticas para os interesses dos clientes dos escritórios. Tal identificação, 

por sua vez, acaba viabilizando maiores economias de escala a partir do uso de sistemas de 

aprendizado de máquina.
184

 Por outro lado, o benefício da economia de escala, em tal 

contexto, demanda que o sistema da solução tecnológica seja alimentado com grandes 

quantidades de dados (e.g. pertencentes a grandes companhias), com a autorização para que 

os respectivos dados sejam agrupados com os dados de outras companhias.
185

 As plataformas 

líderes para esse uso especificamente descrito incluem Kira Systems, LawGeex,
186

 Seal 

Software e ThoughtRiver.
187;188

 

 

4.3.3 Pesquisa Jurídica (Legal Research) 

 Também já é possível utilizar sistemas de aprendizado de máquina como forma de 

apoio à realização de pesquisas jurídicas. As soluções tecnológicas utilizadas em tal contexto 

– tais como as oferecidas pelas seguintes legaltechs: LexisNexis,
189

 Ravel Law,
190

 ROSS 

Intelligence,
191

 CaseText
192

 – oferecem uma gama de ferramentas tecnológicas em diferentes 

etapas do processo de pesquisa.
193

 Tais sistemas possibilitam a realização de pesquisas 

jurídicas que apresentam resultados mais eficientes e precisos, se comparadas com o trabalho 

                                                                                                                                                                                     
Os autores apontam que grandes escritórios internacionais renomados (Big Law Giants) vêm utilizando a 

tecnologia oferecida pela Kira Systems como parte integrante de tarefas cotidiana e tradicionalmente 

desempenhadas por advogados, conforme informam ter sido publicado nas seguintes mídias: BASHAM, 

Victoria. Clifford Chance Partners with AI System Kira. The Global Legal Post, London, 05 Jul. 2016.; “DLA 

Piper Partners with Kira Systems to Leverage Artificial Intelligence Tool for M&A Due Diligence”. DLA Piper, 

London, 14 Jun. 2016; HILL, Caroline. Freshfields Partners with Kira Systems. Legal IT Insider, Uckfield, 26 

Sep. 2016 (BETTS & JAEP, supra nota 163, p. 226). 
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 ARMOUR; PARNHAM & SAKO, supra nota 162, p. 22. 
185

 Ibidem. 
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 Legaltech fundada em 2014, com escritórios em Tel Aviv-Yafo, em Israel, e em Nova Iorque, nos Estados 

Unidos. Para informações detalhadas, acessar: www.lawgeex.com. 
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 Legaltech fundada em 2015, com sede em Cambridge, na Inglaterra. Para informações detalhadas, acessar: 

www.thoughtriver.com. 
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 ARMOUR; PARNHAM & SAKO, supra nota 162, p. 22. 
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 Para informações detalhadas, acessar: https://casetext.com/. 
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 Nesse sentido: GUIHOT, Michael. New Technology, the Death of the BigLaw Monopoly and the Evolution 

of the Computer Professional. North Carolina Journal of Law and Technology, Chapel Hill, v. 20, n. 3, pp. 405-

469, Mar. 2019, pp. 32-33; ARMOUR; PARNHAM & SAKO, supra nota 162, p. 22. 
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manual de advogados, com o aprimoramento dos processos de pesquisa à medida que as 

soluções tecnológicas são utilizadas.
194

 

 Uma relevante inovação nesse campo é a alteração da busca por palavras-chave – que 

necessariamente dependia da busca pelas palavras-chave corretas para cada caso – para a 

busca envolvendo semântica.
195

 Na pesquisa semântica, os advogados inserem dados 

objetivos nos sistemas de aprendizado de máquina (machine learning), e os sistemas 

respondem semanticamente a essas consultas com resultados diretamente relevantes. Assim, 

eventual pesquisa por “assunção de risco”, por exemplo, poderá trazer como resultados casos 

em que tal expressão não foi expressamente utilizada, mas em que o mesmo conceito foi 

empregado, possivelmente agregando valor em casos concretos.
196

 

 

4.3.4 Análise Preditiva de Desdobramentos Contratuais (Contract Predictive Analysis) 

 Na prática advocatícia de consultivo empresarial, o advogado, ao aconselhar seus 

clientes, costuma fazer julgamentos implícitos sobre as perspectivas de desdobramentos 

futuros de cada operação societária, aconselhando os clientes sobre a possibilidade de 

cederem ou não em determinado ponto da negociação. Ocorre que tais conselhos são baseados 

em suas intuições, estando limitados às prévias experiências e percepções de cada advogado.  

 A análise preditiva conjuga o uso de dados existentes e suas respectivas análises, com 

o objetivo de realizar projeções para o futuro sobre casos ou assuntos específicos.
197

 Os 

sistemas de aprendizado de máquina (machine learning) atualmente utilizados para análises 

preditivas de desdobramentos contratuais – tais como, Kira Systems, iManage RAVN e Law 

Geeks
198

 – permitem que dados substanciais sejam coletados e organizados, sendo que a 

tecnologia de aprendizado de máquina (machine learning) auxilia a análise de regularidades 

dentro dos padrões encontrados por meio da coleta dos dados. Com a ajuda desses padrões, os 
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 Nesse sentido: GUIHOT, Michael. New Technology, the Death of the BigLaw Monopoly and the Evolution 

of the Computer Professional. North Carolina Journal of Law and Technology, Chapel Hill, v. 20, n. 3, pp. 405-
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Os autores comentam que, antes do emprego de tais soluções tecnológicas, pesquisas jurídicas utilizando 
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relacionados ao objeto da pesquisa. 
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 Ibidem, p. 3049. 
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 Ibidem, p. 3052. 
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dados coletados podem ser usados para prever o que acontecerá no futuro no tocante aos casos 

analisados.
199

  

A solução tecnológica de análise preditiva agrega valor ao trabalho do advogado ao 

lhe possibilitar acesso a uma grande quantidade de informações, em tempo reduzido e de 

forma mais precisa, além de filtrar sistematicamente dados e informações, permitindo, com 

isso, projetar com maior rapidez e segurança o resultado provável de cada caso.
200

 Não 

obstante, para a realização de análises preditivas, as soluções tecnológicas costumam ser mais 

eficazes em apontar padrões quando os dados analisados dizem respeito a fatos passados. 

Nesse sentido, se a situação sob análise não guardar conexão com práticas passadas ou 

envolver pequenas quantidades de informações e dados, as soluções tecnológicas terão um 

número reduzido de dados para processar, o que dificulta ou até inviabiliza a análise preditiva 

como um todo.
201

  

 Spencer Williams comenta que a utilização de soluções tecnológicas de análise 

preditiva contratual, nos escritórios de advocacia, tende a impactar habilidades que são 

importantes para a prática advocatícia de consultivo empresarial. Um dos fatores de destaque 

de advogados de consultivo, perante seus clientes, consiste em sua experiência adquirida em 

prévias operações societárias, e conhecimento de mercado decorrente, tal como pontuado por 

Elisabeth de Fontenay (2015)
202

 e já abordado na seção 2.7 do presente trabalho. As soluções 

tecnológicas de análise preditiva de desdobramentos contratuais, por sua vez, fornecem dados 

mais extensos, robustos e granulares sobre contratos utilizados em diversas operações 

societárias, e que são tradicionalmente coletados por grandes escritórios de advocacia. Como 

resultado, os advogados podem perder algumas das vantagens que seus bancos de dados de 

lhes proporcionam.
203

  

 Para Spencer, diante da utilização de soluções tecnológicas preditivas que viabilizam a 

análise de milhares de contratos anteriormente firmados, de forma mais rápida e eficaz, o 

conhecimento adquirido pelos advogados por meio de prévia participação repetitiva em 
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 MCGINNIS & PEARCE, supra nota 195, p. 3052.  

Os autores comentam que o sucesso das soluções tecnológicas voltadas à análise preditiva necessariamente 
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operações societárias deixa de gerar tanto valor.
204

 Além disso, a habilidade dos advogados de 

estimar os resultados dos contratos, a partir de sua prévia experiência, deixará de ser tão 

valorosa, se comparada às evidências estatísticas apresentadas via tecnologia.
205

 Por outro 

lado, habilidades que não podem ser replicadas por meio de tecnologia vêm gerando cada vez 

mais valor aos clientes, o que inclui: atividades ligadas ao aconselhamento direto a clientes; 

auxílio presencial em negociações de contratos; criatividade e capacidade de inovar na 

redação de termos contratuais, sem modelos pré-existentes, que favoreçam seus clientes.
206

  

 Pontua-se, contudo, que o autor aponta a desvalorização de certos aspectos da prática 

advocatícia que vêm gerando valor a clientes – conforme exposto na seção 2.7 do presente 

trabalho – sem considerar que as soluções tecnológicas, em casos de análise preditiva de 

desdobramentos contratuais, só terão condições de operar a partir da utilização do banco de 

dados disponibilizado pelos escritórios e construídos a partir dos dados coletados pelos 

próprios advogados em operações societárias das quais tenham participado. Dessa forma, 

ainda que a solução tecnológica apresente resultados mais eficazes – frutos de evidências 

estatísticas –, entende-se que a atuação do advogado permanece sendo essencial em tais casos, 

pois viabiliza a construção dos bancos de dados estruturantes para o trabalho oferecido pela 

tecnologia. 

 

4.4 Reflexos do Impacto da Tecnologia nas Atividades Advocatícias Mencionadas 

 Os advogados cuja atuação se insere nos elementos de rotina das práticas advocatícias 

mencionadas na seção 4.3 tendem a enfrentar maiores desafios para se afirmarem no mercado 

frente ao crescente uso de tecnologia nos escritórios. De acordo com John Armour, Richard 

Parnham e Mari Sako, embora a tecnologia possa substituir os advogados em algumas 

tarefas,
207

 também apresenta o potencial de alterar o fluxo de trabalho daqueles que não serão 
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Para Mark McKamey (supra nota 5, pp. 8; 13), a automatização de tarefas não implica uma previsão 
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cada demanda jurídica é um balizador relevante para determinar o grau de complexidade de cada dado ou 

documento utilizado na alimentação das soluções tecnológicas e, por consequência, a complexidade dos 

contratos em questão (e.g. elaboração e negociação de contratos complexos, tais quais os relacionados a grandes 

operações societárias). 
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substituídos. Isso tende a aumentar as capacidades de advogados que já utilizem ou passem a 

fazer uso da tecnologia como insumo para a prestação de seus serviços jurídicos.
208

  

 Nesses casos, o maior diferencial para tais advogados é o aumento de sua capacidade 

produtividade (augmented lawyering) dentro da seara em que geram maior valor para seus 

clientes, visto que a facilitação do desempenho advocatício, a partir do uso da tecnologia, 

permite que os advogados se concentrem nos aspectos que os diferenciam perante seus 

clientes, conferindo-lhes vantagem comparativa no mercado.
209

 Nesse sentido, o uso da 

tecnologia pode contribuir para aumentar o valor de seu capital humano empregado nos 

respectivos serviços jurídicos tradicionalmente prestados por dois motivos. Primeiro, os 

advogados cuja atuação tenha como foco as tarefas que não são passíveis de automatização, 

ao menos, por enquanto, tendem a se beneficiar do uso de tecnologia para as tarefas que 

constituem meros insumos ao resultado final dos serviços jurídicos prestados. Segundo, os 

advogados cujo trabalho consiste em uma mistura de tarefas – sendo que apenas algumas 

delas são impactadas pela tecnologia – são capazes de concentrar suas energias nas tarefas 

que geram maior valor para seus clientes.
210

 

Conforme exposto, as soluções tecnológicas analisadas necessitam de grandes 

conjuntos de dados, funcionando satisfatoriamente quando aplicadas a tarefas dessa escala. 

Por outro lado, na ausência de prévios parâmetros (e.g. exemplos e padrões), têm se revelado 

ineficaz.
211

 A esse respeito, destaca-se que o aprendizado por transferência (transfer learning) 

– ou seja, a utilização de conceitos aprendidos em um contexto, com sua generalização para 

outros casos –, apesar de ser natural para os humanos, ainda é aplicado de forma restrita pelas 

soluções tecnológicas. Consequentemente, as práticas advocatícias que demandam 

inteligência criativa (creative intelligence) para a solução de problemas, sem padrões 

anteriores de respostas, tendem a não ser afetadas pela tecnologia.
212

 

Dessa forma, à medida que estudam, interpretam e se especializam em normas 

recentes e sujeitas a constantes atualizações, os advogados passam a agregar muito valor para 

clientes cujas áreas de atuação empresarial sejam eventualmente impactadas. Nesse sentido, e 

considerando os avanços tecnológicos em curso, os advogados especialistas em áreas sujeitas 
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a constantes alterações normativas e regulatórias tendem a prosperar no mercado.
213

 Ademais, 

entende-se que o trabalho de estudo e interpretação de novas leis e regulamentos – diante da 

inexistência de padrões prévios que possam ser utilizados como insumo nas soluções 

tecnológicas – torna relevante o trabalho humano para (i) atender demandas atuais dos 

clientes, envolvendo não apenas análise crítica e técnica sobre as novas leis, mas também a 

construção de soluções criativas para desafios jurídicos ainda destituídos de precedentes; e (ii) 

alimentar as soluções tecnológicas com dados e informações novos e atuais, visando à 

formação de padrões relevantes a serem utilizados no futuro.
214

 

 

4.5 Os Perfis Mais Modernos de Advogados Apontados pela Literatura 

 Nas seções anteriores foram identificadas as práticas da advocacia de consultivo 

empresarial que mais vêm sendo atreladas ao uso de tecnologia em grandes escritórios 

internacionais. Na presente seção, apresentam-se novos perfis para advogados já apontados 

por alguns autores, sob a perspectiva de que os advogados precisarão diversificar sua atuação 

como forma de se manterem relevantes e continuar gerando valor para seus clientes. 

 

4.5.1 Advogado Híbrido (Legal Hybrid) 

 Richard Susskind aponta para o conceito de advogado híbrido (legal hybrid), que 

mescla suas capacidades técnico-jurídicas e habilidades pessoais (soft skills) com profundo 

saber em outros campos de conhecimento não necessariamente atrelados à tecnologia, fruto de 

investimento em multidisciplinaridade.
215

 O autor cita como exemplos os advogados que 

atuam como estrategistas (strategists), consultores de gestão (management consultants), 

consultores de negócios (business advisors), especialistas de mercado (market experts), 

especialistas em intermediação de operações societárias (deal brokers), psicólogos 
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 No Brasil, considerando uma perspectiva de futuro, entende-se que os advogados que efetivamente estudarem 
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organizacionais (organizational psychologists), sem, contudo, adentrar as peculiaridades de 

cada um.
216

 

 Segundo o autor, é comum os advogados afirmarem que são especialistas em 

disciplinas não jurídicas
217

 e que, por isso, possuem condições de atuar com desenvoltura em 

tais áreas. No entanto, muitas vezes, os advogados frequentaram cursos de curta duração ou 

apenas leram alguns livros introdutórios sobre a matéria não jurídica, o que não os capacita a 

conferir a necessária segurança perante seus clientes.
218

 Susskind explica que, para se 

tornarem advogados híbridos renomados, devem investir em diversificação, por meio de 

efetivos cursos de especialização e treinamentos rigorosos, de forma a se tornarem 

verdadeiros especialistas em suas áreas relacionadas (formidably schooled and unarguably 

expert in their related disciplines). Com isso, tais advogados serão capazes de continuar 

agregando valor a seus clientes.
219

 

  

4.5.2 Advogado em Formato T (T-shaped Lawyer) 

 John Armour, Richard Parnham e Mari Sako afirmam que parte da literatura sobre 

direito e tecnologia, cujo foco seja o advogado do futuro, apresenta o conceito do “advogado 

em forma T” (T-shaped lawyer).
220

 Segundo os autores, para acompanhar todas as mudanças e 

adaptações atreladas à crescente utilização de tecnologia nos grandes escritórios 

internacionais, é necessário que tais advogados – ou seja, os advogados que atuam em 

escritórios – desenvolvam não somente uma base profunda de conhecimento técnico-jurídico 

(a haste do T), mas também expandam sua área de conhecimento, de forma mais superficial, a 

outras disciplinas técnicas ligadas à tecnologia (a cruz do T).
221

  

 Os advogados, atuando nos escritórios como consumidores de tecnologia, precisarão 

aprender o suficiente para (i) dominar as interfaces com as soluções tecnológicas e explicar a 

seus clientes os pontos fortes e fracos dos resultados obtidos a partir do uso de tecnologia; e 
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(ii) interagir, de forma harmônica, em equipes multidisciplinares, compostas não apenas por 

advogados, mas também por especialistas em tecnologia (e.g. os produtores de tecnologia). 

Diante disso, os autores sustentam que a atuação como “advogado em formato T” (T-shaped 

lawyer) demandará, pelo menos, uma compreensão genérica do funcionamento do sistema de 

aprendizado de máquina utilizado em cada escritório.
222

 

 

4.5.3 Engenheiro Jurídico (Legal Knowledge Engineer) 

 Outro perfil diverso do tradicionalmente concebido diz respeito ao engenheiro jurídico 

(legal knowledge engineer), referente ao advogado que faz uso de tecnologia para aprimorar 

procedimentos e resultados jurídicos, conferindo-lhes maior estruturação e eficiência. 

Segundo Richard Susskind, à medida que o serviço jurídico for cada vez mais padronizado e 

informatizado, crescerá a demanda por esse perfil de advogados – os engenheiros jurídicos – 

para atuar na organização de elevado número de dados e materiais jurídicos complexos, bem 

como no desenvolvimento de seus respectivos procedimentos de processamento jurídicos, os 

quais precisarão ser analisados, categorizados e, por fim, incorporados em práticas de trabalho 

advocatício padrão e em plataformas de soluções tecnológicas.
 223

 

 As atividades mencionadas – quais sejam, organização de dados e desenvolvimento de 

procedimentos voltados aos respectivos processamentos jurídicos – envolvem trabalho de 

pesquisa e análise jurídicas, sendo que, muitas vezes, exigem do advogado um trabalho 

intelectual mais complexo que pesquisas e análises jurídicas tradicionais, pois costuma ser 

mais trabalhoso criar um sistema apto a resolver elevado número de problemas diversos do 

que encontrar respostas para questões específicas.
224

 Dessa forma, Richard Susskind defende 

que essa engenharia de conhecimento (knowledge engineering) não deve ser confiada a 

advogados mais jovens (menos experientes), equipes compostas por paralegais ou a analistas 

de sistemas, mas sim a advogados especialistas mais experientes (first-rate lawyers), que 

serão encarregados de desenvolver o fluxo de procedimentos jurídicos aqui retratado.
225

 

 
 Não obstante, é interessante notar que o cenário descrito acima pode agregar duas 

funções distintas: advogados como consumidores de tecnologia (lawyers-as-consumers) e 

advogados como produtores de serviços jurídicos moldados à utilização de tecnologia 
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(lawyers-as-producers of AI-enabled legal services).
226

 Para John Armour, Richard Parnham 

e Mari Sako, a combinação dessas duas funções demanda o envolvimento de equipes com 

advogados em estágios variados de senioridade dentro dos escritórios, para que seja possível 

selecionar e rotular os dados jurídicos. Isso se faz necessário porque o procedimento descrito 

envolve tarefas de diferentes níveis de complexidade, tendo como objetivo não apenas treinar 

os algoritmos referentes às soluções tecnológicas utilizadas, avaliando o desempenho da 

estrutura procedimental adotada, mas também de realizar interface direta com os clientes para 

melhor compreender como satisfazer suas demandas jurídicas.
227

 

 Indaga-se como surgiu o termo “engenheiro jurídico” para advogados. Conforme já 

exposto neste trabalho, Ronald Gilson, em 1984, cunhou o termo “engenheiros de custos de 

transação” para se referir à contribuição econômica e jurídica que advogados de consultivo 

empresarial oferecem a seus clientes quando atuam em grandes operações societárias (e.g. de 

fusões e aquisições). No entanto, o foco de Gilson não era a engenharia jurídica (legal 

engineering) atualmente abordada na literatura de direito e tecnologia – conforme 

anteriormente descrito –, mas sim compreender como advogados de consultivo empresarial, 

cuja atuação envolve tarefas não necessariamente jurídicas, geram valor para seus clientes.  

 Por sua vez, Richard Susskind cunhou os termos: (i) “engenheiro de conhecimento 

jurídico” (legal knowledge engineer) em sua tese de doutorado, em 1986, e também no livro 

Expert Systems in Law, de 1987,
228

 para identificar a pessoa – no caso, o advogado – que 

representa o Direito no contexto da utilização de soluções tecnológicas na atividade 

advocatícia; e (ii) “engenheiro de informação jurídica” (legal information engineer), em 

1996,
229

 significando a pessoa que estrutura e organiza conteúdos relevantes para o posterior 

oferecimento de serviços como espécie de negócio informacional (information business), 

conforme detalhado na seção 4.1 do presente trabalho. O autor, contudo, afirma não ter sido o 

inventor do termo “engenheiro de conhecimento jurídico” (legal knowledge engineer) no 

contexto em que é atualmente utilizado, qual seja, a atuação de advogados como referência à 

melhoria de procedimentos e fluxos jurídicos, a partir da utilização de tecnologia.
230
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4.6 O Tradicional Ainda Relevante: Conselheiros Altamente Confiáveis (Expert 

Trusted Advisor) 

 Apesar da crescente utilização de soluções tecnológicas no mercado jurídico – e das 

consequentes adaptações pelas quais já estão sujeitas as tarefas advocatícias analisadas 

anteriormente –, Richard Susskind aponta que a prática advocatícia desenvolvida por 

advogados considerados, por seus clientes, como conselheiros altamente confiáveis (expert 

trusted advisor) tende a permanecer relevante no mercado, ao menos, no futuro próximo.
231

 

 Tal perfil de advogado deve permanecer relevante no mercado nas situações em que a 

demanda jurídica não for passível de padronização e, portanto, a contratação de serviço 

jurídico artesanal (bespoke service) for essencial para a solução do caso.
232

 As limitações 

apresentadas pelas soluções tecnológicas atuais – que ainda não são capazes de substituir 

integralmente a atuação humana – sugerem que, ao menos em um futuro próximo, sua 

implantação se concentrará em tarefas repetitivas.
 
Com isso, a prática advocatícia tradicional 

relacionada a operações societárias complexas (e.g. grandes operações de reestruturação 

societária, tais quais fusões e aquisições), tende a continuar sendo demandada por clientes.
233

 

 Segundo Richard Susskind, serviços jurídicos artesanais costumam ser prestados por 

advogados tradicionalmente conhecidos por sua inteligência criativa, concebendo e 

articulando estrategicamente soluções eficazes para clientes com desafios jurídicos de alta 

complexidade e/ou elevado valor em risco.
234

 No entanto, John McGinnis e Russell Pearce 

afirmam que a característica mais relevante de tais advogados são suas habilidades pessoais 

(soft skills) desenvolvidas ao longo da carreira, mencionando especificamente a habilidade 
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interpessoal que possuem de fomentar relações de confiança, viabilizando que seus clientes 

projetem seus interesses jurídicos, exercendo seus direitos, com segurança.
235

  

 Randall Kiser explica que, para os advogados, as soft skills vão muito além de um bom 

relacionamento com clientes, envolvendo também boa desenvoltura para trabalhos em equipe 

dentro dos escritórios e comunicação persuasiva.
236

 Para o autor, a carreira advocatícia gira 

em torno das soft skills de cada advogado, visto que tais habilidades permitem ao advogado 

não apenas compreender, motivar e direcionar a si próprios, mas também reconhecer, 

respeitar e se adaptar às necessidades, valores e expectativas de cada cliente.
237

 Na carreira 

advocatícia, as características comumente associadas às soft skills incluem competências 

intrapessoais (e.g. resolução de problemas práticos; gerenciamento de estresse; autoconfiança; 

iniciativa; bom humor; otimismo) e interpessoais (e.g. capacidade de transmitir empatia a 

outras pessoas, incluindo clientes ou colegas de trabalho nos escritórios; conduta colaborativa 

e respeitosa para trabalhos em equipe; construção de relação de confiança e respeito com 

clientes).
238

 

 Não obstante sua relevância para os advogados, as soft skills desenvolvidas ao longo 

da carreira só geram efetivo valor se estiverem atreladas a habilidades técnico-jurídicas (hard 

skills), visto que são complementares. Assim é que as soft skills dos advogados atreladas a 

habilidades de comunicação e solução de problemas, por exemplo, não possuem utilidade 

prática se destituídas do conhecimento técnico-jurídico necessário ao desempenho de sua 

prática advocatícia de excelência. Da mesma forma, as hard skills dos advogados, 

envolvendo, por exemplo, seu conhecimento sobre legislações, tende a ser irrelevante sem as 
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habilidades especificamente direcionadas a transmitir tal conhecimento a clientes, bem como 

de encontrar soluções criativas e eficazes para cada tipo de problema jurídico.
239

 

 Assim é que os advogados que concentram sua prática advocatícia em aspectos 

puramente técnicos (technical professionalism) tendem a ser concebidos como profissionais 

prestadores de serviços comoditizados, os quais poderiam ser obtidos de outros fornecedores 

(e.g. legaltechs) a custos mais reduzidos.
240

 Por outro lado, o advogado que conjuga seu 

conhecimento técnico-jurídico especializado com o desenvolvimento e aprimoramento de 

habilidades pessoais (soft skills) de relacionamento e confiança com seus clientes – tende a se 

beneficiar de excelente confiabilidade no mercado jurídico.
241

 Tais habilidades pessoais (soft 

skills), contudo, não são inerentes a todos os advogados, devendo ser ensinadas nas escolas de 

direito, bem como especificamente desenvolvidas e nutridas pelos advogados que tenham 

interesse em permanecer relevantes no mercado como consultores altamente confiáveis.
242

 

 A atuação do consultor altamente confiável (expert trusted advisor) é, portanto, 

necessariamente construída não apenas a partir de seus conhecimentos técnico-jurídicos, mas 

também – e, talvez, principalmente – a partir do desenvolvimento de suas soft skills, entre as 

quais, o bom relacionamento com seus clientes, credibilidade e caráter.
243

 Uma possível 

explicação para tanto é que a atual aplicação das soluções tecnológicas nos escritórios de 

advocacia apresenta como sutileza a importância contínua da presença de advogados que 

interajam diretamente com os clientes. Assim, mesmo nas situações em que os serviços 

jurídicos são realizados por meio de soluções tecnológicas, a prática advocatícia continuará 

demandando a presença de advogados que sejam capazes de interpretar e explicar aos clientes 

não apenas os resultados apresentados por meio da tecnologia, mas também as consequentes 

estratégicas a serem possivelmente adotadas em cada caso.
244

 Diante disso, um dos principais 

desafios do uso de soluções tecnológicas, sem a presença efetiva de um advogado, é a 

inviabilidade de criarem os vínculos de credibilidade pessoal e segurança necessários com os 

clientes.
245

  

                                                           
239

 KISER, supra nota 236, p. 5. 
240

 HAMILTON, Neil. The Qualities of the Professional Lawyer. In: HASKINS, Paul (Ed.). Essential Qualities 

of the Professional Lawyer. Chicago: ABA Publishing, 2013. pp. 1-18. p. 18. 
241

 Ibidem. 
242

 FLOOD, John. Legal Professionals of the Future: Their Ethos, Role and Skills. In: DESTEFANO, Michele; 

DOBRAUZ, Guenther. New Suits: Appetite for Disruption in the Legal World. Bern: Stämpfli Verlag, 2019. pp. 

115-129, March 2019. p. 127. 
243

 Ibidem, pp. 126-127. 
244

 ARMOUR; PARNHAM & SAKO, supra nota 162, pp. 18; 56. 
245

 Nesse sentido: MCGINNIS & PEARCE, supra nota 195, p. 3055. 



81 

 

 

5 A PERSPECTIVA DO MERCADO JURÍDICO BRASILEIRO SOBRE O USO 

DE TECNOLOGIA NOS ESCRITÓRIOS ENTREVISTADOS 

 

 Para o presente trabalho, também se recorreu à realização de entrevistas com grandes 

escritórios de advocacia brasileiros premiados na área de inovação e tecnologia, para analisar 

o grau de percepção do mercado quanto à utilização – efetiva e/ou potencial – de tecnologia 

em tais escritórios e a repercussão disso no perfil do advogado que tende a ser mais 

valorizado no futuro. Neste capítulo, detalha-se como ocorreu a seleção dos entrevistados, 

bem como a escolha da metodologia utilizada para as entrevistas. Discorre-se, também, sobre 

a teoria que envolve a metodologia propriamente dita. Por fim, são apresentados e discutidos 

os resultados obtidos. 

 

5.1 Metodologia de Pesquisa e Critério de Seleção de Público Focal  

 A metodologia aqui apresentada diz respeito à condução de pesquisa qualitativa, por 

meio da realização de entrevistas semiestruturadas em profundidade. Apresenta-se o método 

de pesquisa qualitativa semiestruturada em questão e, em seguida, justifica-se o critério de 

seleção dos entrevistados (público focal). 

 

5.1.1 O Método de Pesquisa Qualitativa Semiestruturada 

Como o objetivo deste trabalho não é apresentar uma conjuntura ampla e generalizada 

do mercado advocatício brasileiro, mas proporcionar ao leitor uma análise aprofundada dos 

impactos da tecnologia em grandes escritórios brasileiros com atuação de consultivo 

empresarial, utilizou-se a pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas semiestruturadas. A 

pesquisa qualitativa presta-se a conjugar a maior quantidade de informações possível, dentro 

de um universo restrito, permitindo a visualização do objeto de estudo em profunda 

complexidade.
246

 

Recorreu-se, então, à pesquisa qualitativa semiestruturada relacionada à amostragem 

por casos múltiplos (ou “multicasos”), que possui dois critérios-chave: a diversificação e a 

saturação, ambos utilizados. A diversificação interna (intragrupo) objetiva apresentar um 

retrato global sobre determinada questão, mas considerando apenas um grupo restrito e 

homogêneo de indivíduos. Utilizou-se, também, a saturação empírica (ou de conhecimento), 
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segundo a qual se as últimas entrevistas não trazem mais informações suficientemente novas 

para justificar uma ampliação do material empírico, as entrevistas podem ser encerradas. A 

saturação empírica cumpre duas funções principais: por um lado, sob uma perspectiva 

operacional, indica o momento em que se deve cessar a coleta de dados; de outro lado, sob 

uma perspectiva metodológica, permite a generalização dos resultados para o conjunto do 

universo de análise ao qual o grupo analisado pertence.
247

 

Nas entrevistas, foi apresentado aos entrevistados um questionário com perguntas que, 

apesar de possuírem certo grau de estruturação – considerando a interação dirigida –, 

obedeceram ao princípio da não-diretividade, de forma a permitir aos entrevistados explorar 

suas percepções sobre o assunto objeto da entrevista. O método em questão foi adotado por 

possibilitar ao entrevistado amplo espaço para desenvolver seu raciocínio dentro dos 

contornos estabelecidos pela diretriz inicial (a pergunta de pesquisa deste trabalho) e pelo 

roteiro de entrevista (com a apresentação de um questionário pré-definido para os 

entrevistados).
248

 

Por fim, a análise crítica dos dados colhidos para a pesquisa foi abordada em conjunto 

com farto material teórico sobre a criação de valor por advogados de consultivo empresarial, 

os impactos da tecnologia em atividades advocatícias relacionadas à advocacia de consultivo. 

 

5.1.2 Público Focal 

 Para a seleção dos entrevistados, foram realizadas pesquisas prévias nas maiores 

entidades que conferem premiações a advogados brasileiros – Chambers Latin America, The 

Legal 500 Latin America e Who's Who Legal Brazil –, com o objetivo de identificar quais dela 

premiavam escritórios de advocacia brasileiros por suas respectivas atuações no âmbito 

tecnológico e de inovação. Verificou-se que apenas as premiações Chambers Latin America e 

The Legal 500 Latin America apresentam categorias atreladas à tecnologia e inovação. A 

primeira reconhecendo os melhores escritórios na seleção “Tecnologia no Brasil”;
249

 a 

segunda premiando pelo que denominou de “TMT – Tecnologia, Mídia e 

Telecomunicações”,
250

 que envolve tecnologia, inovação e negócios empresariais no âmbito 
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digital. A pesquisa se restringiu ao ano de 2019 porque o resultado das premiações dos anos 

anteriores não estava disponível para consulta e, por motivos de prazo, não foi possível 

englobar os resultados de 2020 quando publicados. Abaixo, de forma esquematizada, os 

escritórios premiados em cada categoria: 

 

Tabela II – Público Focal 

Escritórios Premiados 

Chambers 

Latin America 

Brasil 

The Legal 500 

Latin America 

Foi 

entrevistado?
251

 

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto 

Advogados 
 X Sim 

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e 

Quiroga Advogados 
X X Sim 

TozziniFreire Advogados X X Sim 

Pinheiro Neto Advogados X X Sim 

Machado Meyer Sendacz e Opice 

Advogados 
 X Sim 

Veirano Advogados  X Sim 

Opice Blum, Bruno, Abrusio e Vainzof 

Advogados Associados 
X X Não 

Pereira Neto | Macedo X X Não 

Bialer Falsetti Associados X  Não 

Trench Rossi Watanabe X X Não 

Azevedo Sette Advogados X X Não 

Fonte: Autora. 

 

Das duas premiações acima, apenas a Chambers Latin America Brasil disponibiliza 

informações a respeito do que confere destaque a cada escritório na área de tecnologia no 

País. Assim é que, considerando apenas os escritórios efetivamente entrevistados: o Mattos 

Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados é reconhecido por sua capacidade de 

antecipar desafios jurídicos e apresentar soluções inovadoras à medida que seus clientes 

digitalizam seus negócios e/ou lançam novos produtos e serviços em seus respectivos 

mercados de atuação; o Pinheiro Neto Advogados possui prática advocatícia consistente no 

setor de tecnologia, assessorando grandes companhias do setor no tocante a negociações e 

questões regulatórias; e o TozziniFreire Advogados é considerado o primeiro escritório de 

advocacia brasileiro a se concentrar em inovação e empreendedorismo, por meio da 

cooperação com aceleradores, fundos de capital de risco, universidades e grandes empresas 
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empreendedoras no campo da inovação.
252

 Não obstante as informações apresentadas pela 

Chambers Latin America, pontua-se que os escritórios listados estão, indubitavelmente, entre 

os maiores e mais prestigiados escritórios do Brasil, com atuação significativa na área de 

consultivo empresarial. 

Foram, portanto, entrevistados sócios e advogados – que possuem efetiva atuação de 

destaque na área de direito e tecnologia – dos escritórios Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey 

Jr. e Quiroga Advogados; Pinheiro Neto Advogados; TozziniFreire Advogados; Veirano 

Advogados; Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados; Machado Meyer Sendacz e Opice 

Advogados; e Demarest Advogados.
253

 Na Tabela III, apresenta-se, de forma anonimizada 

(em conformidade com o que foi definido junto aos entrevistados), as pessoas entrevistadas 

nos escritórios, sendo que a ordem apresentada na Tabela III, abaixo, não guarda qualquer 

relação com a ordem listada na Tabela II: 

 

Tabela III – Pessoas Entrevistadas 

Número de Entrevistados em Cada 

Escritório 
Cargo ou Função do Entrevistado no Escritório 

1 Sócia da área de tecnologia 

1 Advogada e analista de inteligência analítica 

1 Sócio das áreas de tecnologia e propriedade intelectual 

1 Advogado especialista em tecnologia e inovação 

1 Advogada e consultora de inovação jurídica 

1 Sócio das áreas de tecnologia e propriedade intelectual 

1 Sócio das áreas de tecnologia e propriedade intelectual 

1 Advogado especialista em tecnologia 

         Fonte: Autora. 

 

Previamente à realização das entrevistas, todos os entrevistados receberam e assinaram 

um termo de consentimento padrão, com explicações sobre o objetivo e as condições de 

realização das entrevistas. Ademais, disponibilizaram-se a todos os entrevistados opções de 

escolha com relação à: gravação do áudio da entrevista; divulgação do conteúdo da entrevista; 

e anonimato. Todos os entrevistados: (i) concordaram com a gravação do áudio das 

entrevistas, bem como com a divulgação do conteúdo das entrevistas, tendo-lhes sido, 

contudo, garantido o anonimato; (ii) tinham aproximadamente entre 30 e 44 anos de idade à 
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época das respectivas entrevistas, informação extraída a partir da análise da vida acadêmica e 

profissional de cada entrevistado. 

As entrevistas foram conduzidas até o ponto em que se considerou suficiente o 

material colhido, considerando as questões a serem exploradas, as hipóteses formuladas frente 

à literatura sobre o tema, além das limitações de tempo para a conclusão do presente trabalho, 

as quais foram agravadas em razão da atual pandemia que se enfrenta no mundo todo. Nesse 

sentido, após tais interações, percebeu-se que as respostas já não traziam elementos novos à 

pesquisa, tampouco agregavam outros conhecimentos ou perspectivas diferentes. Diante 

disso, concluiu-se pela saturação empírica do grupo de entrevistados, com o encerramento das 

entrevistas.  

 

5.2 Resultados Obtidos 

 Os dados apresentados a seguir foram extraídos das entrevistas realizadas junto aos 

escritórios, no período de janeiro de 2019 a julho de 2020. No total, foram realizadas 8 (oito) 

entrevistas com os escritórios de advocacia, utilizando-se um questionário com 8 (oito) 

perguntas. As entrevistas serviram para a sondagem de percepções do mercado consultivo de 

referência, acerca das interfaces e impactos da automatização de atividades advocatícias de 

consultivo e da utilização de tecnologia nas atividades dos advogados, seja em termos atuais, 

seja de tendências futuras. 

Foi, então, realizada a extração de conjuntos representativos e aspectos mais 

relevantes de cada entrevista, e, também, de cada pergunta, tendo em vista o propósito geral 

da pesquisa. Verificou-se que os resultados das entrevistas com os escritórios poderiam ser 

divididos em dois grupos distintos, a saber:  

 Grupo A: referente ao perfil do advogado, seja ele passado, atual ou projetado em uma 

perspectiva de tendência para o futuro, conforme percepções sobre as demandas de 

mercado; e  

 Grupo B: relativo ao grau de efetiva inclusão tecnológica dos escritórios brasileiros 

que integram o público focal.  

 Assim é que, após o término das entrevistas, as perguntas apresentadas aos 

entrevistados nos escritórios puderam ser assim divididas para fins de análise dos resultados 

colhidos: 

 

Tabela IV – Grupos Extraídos das Entrevistas 
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Fonte: Autora. 

 

Após a divisão dos resultados em grupos específicos, conforme a Tabela IV, foi 

possível proceder a uma análise comparada entre as diversas respostas, tanto em termos de 

sua diversidade, quanto de afinidade temática. A apresentação de resultados não segue 

necessariamente a enumeração ou ordem em que foram feitas as perguntas, mas sim uma 

sequência que evidencia uma abordagem temporal – passado, presente e futuro – de tendência 

nas percepções dos entrevistados. 

Antes, contudo, de apresentar os resultados obtidos, é necessário explicar que, como o 

Brasil é um País de dimensões muito extensas, com realidades muito díspares, as conclusões 

apresentadas no presente trabalho só podem ser consideradas como representativas de grandes 

bancas de advocacia localizadas nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde os 
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 Foi esclarecido aos entrevistados que o termo “inteligência artificial” estava sendo utilizado nas perguntas 
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advogados”.   
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 na rotina dos escritórios de advocacia 

brasileiros, quais qualidades, habilidades técnicas 

e/ou tipo específico de conhecimento eram 

necessários ao crescimento dos advogados 

consultivos? 

Em que medida as seguintes tarefas já foram ou 

estão sendo automatizadas: 

(i) elaboração e revisão de minutas de contratos 

e documentos empresariais; 

(ii) realização de pesquisas jurídicas; 

(iii) elaboração de relatórios e planilhas. 

Considerando a crescente utilização da 

inteligência artificial na rotina dos escritórios de 

advocacia brasileiros, já houve alguma mudança 

no perfil de contratação dos advogados? E se 

sim, qual? 

 

No futuro, que outras tarefas poderão vir a ser 

automatizadas? 

Quais seriam as mudanças no perfil de 

contratação dos advogados para o futuro? 

Considerando a automação das tarefas antes 

realizadas por advogados consultivos mais 

jovens – tais como: elaboração e revisão de 

minutas de contratos, documentos empresariais, 

realização de pesquisas jurídicas, elaboração de 

relatórios e planilhas –, quais seriam as novas 

atividades a serem exercidas por esses 

advogados? 

Quais as qualidades, habilidades técnicas e/ou 

tipo específico de conhecimento que os 

advogados consultivos mais jovens precisam 

começar a desenvolver para crescer dentro dos 

escritórios? 

Já houve a automação de alguma tarefa 

desempenhada por advogados seniores ou e/ou 

sócios no escritório? 
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escritórios entrevistados possuem suas sedes. As conclusões não devem, portanto, ser 

necessariamente estendidas a outras localidades do País com mercados de advocacia com 

perfis distintos. 

Ademais, a legenda “frequência das menções” diz respeito ao número de vezes em que 

a resposta foi mencionada nas entrevistas. Assim, por exemplo, se determinada resposta foi 

objeto de menção por 6 (seis) entrevistados, a frequência de menções respectiva constará no 

gráfico com o número 6 (seis). 

 

5.2.1 Grupo A – Perfil dos Advogados 

 

Pergunta 1 – Antes da crescente utilização da inteligência artificial na rotina dos escritórios 

de advocacia brasileiros, quais qualidades, habilidades técnicas e/ou tipo específico de 

conhecimento eram necessários ao crescimento dos advogados consultivos? 

 

Gráfico VIII – Perfil do Advogado para Progressão na Carreira Antes da Crescente 

Utilização de Tecnologia (P1) 

 
Fonte: Autora. 

 

Pergunta 6 – Considerando a crescente utilização da inteligência artificial na rotina dos 

escritórios de advocacia brasileiros, já houve alguma mudança no perfil de contratação dos 

advogados? E se sim, qual? 
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Pergunta 7 – Quais seriam as mudanças no perfil de contratação dos advogados para o 

futuro? 

 

Gráfico IX – Perfil do Advogado para Contratações Atuais, Considerando a Crescente 

Utilização de Tecnologia (P6) 

 
 

          Fonte: Autora. 

 

Gráfico X – Perfil do Advogado Projetado para Contratações no Futuro (P7) 

 
Fonte: Autora. 
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Pergunta 8 – Quais as qualidades, habilidades técnicas e/ou tipo específico de conhecimento 

que os advogados consultivos mais jovens precisam começar a desenvolver para crescer 

dentro dos escritórios? 

 

Gráfico XI – Perfil dos Jovens Advogados Projetado para Progressão na Carreira no 

Futuro (P8) 

 
 

Fonte: Autora. 

 

5.2.2 Grupo B – Inclusão Tecnológica
255

 

 

Pergunta 2 – Em que medida as seguintes tarefas já foram ou estão sendo automatizadas:  

(i) elaboração e revisão de minutas de contratos e documentos empresariais; 

(ii) realização de pesquisas jurídicas; 

(iii) elaboração de relatórios e planilhas. 
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Pergunta 5 – Já houve a automação de alguma tarefa desempenhada por advogados seniores 

ou e/ou sócios no escritório? 

 

Gráfico XII – Automatização de Tarefas: Situação Atual (P2 e P5) 

  
Fonte: Autora. 

 

 O Escritório 1 já trabalha com a automação de revisão contratual, mas ainda não opera 

com qualquer elaboração automatizada de minutas de contratos e documentos empresariais, o 

que será relevante para a compreensão da primeira coluna do Gráfico XIII abaixo. O 

Escritório 4, por sua vez, ainda não adota tecnologia para a automação das tarefas objeto da 

pergunta, sendo todo o trabalho realizado de forma manual pelos advogados. 

 

Pergunta 3 – No futuro, que outras tarefas poderão vir a ser automatizadas? 
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Gráfico XIII – Automatização de Tarefas: Projeções de Futuro (P3) 

 
 

Fonte: Autora. 

  

 A respeito da primeira coluna do Gráfico XIII acima, pontua-se que os Escritórios 1 e 

4, que apontaram a automação da elaboração de minutas de contratos e documentos de baixa 

complexidade como uma projeção de futuro, ainda não trabalham com esse tipo de 

automação, conforme consta do Gráfico XII e respectivo parágrafo explicativo. As respostas 

foram, então, apresentadas considerando a realidade de ambos os escritórios, bem como o 

argumento dos entrevistados, no sentido de que a elaboração de contratos e documentos de 

elevada complexidade sempre dependerá integralmente da atividade intelectual humana (no 

caso, do advogado). 
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documentos empresariais, realização de pesquisas jurídicas, elaboração de relatórios e 
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Gráfico XIV – Automatização: Atividades que Passarão a ser Desempenhadas pelos 

Advogados Mais Jovens (P4) 

 
Fonte: Autora. 

 

5.3 Discussão de Dados 

 Nesta seção, passa-se a discutir os dados colhidos nas entrevistas, bem como a 

apresentar as principais conclusões a que se chegou com a pesquisa desenvolvida para o 

presente trabalho.  
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ainda não adota tecnologia para a automação das tarefas objeto da pergunta 2, realizando-se 

todo o trabalho manualmente –, as soluções tecnológicas utilizadas ainda são relativamente 

rudimentares.  

 Fala-se em “estado ainda rudimentar” porque, de acordo com as entrevistas, o estado 

da arte brasileiro seria a utilização de soluções tecnológicas, na prática da advocacia de 

consultivo empresarial, para analisar contratos e documentos com padrões de estruturas e de 

dados (informações jurídicas) semelhantes para extrair conclusões relevantes de tais dados. 

De acordo com um dos entrevistados, durante procedimentos de due diligence no escritório 

onde trabalha, utiliza-se a tecnologia para automatizar a análise de centenas de certidões e 

facilitar a identificação de quais são negativas de débitos e quais são positivas (ou seja, 

apontam a existência de débitos). Neste último caso, de certidões positivas, a tecnologia 

permite identificar de forma mais rápida e assertiva, ainda quantas ações judiciais já foram 

propostas contra a companhia sob análise, seus respectivos objetos, partes e valores 

envolvidos. Por sua vez, o mapa geral do procedimento, bem como seus resultados, é 

apresentado aos clientes somente após a revisão e validação de um advogado. 

 O mesmo entrevistado também comentou que a análise contratual a partir do uso de 

tecnologia demanda que os contratos obedeçam a algum tipo de padrão. Ademais, o estado da 

arte brasileiro permite extrair conclusões mais básicas, tais como identificar, de forma 

automatizada e em larga escala, por exemplo, quais contratos de prestação de serviços 

possuem cláusula de rescisão automática, cláusula de penalidade por motivos determinados.  

 Interessante notar como o que o próprio entrevistado denominou de “o estado da arte 

brasileiro” ainda está aquém do que já vem sendo aplicado internacionalmente, via sistemas 

de aprendizado de máquina (machine learning) por grandes escritórios de advocacia 

internacionais. A esse respeito, conforme detalhadamente exposto na seção 4.3.2 deste 

trabalho, cita-se, como exemplo o escritório internacional Clifford Chance LLP, que vem 

utilizando a tecnologia oferecida pela legaltech Kira Systems para fins de análise contratual, 

cujos resultados podem ser alcançados de forma mais ampla, independentemente da 

consistência das palavras buscadas ou do uso de termos contratuais mais comuns. Neste 

ponto, questiona-se o porquê de alguns dos grandes escritórios internacionais divulgarem a 

contratação de tecnologia para a prática advocatícia e os escritórios brasileiros tenderem a 

manter tal informação confidencial. Uma possível explicação para tanto é que, apesar de os 

responsáveis pela contratação de tecnologia nos escritórios brasileiros possuírem uma boa 

noção básica dos benefícios e riscos atrelados ao uso de soluções tecnológicas na prática 
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advocatícia, podem não dispor de todas as informações necessárias para tomar decisões 

quando se trata da contratação de tecnologia. E, como o uso de tecnologia na prática dos 

escritórios entrevistados parece ainda estar em estágio inicial, os responsáveis pela eventual 

contratação podem estar testando, em sigilo, as soluções tecnológicas já disponíveis no 

mercado para, então, decidir com segurança. Ademais, a adoção de tecnologia sem a devida 

compreensão de como as operações diárias do escritório serão afetadas ou do efetivo 

benefício gerado a partir da tecnologia – garantindo-se não apenas a satisfação de clientes, 

mas também o lucro almejado pelos advogados – pode consubstanciar grandes riscos para os 

escritórios, tanto de perdas financeiras quanto de insatisfação de clientes.  

 Por sua vez, a disparidade entre os atuais estágios de inclusão tecnológica dos grandes 

escritórios no Brasil e os do Norte Global (tais como, Estados Unidos e Reino Unido) pode 

ser explicado pelo fato de que, nos Estados Unidos, por exemplo, a ampla utilização de 

tecnologia é impulsionada pela existência de um mercado de tecnologia – voltado à advocacia 

de grandes escritórios – maior, mais estabelecido e mais homogêneo, com acesso a capital de 

risco, além da prevalência da língua inglesa como idioma global de negócios, o que é 

conveniente para o desenvolvimento e maior utilização dos sistemas de aprendizado de 

máquina (machine learning).
256

 

 A segunda constatação a que se chegou neste trabalho é a de que as possibilidades 

apresentadas pela tecnologia parecem ainda não estar muito claras, considerando que as 

projeções de futuro apresentadas, pelos entrevistados, sobre o uso de tecnologia destoam da 

realidade atual, já mais avançada nos países do Norte Global. De forma geral, os entrevistados 

apresentaram, como projeções de futuro, que a tecnologia será bastante útil para atividades 

rotineiras, repetitivas e de baixa complexidade, tais como análise de grande volume de 

documentos padronizados, em auditorias; pesquisa de jurisprudência; elaboração das 

primeiras minutas de memorandos; bem como para atividades que não demandem 

conhecimento técnico-jurídico, tendo em vista que, na visão dos entrevistados, a elaboração 

de documentos ou contratos complexos, que fujam a parâmetros certos e padronizados, e suas 

respectivas negociações, demandarão a atuação direta de advogados mais experientes. 

 Entende-se que a aplicação de tecnologia meramente para atividades de menor 

complexidade, repetitivas e que não demandam conhecimento jurídico profundo deveria 

constituir o atual estado da arte do panorama de inserção tecnológica dos grandes escritórios 
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brasileiros – caso estivessem acompanhando pari passu as transformações tecnológicas 

operadas nos mercados jurídicos do Norte Global –, mas não representar uma projeção de 

possibilidades futuras. A esse respeito, remete-se à seção 4.3.2 do presente trabalho, na qual 

se discorre sobre as soluções tecnológicas – já existentes – voltadas à análise preditiva de 

desdobramentos contratuais (contract predictive analysis). Entende-se que tal tecnologia 

impacta diretamente o trabalho desenvolvido por advogados mais experientes em seus campos 

de atuação (mais seniores, portanto), pois a atividade de previsões quanto aos desdobramentos 

de contratos complexos ou, até mesmo, de operações societárias – e os respectivos contratos e 

documentos envolvidos – se assenta e depende de sólida experiência advocatícia e de 

negociações adquirida em prévias operações societárias, bem como no conhecimento de 

mercado decorrente. Ademais, em tais casos, a análise dos resultados apresentados pelas 

soluções tecnológicas também demandaria a atuação de um advogado mais sênior, com 

profundo saber jurídico, não podendo, portanto, ser realizada por advogados mais jovens e 

inexperientes ou, até mesmo, por profissionais sem conhecimento técnico-jurídico.    

 Nesse sentido, identifica-se que, no Brasil, ainda existe espaço para amplos debates e 

trocas de percepções sobre as formas como o mercado advocatício referente aos grandes 

escritórios poderá, no futuro, vir a ser impactado pelo uso de tecnologia. 

 

5.3.2 Barreiras à Utilização de Tecnologia pelos Escritórios Entrevistados  

 A partir das entrevistas realizadas, foram identificadas quatro barreiras à 

implementação de tecnologia nas atividades advocatícias dentro dos escritórios que compõem 

o público-alvo do presente trabalho: (i) possível resistência dos advogados ao uso de 

tecnologia (cultura tradicionalmente resistente a mudanças); (ii) sensação de desperdício de 

tempo com o aprendizado das soluções tecnológicas; (iii) barreira do idioma e altos custos 

para a implantação de tecnologia nos escritórios. 

 

5.3.2.1 Possível Resistência dos Advogados ao Uso de Tecnologia 

 Com relação à possível resistência dos advogados ao uso de tecnologia, alguns 

entrevistados relataram que não costuma ser uma tarefa simples, no contexto dos escritórios, 

debater sobre tecnologia e inovação, havendo certa resistência à alteração da sistemática de 

trabalho bem sucedida – trabalho com foco mais artesanal, desenvolvido diretamente pelos 

advogados de ponta a ponta, faturado por horas trabalhadas, e amparado em atividades menos 
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complexas (e.g. pesquisas jurídicas, elaboração de minutas iniciais de documentos e 

contratos) desempenhadas pelos advogados mais jovens. 

 Pontua-se, contudo, não se tratar de uma resistência exclusiva do contexto brasileiro, 

tendo em vista que parte da literatura internacional sobre direito e tecnologia afirma que, 

tradicionalmente, os advogados hesitam em adotar soluções tecnológicas que possam eventual 

e potencialmente substituir suas atividades. Como resultado, toda discussão relacionada ao 

uso de tecnologia na prática advocatícia tende a encontrar alguma resistência.
257

 

  

5.3.2.2 Sensação de Desperdício de Tempo com o Aprendizado das Soluções 

Tecnológicas 

 Dois entrevistados comentaram que os advogados que atualmente interagem com as 

soluções tecnológicas já contratadas por seus respectivos escritórios relatam a necessidade de 

retrabalho e consequente sensação de desperdício de tempo, ocasionadas pelo uso de 

tecnologia. Segundo um dos entrevistados, o processo de implantação de soluções 

tecnológicas, no curto prazo, não gera eficiência de trabalho automática, gerando, ao 

contrário, grande volume de trabalho manual, considerando que os advogados do escritório 

precisam inserir dados jurídicos no sistema da solução tecnológica e, também, treiná-la para 

identificar os padrões necessários à construção dos resultados eficientes e assertivos 

desejados. 

 Por sua vez, o outro entrevistado comentou sobre o uso de tecnologia, pelo escritório, 

em procedimentos de auditorias, relatando que se, por exemplo, o advogado precisa 

identificar cláusulas de transferência de controle acionário (change of control) nos contratos 

analisados via tecnologia, as soluções tecnológicas atualmente utilizadas só conseguem 

encontrar as cláusulas que estejam nomeadas como “cláusula de change of control” ou 

conforme eventuais outros parâmetros que tenham sido inseridos no sistema. No entanto, 

cláusulas que possuam o mesmo conteúdo jurídico de transferência de controle acionário, mas 

que estejam nomeadas de forma diversa ou cujo conteúdo possua redação sutil, não 

específica, acabam não sendo capturadas no resultado apresentado pela solução tecnológica. 

Diante disso, para fins de apresentação de resultados finais e precisos aos clientes, demanda-

se que os advogados sempre façam uma revisão manual completa de todos os contratos já 

analisados via tecnologia. 
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 A respeito da sensação de desperdício de tempo relatada nas entrevistas, remete-se aos 

ensinamentos de Richard Susskind – detalhados na seção 4.1 do presente trabalho –, no 

seguinte sentido: há um investimento inicial necessário para a implementação da tecnologia 

no escritório – considerando-se investimentos financeiros e também de tempo e esforço dos 

advogados para alimentar os sistemas com dados jurídicos e, em seguida, treiná-los para 

identificar os parâmetros pretendidos. Após tal investimento, se a atuação dos advogados, 

atrelada à tecnologia, gerar maior valor para seus clientes, todos os serviços jurídicos 

posteriormente prestados tendem a gerar lucros desvinculados do investimento de tempo e 

esforço dos advogados, sendo que, no contexto tecnológico, manter os escritórios 

concorrentes fora do mercado, pelo menos no primeiro momento, talvez seja fundamental 

para o sucesso futuro dos advogados e de seus respectivos escritórios.
258

  

 Nesse sentido, considerando a perspectiva tecnológica ainda incipiente do mercado no 

qual se inserem os grandes escritórios brasileiros, entende-se que o amadurecimento das 

discussões que envolvem o uso de tecnologias mais avançadas pelos escritórios é essencial 

não apenas para o acompanhamento das transformações que já se operam no mercado 

internacional, mas também como potencial forma de reserva de mercado interno. 

 

5.3.2.3 Barreira do Idioma e Tecnologia a Altos Custos 

 Três entrevistados identificaram que a questão do idioma configura um dos desafios 

atuais à implantação efetiva de tecnologia nos escritórios, sob o argumento comum de que 

existem soluções tecnológicas no exterior, já disponíveis para conferir maior eficiência ao 

trabalho desenvolvido nos escritórios de advocacia. No entanto, a necessidade de 

customização dos sistemas para a língua portuguesa – e também para o sistema jurídico 

brasileiro, de Civil Law, distinto, portanto, dos sistemas de Common Law dos Estados Unidos 

e do Reino Unido, por exemplo – configura uma barreira expressiva, fazendo com que o 

Brasil permaneça atrasado em termos de efetiva utilização tecnológica. 

 Um dos entrevistados citou como exemplo o caso de soluções tecnológicas voltadas à 

automatização de procedimentos de due diligence, incluindo a elaboração de relatórios, no 

tocante à busca de certidões negativas nos sítios eletrônicos dos tribunais de justiça estaduais 

brasileiros. Segundo o entrevistado, os sistemas dos tribunais não são padronizados, de forma 

que cada um deles emite certidões em formatos diferentes, com campos preenchidos de 

maneiras diversas. Por sua vez, as soluções tecnológicas já utilizadas pelo respectivo 
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escritório possuem dificuldade em parametrizar as informações contidas nas certidões para 

fins de geração de relatório, além da dificuldade em ler as informações em português.  

 Os altos custos para a implantação de tecnologia nos escritórios também configuram 

um fator de desincentivo à respectiva contratação, o que pode explicar o porquê de os 

escritórios brasileiros ainda não apresentarem alto grau de afinidade com soluções 

tecnológicas. Nesse sentido, a não contratação ou contratação incipiente da tecnologia pode 

estar atrelada à possível conclusão de que, considerando-se a clientela do escritório e seus 

respectivos interesses projetados no trabalho final do escritório, permanece sendo vantajoso 

atribuir exclusivamente ou prioritariamente aos advogados a realização de atividades que já 

poderiam ser desempenhadas por meio do uso de soluções tecnológicas. Um claro elemento 

de custo-benefício, portanto. 

 A esse respeito dos altos custos que envolvem a contratação de tecnologia, duas 

entrevistadas afirmaram que, apesar de no exterior haver soluções tecnológicas muito mais 

efetivas que as desenvolvidas no Brasil, os serviços oferecidos são cobrados em dólar e, 

portanto, acabariam sendo pouco acessíveis para o mercado jurídico interno, mesmo 

considerando os grandes escritórios brasileiros.  

 Observou-se o interesse de alguns escritórios pela contratação de soluções 

tecnológicas desenvolvidas no exterior, por legaltechs estrangeiras, o que explica os desafios 

enfrentados pelos escritórios brasileiros no tocante à barreira do idioma. A esse respeito, 

entende-se que três ponderações podem ser feitas. A primeira, de que existiria maior 

confiança, por parte dos advogados brasileiros, nas soluções tecnológicas já desenvolvidas e 

efetivamente utilizadas por grandes escritórios internacionais, o que poderia justificar a 

preferência por sua contratação, mesmo considerando os desafios inerentes a sistemas 

originalmente desenvolvidos para a língua inglesa. A segunda, de que a contratação de 

soluções internacionais conferiria status diferenciado aos escritórios brasileiros frente a seus 

clientes, pois a possibilidade de contratação das mesmas soluções utilizadas por grandes 

escritórios internacionais poderia ser vista como indicativo de saúde financeira do escritório 

brasileiro, decorrente da prestação de serviços jurídicos que agregam maior valor no mercado. 

A terceira, de que ainda não existiriam no Brasil (muitas) soluções tecnológicas, criadas por 

legaltechs brasileiras e com software próprio, aptas a oferecer tecnologia equiparável às já 

oferecidas internacionalmente, o que pode estar atrelado a uma possível falta de investimento 

nas legaltechs brasileiras. 
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5.3.3 Dúvidas sobre Atividades Advocatícias no Futuro 

 A partir dos dados extraídos das entrevistas, percebeu-se que ainda existem dúvidas 

sobre quais serão as atividades futuramente desempenhadas pelos advogados mais jovens, 

considerando a tendência de maior utilização de tecnologia nos grandes escritórios brasileiros. 

A maior parte das respostas indicou que tais advogados continuarão desempenhando as 

mesmas atividades tradicionais para fins de aprendizado, ao mesmo tempo em que interagirão 

com as soluções tecnológicas não apenas para conhecer seu funcionamento, mas também para 

o desempenho de suas funções tradicionais com mais eficiência, a partir do uso de tecnologia. 

 Outras respostas, em menor escala de apresentação, apontaram que os advogados mais 

jovens passarão a acompanhar a rotina dos advogados mais seniores e também dos sócios dos 

escritórios. Com isso, o tempo no escritório será utilizado para os advogados mais jovens 

atuarem em casos de maior complexidade, apreendendo a prática da atuação advocatícia, 

auxiliando na elaboração de teses, acompanhando auditorias mais complexas para 

compreender seu funcionamento, participando como ouvintes em reuniões com clientes para 

aprender postura corporal e técnicas de negociação. Atrelado a tal aprendizado prático, um 

dos entrevistados também pontuou que o tempo remanescente no escritório – descontado 

período de trabalho destinado à atuação incipiente em casos mais complexos – poderá ser 

utilizado, pelos mais jovens, tanto para o aprofundamento teórico de conteúdo técnico-

jurídico quanto para a participação em treinamentos práticos e teóricos promovidos pelo 

próprio escritório. 

 Entende-se que o amadurecimento das percepções sobre as futuras atividades dos 

advogados mais jovens é de extrema importância para o mercado advocatício sob análise, 

considerando que a falta de investimento apropriado na formação destes profissionais (hoje, 

mais jovens e menos experientes) poderá enfraquecer o mercado advocatício pela falta de 

advogados especialistas no futuro, incluindo os conselheiros altamente confiáveis (expert 

trusted advisor), cuja atuação foi detalhada na seção 4.6 do presente trabalho. 

 A esse respeito, Richard Susskind comenta que a praxe no mercado advocatício é que 

os advogados mais jovens desenvolvam suas habilidades e evoluam à posição de especialistas 

por meio do aprendizado técnico jurídico (teórico, portanto) e também da exposição contínua 

a casos e discussões jurídicas de complexidade crescente, compatível com o seu nível de 
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conhecimento e tempo de experiência prático-profissional, com a prevalência do direito em 

ação (law in action) sobre o direito nos livros (law in books).
259

 

 Para Richard Susskid – e conforme detalhadamente exposto na seção 4.6 do presente 

trabalho –, a atuação dos conselheiros altamente confiáveis (expert trusted advisor) caberá aos 

advogados especialistas. Nesse sentido, o autor questiona como os advogados atuais (mais 

jovens e menos experientes) poderão se tornar especialistas e, com isso, direcionar sua 

atuação à solução de questões jurídicas de complexidade elevada, se a metodologia de solução 

de demandas jurídicas não for incutida em sua formação profissional a partir do início de suas 

carreiras, por meio da exposição constante e crescente a problemas jurídicos apresentados por 

clientes, dos mais simples aos mais complexos.
260

 A esse respeito, dois argumentos são 

possíveis. Primeiro, se a posição de advogado especialista necessariamente decorrer da 

experiência construída a partir da participação em questões rotineiras de complexidade 

crescente, dentro dos escritórios, seria possível argumentar que as atividades dos advogados 

mais jovens, considerando o crescente uso de tecnologia nos escritórios, deveriam permanecer 

englobando o trabalho de consultivo empresarial tradicionalmente desempenhado.
261

 

Segundo, e em sentido diverso, seria também possível argumentar que a exposição reiterada a 

atividades tradicionalmente desempenhadas não necessariamente conduz à formação e 

desenvolvimento de um advogado especialista. Nesse caso, se a atuação ao lado de sócios e 

advogados mais sêniores, em demandas jurídicas mais desafiadoras, se demonstrar mais 

eficiente do que o trabalho tradicional de rotina, para fins de progressão de carreira, pode-se 

discutir a possibilidade de reestruturação das atividades inicial e tradicionalmente alocadas 

para tais advogados em início de carreira.
262

 

 Em face do exposto, entende-se pela necessidade de ampla reflexão crítica e 

ponderada sobre a atuação futura dos advogados hoje mais jovens, dentro das estruturas dos 

escritórios, incluindo as seguintes ponderações que parecem ainda não estar amadurecidas no 

mercado:  

 Os advogados serão preparados pelos escritórios, por meio de treinamentos, cursos e 

participação como ouvintes em reuniões importantes? Nesse caso, esses treinamentos serão 

custeados pelos próprios escritórios como forma de investimento no profissional do futuro, 

mesmo sabendo-se que os profissionais atuais (mais jovens) talvez não possuam as mesmas 
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ambições que os profissionais mais antigos? Ou seja, talvez não possuam efetivas pretensões 

de ascender à posição de sócios. 

 A mera interação com a tecnologia, por meio da revisão dos documentos e resultados 

apresentados pelas soluções tecnológicas, será suficiente ao desenvolvimento do profissional 

para fins de progressão da carreira de advogados dentro dos escritórios? Considerando a 

possibilidade de que os advogados mais jovens se sintam desestimulados ao exercer somente 

– ou, talvez, primordialmente – atividades de revisão de documentos gerados de forma 

automatizada a partir do uso de tecnologia, como se dará o tratamento da questão no âmbito 

de cada escritório? Será oferecida alguma espécie de bonificação aos advogados que atinjam 

determinada meta de revisão periódica? Será periodicamente exigido que tais advogados, 

como forma de treinamento de escrita, prático-profissional, e também de desenvolvimento de 

habilidades de oratória, (i) elaborem documentos e/ou contratos de média complexidade; (ii) 

estruturem e façam apresentações orais para os sócios e advogados mais seniores; (iii) 

construam e apresentem possíveis soluções criativas para demandas jurídicas com discussão 

em curso no escritório, a partir de pesquisa jurídica e análise de casos anteriores? 

 Continuarão exercendo as mesmas atividades? Nesse caso, qual seria a vantagem – ou, 

até mesmo, a necessidade – de contratação de tecnologia pelos grandes escritórios brasileiros? 

Ademais, considerando a possibilidade de manutenção dos advogados mais jovens, exercendo 

suas atividades tradicionais, conjugada à tecnologia, como serão alocados os custos 

adicionais, referentes à contratação de soluções tecnológicas e à remuneração de tais 

advogados? Serão repassados aos clientes ou internalizados pelos escritórios como forma de 

investimento no profissional do futuro? 

 

5.3.4 Tendência de Alterações Pontuais no Perfil do Advogado para Progressão de 

Carreira 

 A partir das entrevistas, verificou-se a tendência – projetada sob uma perspectiva de 

futuro – de alterações pontuais no perfil do advogado para fins de progressão de carreira 

dentro dos escritórios. Para o desenvolvimento de tal análise, as respostas às perguntas 1 e 8 

(P1 e P8) serão analisadas em conjunto.  

 Antes, contudo, de se passar à análise pretendida, é importante pontuar que essa 

projeção de perfil pode não ser aplicável a todos os advogados de determinado escritório. 

Conforme abordado no segundo capítulo deste trabalho, a atuação advocatícia de consultivo – 

especialmente considerando o uso de tecnologia – pode ser desempenhada por meio de 
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equipes multidisciplinares, compostas por (i) advogados que preencham algum dos perfis 

apresentados pela literatura sobre a criação de valor por advogados de consultivo empresarial, 

os quais tendem a atuar em contato direto com os clientes, no tocante a aspectos técnico-

jurídicos das operações societárias. No caso, os atuais sócios e advogados com senioridade 

mais alta; (ii) profissionais especialistas em tecnologia; e (iii) advogados atualmente mais 

jovens que, a partir de conhecimentos básicos sobre tecnologia, conjugada a uma constante 

interação com especialistas em tecnologia, operem as interfaces com as soluções tecnológicas, 

com a possibilidade de reportar aos clientes os resultados obtidos a partir do uso de 

tecnologia. É justamente para esses profissionais mais jovens que se destina a projeção de 

perfil de futuro apresentada no presente trabalho.  

No tocante ao período anterior à crescente utilização de tecnologia na prática 

advocatícia dos escritórios (P1), os entrevistados indicaram que as seguintes habilidades 

técnicas e/ou pessoais ou tipo específico de conhecimento eram requisitos necessários à 

progressão de carreira, sendo que o número entre parênteses indica quantas vezes cada 

resposta foi citada: especialização jurídica (5); habilidades pessoais (soft skills), incluindo o 

bom relacionamento com clientes e demais sócios e advogados dos escritórios, resiliência e 

comportamento colaborativo (4); conhecimento multidisciplinar, poder analítico, capacidade 

crítica e fluência na língua inglesa (todos 1). 

 Já com relação às qualidades, habilidades técnicas e/ou tipo específico de 

conhecimento que precisam ser desenvolvidos para fins de progressão de carreira, no futuro, 

dentro dos escritórios, considerando o crescente uso de tecnologia (P8), foi indicado o 

seguinte: especialização jurídica (5); habilidades pessoais (soft skills), incluindo boa 

comunicação, comportamento colaborativo, inteligência emocional, tolerância ao erro alheio, 

resiliência, capacidade de gestão, bom relacionamento com clientes (8); conhecimento 

multidisciplinar, incluindo economia, política, técnicas de negociação, administração, 

contabilidade, gestão financeira, gestão de projetos (2); conhecimento básico sobre tecnologia 

e facilidade para interagir com soluções tecnológicas (5); profundo conhecimento sobre os 

clientes, seus negócios empresariais e suas demandas jurídicas (3). Abaixo, de forma 

esquematizada, os referidos dados colhidos nas entrevistas: 
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Gráfico XV – Qualidades, Habilidades Técnicas e/ou Tipo Específico de Conhecimento, 

Pré-Tecnologia e sob Perspectiva de Futuro, para Progressão de Carreira nos 

Escritórios Entrevistados 

 

Fonte: Autora. 

 

 Conforme se depreende do Gráfico XV, as tendências de alteração de perfil apontadas 

pelos entrevistados são bastante pontuais, o que leva a crer que o mercado jurídico referente 

aos grandes escritórios brasileiros provavelmente não enfrentará alterações disruptivas em sua 

forma atual de atuação, tampouco com relação aos critérios para fins de progressão de 

carreira, ao menos no futuro próximo.  

 O conhecimento sobre tecnologia surge como algo acessório, apesar de necessário, 

sendo suficiente que os advogados busquem conhecimentos básicos – e, portanto, não 

especializados – sobre tecnologia. O objetivo, conforme os dados extraídos das entrevistas, é 

que os advogados tenham condições de (i) apreender o funcionamento das soluções 

tecnológicas já disponíveis no mercado; (ii) interagir de forma mais fluida com a tecnologia; 

(iii) compreender que suas atividades tradicionais podem ser impulsionadas a partir do uso a 

tecnologia. 

 As habilidades pessoais (soft skills), por sua vez, permanecem sendo muito relevantes 

no mercado analisado, indicando que habilidades intrapessoais e interpessoais são essenciais 

para a progressão de carreira dentro do mercado dos grandes escritórios, em que o ambiente 

altamente competitivo demanda inteligência emocional e, também, habilidades de 
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socialização com colegas e clientes, além das outras mencionadas pelos entrevistados. 

Entende-se que os escritórios se beneficiariam mais diante da possibilidade de contratar 

advogados que já viessem com uma bagagem formal de aprendizado e desenvolvimento de 

soft skills,
263

 especialmente considerando o ambiente competitivo dos grandes escritórios. 

Com essa bagagem, entende-se que os advogados mais jovens teriam melhores condições de 

assessorar os sócios e também os advogados mais seniores, em suas respectivas preparações 

para debates, reuniões, discussões de demandas jurídicas mais complexas. Ademais, o prévio 

aprendizado formal sobre soft skills – incluindo as próprias habilidades intrapessoais e 

interpessoais, a partir das quais cada advogado agrega maior valor à sua atuação – também 

tende a contribuir para uma atuação colaborativa dentro dos escritórios. 

 Questiona-se, contudo, se as habilidades pessoais (soft skills) dos advogados poderiam 

vir a ser substituídas pela tecnologia, em prejuízo da qualidade que mais diferencia os 

humanos das soluções tecnológicas, além de especificamente enfraquecer o valor gerado 

pelos advogados reconhecidos como consultores amplamente confiáveis e conselheiros 

altamente confiáveis (expert trusted advisor), analisados, respectivamente, nas seções 2.6 e 

4.6 do presente trabalho. Entende-se que, ao menos no futuro próximo, algumas habilidades 

pessoais não serão passíveis de mediação pela tecnologia, tais quais: (i) criatividade na 

solução de demandas jurídicas, decorrente de análise crítica, o que possibilita o surgimento de 

ideias inovadoras voltadas a questões jurídicas; (ii) capacidade de análise do contexto em que 

se insere cada demanda jurídica, possibilitando-se avaliar criticamente os aspectos positivos e 

negativos de se tomar determinada decisão; (iii) inteligência emocional para diversos fins, 

como atuação em equipe, trabalho sob pressão, análise sobre o momento pertinente para se 

tomar determinada decisão, controle de ansiedade; (iv) capacidade de liderança, 

especialmente considerando a atuação dos advogados dentro de equipes multidisciplinares e 

também de forma remota, no formato telepresencial.
264
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 Por fim, conhecimento jurídico especializado também permanece sendo uma constante 

necessária para fins de evolução de carreira, o que vai de encontro ao eventual argumento de 

que o advogado do futuro seria eminentemente amparado por suas soft skills e conhecimentos 

tecnológicos. A esse respeito, remete-se à análise apresentada na seção 4.6 do presente 

trabalho, no sentido de que as soft skills dos advogados não apresentam qualquer utilidade 

prática – e, portanto, não geram valor – se destituídas do conhecimento técnico-jurídico 

necessário ao desempenho de sua prática advocatícia de excelência. 

 Não se trata, portanto, de uma revolução disruptiva no perfil da advocacia do futuro, 

como muitas vezes veiculado na mídia,
265

 cuja constatação embasada consiste em uma das 

contribuições do presente trabalho. No futuro, conhecimento jurídico especializado e 

habilidades pessoais (soft skills) continuarão sendo mais valorizados. Por sua vez, a interação 

com a tecnologia – para fins de operação das soluções tecnológicas, interação com os 

provedores da tecnologia e prestação de informações claras e objetivas aos clientes sobre os 

resultados dos trabalhos produzidos a partir da tecnologia – tende a ser um diferencial no 

mercado, porém acessório. 

 

5.3.5 Possibilidade de Adaptação Pontual do Ensino Jurídico no Brasil 

 As entrevistas demonstraram que os advogados do futuro no Brasil deverão possuir 

conhecimentos acessórios – apesar de necessários – sobre tecnologia, facilidade para interagir 

com soluções tecnológicas, bem como deverão desenvolver e/ou aprimorar habilidades 

pessoais (soft skills) para fins de futuras contratações e, também, progressão na carreira. 

Diante disso, para abarcar esse novo cenário que se descortina no mercado advocatício, 

entende-se pela possibilidade de que as escolas de direito no Brasil ofereçam disciplinas em 

seus cursos de graduação que (i) forneçam noções teóricas básicas e também treinamento 

prático sobre o uso de, pelo menos, algumas das principais soluções tecnológicas já adotadas 

pelo mercado advocatício; e (ii) possibilitem aos alunos não apenas conhecer suas principais 

habilidades pessoais (soft skills), mas também desenvolver ou aprimorar outras, com foco no 

mercado de trabalho. 

 Realizou-se, então, pesquisa empírica nos sítios eletrônicos das 15 primeiras 

colocações do “Ranking Universitário Folha – RUF”, publicado em 2019,
266

 para identificar 
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quais escolas de direito no Brasil já adaptaram seus currículos de graduação ao novo perfil 

identificado no presente trabalho, referente ao advogado de consultivo empresarial. Como 

critério metodológico, foram examinadas as grades curriculares de graduação que se 

encontravam publicadas, em janeiro de 2021, no sítio eletrônico de cada escola de direito. 

Utilizou-se tal metodologia, de forma exclusiva, em razão das tentativas de contato telefônico 

com as secretarias das escolas terem restado infrutíferas, o que pode decorrer da atual situação 

de pandemia.  

 Deve-se, contudo, ressalvar a possibilidade de que alguma(s) da(s) disciplina(s) 

publicada(s), apesar de constarem das grades curriculares, não seja(m) efetivamente 

oferecida(s) aos alunos de graduação, o que dá ensejo a duas ponderações. A primeira, de que 

tais disciplinas de graduação já tenham sido ministradas no passado – considerando-se que as 

discussões sobre a relevância das cadeiras de direito e tecnologia não são recentes, como 

exposto na seção 4.1 deste trabalho – e, por motivos que extrapolam a presente análise, as 

informações constantes dos sítios eletrônicos das escolas de direito não foram atualizadas. A 

segunda, de que tais disciplinas nunca chegaram a ser ministradas, mas, em razão de se ter 

identificado a necessidade de oferecê-las, permaneceram disponibilizadas nos sítios 

eletrônicos à espera de momento oportuno ou, até mesmo, de professores com interesse e 

formação direcionada aos respectivos conteúdos.   

 Assim é que, considerando-se a metodologia possível utilizada, verificou-se que 9 

(nove) escolas de direito disponibilizam em seus respectivos sítios eletrônicos a informação 

de que oferecem disciplinas de graduação voltadas à temática do direito e tecnologia, quais 

sejam: Universidade de São Paulo (USP),
267

 Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG),
268

 Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ),
269

 Fundação Getulio Vargas do 

                                                                                                                                                                                     
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
267

 Disciplinas: (i) Direito da Inovação Tecnológica (sobre a inovação tecnológica no ordenamento jurídico 

brasileiro); (ii) Direito e Tecnologia: Privacidade e Proteção de Dados (sobre o exercício de direitos no ambiente 

digital e regulação da Internet); (iii) Direito Civil e Novas Tecnologias. Direitos da Personalidade. Proteção de 

Dados Pessoais. Inteligência Artificial (sobre a relação entre os direitos da personalidade e a tecnologia, proteção 

de dados pessoais, a responsabilidade civil pelo uso de inteligência artificial). 
268

 Disciplina: Empresa, Tecnologia e Globalização (sobre contratos, comércio e títulos de crédito eletrônicos. 

Inovação, tecnologia, startups e o futuro da advocacia). 
269

 Disciplina: Tópicos de Direito Civil: Direito da Internet e Direito do Petróleo (sobre conceitos de direito de 

informática e direito eletrônico. Contratos eletrônicos e e-business). 
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Rio de Janeiro (FGV-RJ),
270

 Universidade Federal Fluminense (UFF),
271

 Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie),
272

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
273

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
274

 e Universidade Federal do Paraná 

(UFPR).
275

 

 É interessante notar que as disciplinas informadas nos sítios eletrônicos pesquisados 

parecem versar sobre a conceituação do direito digital, o desenvolvimento da concepção de 

desenvolvimento tecnológico no ordenamento jurídico brasileiro e as responsabilidades daí 

decorrentes, o exercício de direitos no ambiente tecnológico e digital, bem como sobre 

proteção de dados pessoais. E, portanto, parecem não ter como foco o treinamento prático da 

utilização de soluções tecnológicas já disponíveis tampouco os respectivos aspectos teóricos, 

sob a perspectiva da tecnologia da informação. 

 Das 9 (nove) escolas mencionadas, identificou-se que apenas a Fundação Getulio 

Vargas do Rio de Janeiro parece já oferecer uma disciplina que pode – ainda que 

indiretamente – ser relevante para o novo perfil identificado no presente trabalho, qual seja 

“Desenvolvimento de Soft Skills – Habilidades Emocionais e Sociais Fundamentais para um 

Líder 4.0”, que versa sobre o desenvolvimento de soft skills com foco em liderança. No 

entanto, o maior achado da pesquisa realizada consiste na aparente ausência de disciplinas que 

efetivamente preparem os alunos para interagir, com conhecimentos técnicos e treinamento 

prático, com as soluções tecnológicas já oferecidas no mercado; identificando-se, com isso, 

uma possibilidade de adaptação pontual no ensino jurídico no Brasil.  

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a possibilidade de crescente utilização de soluções tecnológicas nos 

grandes escritórios de advocacia brasileiros que atuam com consultivo empresarial, o presente 

                                                           
270

 Disciplinas: (i) Ciência de Dados Jurídicos (sobre conceituação de ciência de dados, aspectos jurídicos da 

gestão de dados); (ii) Desenvolvimento de Soft Skills – Habilidades Emocionais e Sociais Fundamentais para um 

Líder 4.0 (sobre o desenvolvimento de soft skills com foco em liderança). 
271

 Disciplina: Direito e Tecnologia Digital (sobre as implicações éticas, legais e sociais decorrentes da sociedade 

da informação e das tecnologias digitais, proteção de dados pessoais, algoritmos, modulação de comportamentos, 

big data e vigilância digital). 
272

 Disciplina: Direito Digital e Proteção de Dados (sobre o desenvolvimento do direito digital e eletrônico). 
273

 Disciplina: Inovação, Sociedade e Direito (sobre questões jurídicas envolvendo a inovação, com ênfase na 

propriedade industrial). 
274

 Disciplina: Direito e Inovação (sobre o sistema de incentivo à pesquisa, inovação, criação intelectual e sua 

relação com o direito concorrencial no Brasil). 
275

 Disciplina: Direito, Inteligência Artificial e Informática (sobre aproximações e diferenças entre a inteligência 

humana e artificial, direito e Internet). 
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trabalho analisou – a partir da conjugação de diferentes literaturas teóricas com pesquisas 

empíricas realizadas, incluindo a realização de entrevistas com sócios e advogados dos 

escritórios referidos – o grau de inserção tecnológica dos grandes escritórios brasileiros, bem 

como eventual alteração no perfil da advocacia de consultivo empresarial tradicionalmente 

contratado em tais escritórios. A partir da pesquisa realizada, chegou-se a cinco principais 

conclusões.  

A prévia análise das literaturas sobre criação de valor por advogados de consultivo 

empresarial e sobre direito e tecnologia foi fundamental para possibilitar a reflexão 

amadurecida e consistente a respeito dos dados coletados nas entrevistas. Nesse sentido, 

apesar de não se apresentar qualquer conclusão específica e diretamente relacionada às 

literaturas, as respectivas análises foram fundamentais para a elaboração do presente trabalho; 

além do que, as conclusões aqui apresentadas não teriam sido possíveis sem o prévio 

embasamento teórico. 

Primeiro, conclui-se que as possibilidades apresentadas pela tecnologia ainda não 

estão muito claras para o mercado dos grandes escritórios brasileiros, o que, entre outros, 

permitiu a confirmação da premissa de que o grau de inserção tecnológica dos grandes 

escritórios brasileiros não vem acompanhando pari passu as transformações tecnológicas 

operadas nos mercados jurídicos do Norte Global.  

Segundo, foram identificadas as seguintes barreiras à utilização de tecnologia nos 

grandes escritórios: (i) possível resistência dos advogados ao uso de tecnologia, em 

decorrência de uma cultura jurídica tradicionalmente resistente a mudanças; (ii) sensação de 

desperdício de tempo com o aprendizado das soluções tecnológicas, considerando que, no 

primeiro momento, os dados jurídicos precisam ser inseridos nos sistemas das soluções 

tecnológicas, as quais, após, são treinadas para a identificação de padrões pretendidos pelos 

advogados; (iii) barreira do idioma, visto que as soluções tecnológicas mais almejadas pelos 

escritórios entrevistados foram desenvolvidas por legaltechs internacionais, operando com a 

língua inglesa como idioma; e (iv) altos custos para a implantação de tecnologia nos 

escritórios, o que também funciona como um desestímulo à sua contratação.  

Terceiro, ainda existem dúvidas sobre quais serão as atividades dos advogados mais 

jovens no futuro, considerando a tendência de crescente uso de tecnologia, o que repercute na 

formação dos advogados especialistas do futuro e, justamente por isso, demanda ampla 

reflexão crítica no mercado. 
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Quarto, identificou-se que as tendências de alteração de perfil apontadas pelos 

entrevistados são bastante pontuais, o que leva a crer que o mercado jurídico referente aos 

grandes escritórios brasileiros provavelmente não enfrentará alterações disruptivas em sua 

forma atual de atuação, tampouco com relação aos critérios para fins de progressão de 

carreira, ao menos no futuro próximo. Continuarão sendo bastante valorizados o 

conhecimento jurídico especializado e as habilidades pessoais (soft skills) de cada advogado. 

Como alteração de perfil mais significativa, passarão a ser exigidos conhecimentos básicos 

sobre tecnologia para que os advogados tenham condições de apreender o funcionamento das 

soluções tecnológicas e interagir de forma mais fluida com a tecnologia, além de compreender 

que suas atividades tradicionais podem ser impulsionadas a partir do uso a tecnologia. Por 

último, identificou-se a possibilidade de adaptação pontual do ensino jurídico no Brasil para 

englobar disciplinas que abordem a interseção entre direito e tecnologia para (i) fornecer 

noções teóricas básicas (de tecnologia da informação) e também treinamento prático sobre o 

uso de soluções tecnológicas já adotadas pelo mercado advocatício; e (ii) possibilitar aos 

estudantes não apenas conhecer suas habilidades pessoais (soft skills), mas também 

desenvolver ou aprimorar outras, com foco no mercado de trabalho. 

 Ainda há muitas questões remanescentes, que podem ser exploradas e desenvolvidas 

em pesquisas futuras, com foco tanto no contexto internacional quanto – e, talvez, 

principalmente – na realidade do mercado advocatício brasileiro. Considera-se importante 

refletir criticamente sobre o contexto do Brasil, para que se evite apenas reproduzir as análises 

e projeções apresentadas pela literatura internacional, sem olhar diretamente para o nosso 

contexto específico. A partir da identificação do perfil do advogado do futuro em grandes 

escritórios de advocacia brasileiros, entende-se que merecem análise pormenorizada as 

repercussões desse perfil – considerando novas habilidades exigidas pelo mercado – na 

formação profissional, em especial, no que tange ao ensino jurídico.  

 Além disso, é importante pesquisar e discutir a real necessidade de ampla contratação 

de novas tecnologias pelos escritórios brasileiros, avaliando-se como eventuais contratações 

poderiam efetivamente agregar valor ao trabalho desenvolvido pelos escritórios e, em última 

instância, aos seus clientes. A discussão é interessante, na medida em que auxiliará os 

advogados a refletirem criticamente sobre eventuais modismos tecnológicos (o que, por si só, 

é merecedor de análise individualizada) ou se tecnologias em estágio mais elaborado (e.g. 

soluções tecnológicas de análise preditiva tanto contenciosa como de consultivo empresarial) 

poderiam agregar maior valor ao trabalho dos advogados, ser implementadas e 
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desempenhadas pelos escritórios (e não via contratação direta pelos próprios clientes) e a 

custos mais baixos de honorários.  

 Considera-se também relevante a elaboração de trabalhos que abordem o ensino 

jurídico no Brasil de forma mais profunda, analisando-se como o ensino jurídico pode 

contribuir para a formação e o desenvolvimento do profissional do futuro. Por fim, é 

importante refletir criticamente sobre o uso ético da tecnologia aplicada no âmbito jurídico, a 

partir do desenvolvimento de pesquisas que analisem (i) os vieses de seleção feitos por 

algoritmos, os quais possuem o potencial de apontar o direcionamento dos resultados não 

apenas no direito, mas também na vida humana como um todo; e (ii) em que medida o uso de 

soluções tecnológicas poderia potencialmente aumentar a desigualdade entre partes 

contratantes e também entre os próprios advogados, em razão de seu alto custo de 

contratação.    
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ANEXOS  

 

Anexo I – Premiação pela Chambers Latin America: Perfil dos 103 Advogados Brasileiros 

Premiados (2019) 

A
tu

a
çã

o
 

E
sc

ri
tó

ri
o
 

G
ra

d
u

a
çã

o
 

M
es

tr
a

d
o

 n
o
 B

ra
si

l?
 

M
es

tr
a

d
o

 o
u

 c
u

rs
o

 d
e 

ex
te

n
sã

o
 n

o
 e

x
te

ri
o

r?
 

T
ra

b
a

lh
o

u
 e

m
 e

sc
ri

tó
ri

o
 

es
tr

a
n

g
ei

ro
?
 

T
ev

e 
ca

rg
o

 p
ú

b
li

co
 o

u
 e

m
 

g
ra

n
d

e 
in

st
it

u
iç

ã
o

 p
ri

v
a

d
a

?
 

Capital 

markets 

Pinheiro 
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Columbia 
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Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

USP Não 
New York 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
USP Não 

Columbia 

University 

Milbank, 

Tweed, 

Hadley & 

McCloy 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Trench, 

Rossi e 

Watanabe 
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UFRJ Não 
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University 
Jones Day Não 
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markets 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

USP Não Não Não CVM 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 
PUC SP Não Não 
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Wardwell 
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markets 

Pinheiro 

Guimarães 
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Direito de São 

Bernardo do 

Campo 
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Columbia 

University 
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USP Não 
University of 

Michigan 
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markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 
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PUC SP Não 
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London 
Não Não 
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Pinheiro 

Guimarães 
UCAM Não 
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Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 
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markets 

Lefosse 
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Thacher & 

Bartlett 

LLP 

Não 
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Pinheiro 

Neto 
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PUC SP Não 
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Simpson 

Thacher & 

Bartlett 

LLP 

Não 
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Stocche 
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Durham 

University 

(UK) 

Mayer 

Brown LLP 
Não 

Capital 

markets 

Lefosse 
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Insper Não 
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Wardwell 
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Flesch & 
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USP Não 
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NY lawfirm Não 
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markets 
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Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
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Não Não 
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TozziniFreire 

Advogados 
PUC SP Não 

London 

School of 

Economics 
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Müssnich & 
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Não 
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Não 
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Chicago 
Não Não 
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Shingaki e 

Oioli 
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USP USP Não Não Não 
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markets 

Pinheiro 

Neto 
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Stanford 

University 

Davis, Polk 
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Não 
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Meyer, 
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Opice 
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UFMG Não 
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California, 

Berkeley 

Clifford 

Chance US 

LLP 

Não 
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markets 
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Daibes 

Malamud e 

Chebatt - 

Sociedade de 

Advogados 

USP FGV SP 
Harvard 

University 

Clifford 

Chance US 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Insper 
New York 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ FGV 
Harvard 

University 
Não Não 
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Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 
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USP Não 
Cornell 

University 

Grant 
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Não 
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e M&A 
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Müssnich & 

Aragão 
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UCAM Não Não Não CVM 
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Advogados 
PUC RJ Não Não Não Não 
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e M&A 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

PUC SP Não Não Não Não 
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Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não Não 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 
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LLP 

CVM 
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Corporate 

e M&A 
Veirano UFRJ 

Instituto de 

Estudos de 

Direito 

Econômico 

Não 
Norton 

Rose 
Não 

Corporate 

e M&A 
Ulhôa Canto UERJ Não Não 

Coudert 

Brothers 
Não 

Corporate 

e M&A 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Milbank, 

Tweed, 

Hadley & 

McCloy 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Souza, Mello 
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USP Não Não 

Chadbourne 

& Parke 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 
Demarest USP USP Não Não Não 
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Pinheiro 

Guimarães 

Advogados 

UERJ Não 
Columbia 

University 

Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 

Corporate 
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Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
Cornell 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Advogados 

PUC SP Não 
Cornell 

University 

Skadden, 

Arps, Slate, 

Meagher & 

Flom LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 
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Não 
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New York 
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Não 

Corporate 

e M&A 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 
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Campinas 
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e M&A 
Mundie UCAM Não 
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of Law 
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e M&A 

Lobo de 

Rizzo 
USP Não Não 
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LLP 
Não 
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Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Advogados 

PUC SP USP 
University of 

Virginia 

Chadbourne 

& Parke 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Cascione 

Pulino 

Boulos 

Advogados 

USP 

Fundação 

Instituto de 

Administração 

Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Saiani & 

Saglietti 

Advogados 

PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Chediak 

Advogados 
UERJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Halembeck 

Barros e 

Sicherle 

Advogados 

USP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não 
Harvard 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não 
University of 

Michigan 
Não Não 

Corporate 

e M&A 
Veirano UERJ Não Não 

Chicago 

lawfirm 
Não 

Corporate 

e M&A 

Lobo de 

Rizzo 

Advogados 

PUC SP Não 
Columbia 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Vella 

Pugliese 

Buosi e 

Guidoni 

Advogados 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não 
Georgetown 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Eskenazi 

Pernidji 

Advogados 

UERJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 
Demarest PUC SP Não Não Não Não 
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Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Lefosse 

Advogados 
USP Não 

University of 

Kiel 

Linklaters 

LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

TozziniFreire 

Advogados 
PUC SP PUC SP 

The Center 

for American 

and 

International 

Law 

Não Não 

Corporate 

e M&A 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

PUC SP Não 
University of 

Pennsylvania 
Pfizer Não 

Corporate 

e M&A 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Bocater, 

Camargo, 

Costa e 

Silva, 

Rodrigues 

Advogados 

Associados 

UERJ Não Não Não CVM 

Corporate 

e M&A 

Vella 

Pugliese 

Buosi e 

Guidoni 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Allen & 

Overy 
Não 

Corporate 

e M&A 

Carneiro de 

Oliveira 

Advogados 

USP Não 
University of 

Michigan 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Spinelli 

Advogados 
PUC RJ Não 

Columbia 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 
Madrona PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

KLA 

Advogados 
* Não 

New York 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Não 
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Hamilton 

LLP 

Corporate 

e M&A 

Veirano 

Advogados 
PUC SP Não 

London 

School of 

Economics 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Rosman, 

Penalva, 

Souza Leão, 

Franco e 

Advogados 

UERJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

USP Não Não 

Skadden, 

Arps, Slate, 

Meagher & 

Flom LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

UERJ Não 
University of 

Cambridge 

Slaughter & 

May 
Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

UERJ Não 
Columbia 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Veirano 

Advogados 
PUC SP Não 

University of 

California, 

Berkeley 

NY lawfirm Não 

Corporate 

e M&A 

CGM 

Advogados 
USP Não 

Columbia 

University 

Mayer 

Brown LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 
Trench Rossi PUC RJ 

Universidade 

Candido 

Mendes 

Não 
Baker & 

McKenzie 
Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Linklaters 

LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

Leoni 

Siqueira, 

Guerra & 

Doin 

PUC RJ Não Não Não Gerdau 

Corporate 

e M&A 

Vieira 

Rezende 
UFRJ Não Não Não Vale 

Corporate 

e M&A 

Campos 

Mello 

Advogados 

USP Não 
Harvard 

University 
Não TIM 

Corporate 

e M&A 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

PUC SP Não Não Não Não 
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Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Davis, Polk 

& 

Wardwell 

Não 

Corporate 

e M&A 

Fialho Salles 

Advogados 
UFMG UFMG 

Columbia 

University 

Sidley 

Austin, 

Brown & 

Wood 

Não 

Corporate 

e M&A 

Huck, 

Otranto, 

Camargo 

Advogados 

USP USP Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Perlman 

Vidigal 

Godoy 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Lefosse 

Advogados 
UERJ Não 

Columbia 

University 

Proskauer 

Rose LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

Cascione 

Pulino 

Boulos 

Advogados 

USP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Felsberg 

Advogados 
PUC SP Não 

University of 

Cambridge 

Marvall 

O´Farrell 
Não 

Corporate 

e M&A 

Graça Couto, 

Sequerra, 

Levitinas, 

Bicudo, Leal 

& Abby 

Advogados 

PUC RJ Não 
Harvard 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

USP USP 
University of 

Chicago 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Pereira Neto 

| Macedo 
USP USP 

Ohio 

Business 

School 

Não Não 

Corporate 

e M&A 

Lefosse 

Advogados 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não 
University of 

Chicago 

Simpson 

Thacher & 

Bartlett 

LLP 

Não 
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Anexo II – Premiação pela The Legal 500 Latin America: Perfil dos 14 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) 
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Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
USP Não 

Columbia 

University 

Milbank, 

Tweed, 

Hadley & 

McCloy 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Trench, 

Rossi e 

Watanabe 

Advogados 

UFRJ Não 
Harvard 

University 
Jones Day Não 

Capital 

markets 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

USP Não Não Não CVM 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 
PUC SP Não Não 

Davis, 

Polk & 

Wardwell 

Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
University of 

Michigan 

NY 

lawfirm 
Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não 
University of 

London 
Não Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
UCAM Não 

Columbia 

University 

Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
PUC SP Não Não Não Não 
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Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

UFRJ Não Não Não CVM 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

USP Não 
University of 

Glasgow 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não Não Chase Não 

Corporate 

e M&A 

TozziniFreire 

Advogados 
USP Não 

University of 

Illinois 

Mayer 

Brown 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Demarest 

Advogados 
PUC SP Não 

Harvard 

University 
Não Não 
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Anexo III – Premiação pela Who's Who Legal Brazil: Perfil dos 25 Advogados 

Brasileiros Premiados (2019) 
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Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
UCAM Não 

Columbia 

University 

Shearman & 

Sterling LLP 
Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

USP Não 
New York 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
USP Não 

Columbia 

University 

Milbank, 

Tweed, 

Hadley & 

McCloy LLP 

Não 

Capital 

markets 

Trench, 

Rossi e 

Watanabe 

Advogados 

UFRJ Não 
Harvard 

University 
Jones Day Não 

Capital 

markets 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

USP Não Não Não CVM 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 
PUC SP Não Não 

Davis, Polk & 

Wardwell 
Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 

Faculdade de 

Direito de São 

Bernardo do 

Campo 

Não 
Columbia 

University 
Não Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
University 

of Michigan 
NY lawfirm Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

PUC SP Não 
University 

of London 
Não Não 
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Quiroga 

Advogados 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
UCAM Não 

Columbia 

University 

Shearman & 

Sterling LLP 
Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
PUC SP Não Não Não Não 

Capital 

markets 

Tauil & 

Chequer 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não Stanford 

Simpson 

Thacher & 

Bartlett LLP 

Não 

Capital 

markets 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

PUC SP PUC SP 

Durham 

University 

(UK) 

Mayer Brown 

LLP 
Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
Cornell 

University 
NY lawfirm Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
Boston 

University 
Não Não 

Capital 

markets 

TozziniFreire 

Advogados 
PUC SP Não 

London 

School of 

Economics 

Não Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
PUC SP Não Não 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Advogados 

UFMG Não 

University 

of 

California, 

Berkeley 

Clifford 

Chance US 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

UCAM Não Não Não CVM 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

UFRJ Não Não Não CVM 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 
USP Não 

Georgetown 

University 
Não Não 
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Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não 

Queen 

Mary 

University 

of London 

Davis, Polk & 

Wardwell 
Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
PUC SP Não Não 

Mayer Brown 

LLP 
Não 

Capital 

markets 
Veirano PUC RJ Não 

University 

of Chicago 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não Não Não Não 
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Anexo IV – Premiações Who's Who Legal Brazil, The Legal 500 Latin America e 

Chambers Latin America: Consolidação do Perfil dos Advogados  

Brasileiros Premiados (2019) 
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Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
UCAM Não 

Columbia 

University 

Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

USP Não 
New York 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
USP Não 

Columbia 

University 

Milbank, 

Tweed, 

Hadley & 

McCloy 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Trench, 

Rossi e 

Watanabe 

Advogados 

UFRJ Não 
Harvard 

University 
Jones Day Não 

Capital 

markets 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

USP Não Não Não CVM 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 
PUC SP Não Não 

Davis, Polk 

& 

Wardwell 

Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 

Faculdade de 

Direito de São 

Bernardo do 

Campo 

Não 
Columbia 

University 
Não Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

USP Não 
University of 

Michigan 
NY lawfirm Não 
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Advogados 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não 
University of 

London 
Não Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
UCAM Não 

Columbia 

University 

Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
PUC SP Não Não Não Não 

Capital 

markets 

Tauil & 

Chequer 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não Stanford 

Simpson 

Thacher & 

Bartlett 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

PUC SP Não 
Northwestern 

University 

Simpson 

Thacher & 

Bartlett 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

PUC SP PUC SP 

Durham 

University 

(UK) 

Mayer 

Brown LLP 
Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 

Universidade 

Paulista 
Insper Não 

Davis, Polk 

& 

Wardwell 

Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
Cornell 

University 
NY lawfirm Não 

Capital 

markets 
Demarest USP USP Não Não Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
Boston 

University 
Não Não 

Capital 

markets 

TozziniFreire 

Advogados 
PUC SP Não 

London 

School of 

Economics 

Não Não 

Capital 

markets 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não Não Não Não 
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Capital 

markets 

Pinheiro 

Guimarães 
PUC SP Não Não 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Tozzini 

Freire 
UERJ Não Não Não 

Banco 

Modal 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

PUC SP Não 
Boston 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lefosse 

Advogados 
PUC SP Não Não Não Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não 
Stanford 

University 

Simpson 

Thacher & 

Bartlett 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

i2a 

Advogados 

Centro 

Universitário 

Capital 

Não 
Columbia 

University 
Não Não 

Capital 

markets 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não Não 

Sullivan & 

Cromwell 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Lobo de 

Rizzo 

Advogados 

PUC SP Não 
Northwestern 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

PUC SP Não 
University of 

Chicago 
Não Não 

Capital 

markets 

Vaz, 

Buranello, 

Shingaki e 

Oioli 

Advogados 

USP USP Não Não Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

USP Não 
Stanford 

University 

Davis, Polk 

& 

Wardwell 

Não 
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Capital 

markets 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Advogados 

UFMG Não 

University of 

California, 

Berkeley 

Clifford 

Chance US 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Müller Altit 

Daibes 

Malamud e 

Chebatt - 

Sociedade de 

Advogados 

USP FGV SP 
Harvard 

University 

Clifford 

Chance US 

LLP 

Não 

Capital 

markets 

Pinheiro 

Neto 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Insper 
New York 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ FGV 
Harvard 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

USP Não 
Cornell 

University 

Grant 

Herrmann 

Schwartz & 

Klinger 

Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

UCAM Não Não Não CVM 

Corporate 

e M&A 

Trindade 

Advogados 
PUC RJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não Não 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

CVM 
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Corporate 

e M&A 
Veirano UFRJ 

Instituto de 

Estudos de 

Direito 

Econômico 

Não 
Norton 

Rose 
Não 

Corporate 

e M&A 
Ulhôa Canto UERJ Não Não 

Coudert 

Brothers 
Não 

Corporate 

e M&A 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Milbank, 

Tweed, 

Hadley & 

McCloy 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Souza, Mello 

e Torres 
USP Não Não 

Chadbourne 

& Parke 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 
Demarest USP USP Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Guimarães 

Advogados 

UERJ Não 
Columbia 

University 

Shearman 

& Sterling 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Cescon, 

Barrieu, 

Flesch & 

Barreto 

Advogados 

USP Não 
Cornell 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Advogados 

PUC SP Não 
Cornell 

University 

Skadden, 

Arps, Slate, 

Meagher & 

Flom LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Tozzini 

Freire 

Faculdades 

Metropolitanas 

Unidas (FMU) 

Não 

Academy of 

American 

and 

International 

Law 

Não Não 

Corporate 

e M&A 

Demarest 

Advogados 
USP Não 

New York 

University 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

PUC SP Não 
University of 

Pennsylvania 
Não Não 

Corporate 

e M&A 
Madrona 

PUC 

Campinas 
FGV Não Não Não 

Corporate 

e M&A 
Mundie UCAM Não 

Chicago-

Kent College 
Não Não 
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of Law 

Corporate 

e M&A 

Lobo de 

Rizzo 
USP Não Não 

Linklaters 

LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

Advogados 

PUC SP USP 
University of 

Virginia 

Chadbourne 

& Parke 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Cascione 

Pulino 

Boulos 

Advogados 

USP 

Fundação 

Instituto de 

Administração 

Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Saiani & 

Saglietti 

Advogados 

PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Chediak 

Advogados 
UERJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Halembeck 

Barros e 

Sicherle 

Advogados 

USP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não 
Harvard 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não 
University of 

Michigan 
Não Não 

Corporate 

e M&A 
Veirano UERJ Não Não 

Chicago 

lawfirm 
Não 

Corporate 

e M&A 

Lobo de 

Rizzo 

Advogados 

PUC SP Não 
Columbia 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Vella 

Pugliese 

Buosi e 

Guidoni 

Advogados 

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

Não 
Georgetown 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Eskenazi 

Pernidji 

Advogados 

UERJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 
Demarest PUC SP Não Não Não Não 
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Corporate 

e M&A 

Barbosa, 

Müssnich & 

Aragão 

Advogados 

PUC RJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Lefosse 

Advogados 
USP Não 

University of 

Kiel 

Linklaters 

LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

TozziniFreire 

Advogados 
PUC SP PUC SP 

The Center 

for American 

and 

International 

Law 

Não Não 

Corporate 

e M&A 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

PUC SP Não 
University of 

Pennsylvania 
Pfizer Não 

Corporate 

e M&A 

Stocche 

Forbes 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Bocater, 

Camargo, 

Costa e 

Silva, 

Rodrigues 

Advogados 

Associados 

UERJ Não Não Não CVM 

Corporate 

e M&A 

Vella 

Pugliese 

Buosi e 

Guidoni 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Allen & 

Overy 
Não 

Corporate 

e M&A 

Carneiro de 

Oliveira 

Advogados 

USP Não 
University of 

Michigan 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Spinelli 

Advogados 
PUC RJ Não 

Columbia 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 
Madrona PUC SP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

KLA 

Advogados 
* Não 

New York 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Não 
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Hamilton 

LLP 

Corporate 

e M&A 

Veirano 

Advogados 
PUC SP Não 

London 

School of 

Economics 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Rosman, 

Penalva, 

Souza Leão, 

Franco e 

Advogados 

UERJ Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Mattos Filho 

Veiga Filho 

Marrey Jr e 

Quiroga 

Advogados 

USP Não Não 

Skadden, 

Arps, Slate, 

Meagher & 

Flom LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

UERJ Não 
University of 

Cambridge 

Slaughter & 

May 
Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 

Advogados 

UERJ Não 
Columbia 

University 

Cleary 

Gottlieb 

Steen & 

Hamilton 

LLP 

Não 

Corporate 

e M&A 

Veirano 

Advogados 
PUC SP Não 

University of 

California, 

Berkeley 

NY lawfirm Não 

Corporate 

e M&A 

CGM 

Advogados 
USP Não 

Columbia 

University 

Mayer 

Brown LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 
Trench Rossi PUC RJ 

Universidade 

Candido 

Mendes 

Não 
Baker & 

McKenzie 
Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Linklaters 

LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

Leoni 

Siqueira, 

Guerra & 

Doin 

PUC RJ Não Não Não Gerdau 

Corporate 

e M&A 

Vieira 

Rezende 
UFRJ Não Não Não Vale 

Corporate 

e M&A 

Campos 

Mello 

Advogados 

USP Não 
Harvard 

University 
Não TIM 

Corporate 

e M&A 

Machado, 

Meyer, 

Sendacz e 

Opice 

PUC SP Não Não Não Não 
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Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
USP Não Não 

Davis, Polk 

& 

Wardwell 

Não 

Corporate 

e M&A 

Fialho Salles 

Advogados 
UFMG UFMG 

Columbia 

University 

Sidley 

Austin, 

Brown & 

Wood 

Não 

Corporate 

e M&A 

Huck, 

Otranto, 

Camargo 

Advogados 

USP USP Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Perlman 

Vidigal 

Godoy 

Advogados 

USP Não 
University of 

Chicago 

Cravath, 

Swaine & 

Moore 

Não 

Corporate 

e M&A 

Lefosse 

Advogados 
UERJ Não 

Columbia 

University 

Proskauer 

Rose LLP 
Não 

Corporate 

e M&A 

Cascione 

Pulino 

Boulos 

Advogados 

USP Não Não Não Não 

Corporate 

e M&A 

Felsberg 

Advogados 
PUC SP Não 

University of 

Cambridge 

Marvall 

O´Farrell 
Não 

Corporate 

e M&A 

Graça Couto, 

Sequerra, 

Levitinas, 

Bicudo, Leal 

& Abby 

Advogados 

PUC RJ Não 
Harvard 

University 
Não Não 

Corporate 

e M&A 

Pinheiro 

Neto 
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