
Profissões, cargos e funções emergentes no
Direito: possibilidades a partir da advocacia

FORMANDO A ADVOCACIA DO
PRESENTE E DO FUTURO: 
Habilidades e perspectivas de atuação

PT Neste documento, mapeamos áreas de atuação jurídica emergentes em resposta a algumas
das transformações culturais, econômicas, tecnológicas e do próprio Direito. A identificação
de áreas de atuação emergentes nos permite aprofundar a compreensão das mudanças pelas
quais passa a advocacia, que incluem transformações nas organizações jurídicas, no perfil dos
profissionais e no rol de habilidades e competências que se destacam como as mais
demandadas no setor. 
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PROFISSÕES, CARGOS E FUNÇÕES EMERGENTES NO DIREITO: 
POSSIBILIDADES A PARTIR DA ADVOCACIA 

 

Este é o terceiro relatório temático (RT) fruto da pesquisa “Formando a advocacia do pre-
sente e do futuro: Habilidades e perspectivas de atuação”. Neste documento, mapeamos 
áreas de atuação jurídica emergentes, levando em conta tanto aquelas consideradas novida-
des (e.g., legal design, atividades atreladas à proteção de dados etc.), como também áreas que 
vêm ganhando maior relevância no mercado (e.g., mediação e conciliação, marketing jurídico 
etc.) e/ou novas roupagens nos últimos anos (e.g., novas atribuições a cargos consultivos e ao 
compliance, entre outros), em resposta a algumas das transformações culturais, econômicas, 
tecnológicas e do próprio Direito. Boa leitura! 

 

Introdução  

Uma das áreas mais tradicionais do país, o Di-
reito lidera entre os cursos de ensino superior 
ofertados no Brasil, com 1.922 cursos ativos1, 
e conta, atualmente, com cerca de 1.285.368 
advogados2.  

Ao longo dos 195 anos desde a criação dos pri-
meiros cursos jurídicos do país, as possibilida-
des de atuação e de carreira se transforma-
ram e se multiplicaram, acompanhando as di-
versas mudanças sociais, econômicas, cultu-
rais e tecnológicas que marcaram a conjun-
tura brasileira desde então. Neste docu-
mento, dedicamos especial atenção aos pro-
cessos relacionados à disseminação das tec-
nologias digitais nos últimos anos e seu im-
pacto na criação de novas demandas e, con-

 
1 Dados disponibilizados pelo sistema e-MEC em 29 de junho de 2022. 
2 Número extraído do portal da OAB em 01 de agosto de 2022 (disponível em: https://www.oab.org.br/institucional-
conselhofederal/quadroadvogados).  

sequentemente, novas áreas, serviços e ativi-
dades. A partir desse contexto, buscamos 
mapear profissões, cargos e funções jurídicas 
emergentes que marcam a conjuntura atual 
da advocacia brasileira. Esses são resultados 
parciais da pesquisa realizada no âmbito do 
projeto “Formando a advocacia do presente 
e do futuro: habilidades e perspectivas de 
atuação”. 

A identificação de áreas de atuação emergen-
tes nos permite aprofundar a compreensão 
das mudanças pelas quais passam a advoca-
cia, que incluem transformações nas organi-
zações jurídicas, no perfil dos profissionais e 
no rol de habilidades e competências que se 
destacam como as mais demandadas dos 
profissionais do setor.  
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Notas metodológicas

A estratégia metodológica adotada e que 
subsidia o presente levantamento se deu a 
partir de pesquisas orientadas na rede profis-
sional LinkedIn; no portal da Associação Bra-
sileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L); em 
portais especializados em conteúdos jurídicos 
(e.g. JusBrasil, Jota, Migalhas, Conjur, Revista 
Análise, blogs etc.); em sites de escolas e con-
sultorias de negócio (e.g. Aurum, FutureLaw, 
Thomson Reuters, McKinsey etc.); na base do 
Google Scholar; em portais de instituições na-
cionais e internacionais (e.g. OAB, IBA, 
OCDE, WEF etc.); e em buscas gerais no Goo-
gle. Tendo em vista a novidade do assunto e a 
complexidade do campo, foram escolhidas 
diversas fontes, considerando, sobretudo, co-
nexão com os atores de mercado e com a ino-
vação.  

As palavras-chaves utilizadas (em português 
e em suas respectivas versões em inglês) em 
todas as fontes foram: “novas profissões jurí-
dicas/no Direito”; “novas funções jurídicas/no 

Direito”; “novas áreas jurídicas/no Direito”; 
“novas carreiras jurídicas/no Direito”; “futuro 
do Direito”; “futuro das profissões jurídicas”; 
“liderança e inovação no Direito”. A partir dos 
resultados das buscas por meio dessas pala-
vras-chaves, foram feitas novas varreduras 
empregando-se termos específicos, referen-
tes a funções e cargos apontados pelo levan-
tamento inicial (e.g. “engenharia jurídica”; 
“secondment”; “PMO”; “legal ops”; “DPO” 
etc.). 

Os resultados foram filtrados segundo crité-
rios de pertinência temática e marco tempo-
ral (foram selecionados resultados dos últi-
mos dez anos), excluindo-se aqueles que 
apontavam para áreas do conhecimento jurí-
dico (e.g. “direito digital”) e concentrando-se 
em áreas de prática (i.e. novas profissões, car-
gos e funções) consideradas emergentes. 

Confira a seguir os resultados e conclusões 
desse mapeamento. 

 

Profissões, cargos e funções jurídicas emergentes 

Nessa pesquisa, o CEPI mapeou áreas de atu-
ação jurídica emergentes, levando em conta 
tanto aquelas consideradas novidades (e.g., 
legal design, atividades atreladas à proteção 
de dados etc.), como também áreas que vêm 
ganhando maior relevância no mercado (e.g., 
mediação e conciliação, marketing jurídico 
etc.) e/ou novas roupagens nos últimos anos 
(e.g., novas atribuições a cargos consultivos e 
ao compliance, entre outros), em resposta a 

algumas das transformações que menciona-
mos, dentre outras (concorrência, precifica-
ção dos serviços, relacionamento com clien-
tes etc.). Os contornos dessas áreas e suas ati-
vidades, por sua vez, provocam reflexões so-
bre a atualização da formação e preparo dos 
profissionais do Direito.   

Embora a pesquisa não tenha sido orientada 
pelo recorte da advocacia corporativa, o tipo 
de material capturado nas buscas e os resul-
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tados alcançados se associam com maior fre-
quência a esse segmento., ainda que não se 
limitem a ele. Os dados ainda apontam para 
um panorama de profissionalização da ges-
tão (por exemplo, com a criação de cargos 

como o de gestor de conhecimento, legal ope-
rations, desenvolvimento de negócios etc.) e 
de adoção de novas tecnologias (por exem-
plo, com o crescimento da demanda por he-
ads de inovação e analistas de dados).  

 

Fatores de mudança com e para além da tecnologia 

É interessante reiterar que as áreas emergen-
tes identificadas pela pesquisa aparecem 
atreladas às significativas transformações do 
setor e na sociedade como um todo. Essas 
questões têm sido fartamente evidenciadas 
nas investigações do CEPI, em especial nas 
pesquisas “Futuro das Profissões Jurídicas” 
(2018) e “Liderança e Inovação no Direito” 
(2020). Tais estudos sobre o assunto apontam 
como catalizadores desse fenômeno a Quarta 
Revolução Industrial e as transições industri-
ais ocasionadas por ela, as mudanças demo-
gráficas e as mudanças nas demandas por 
parte dos consumidores (WEF, 2020, p.6), 
dentre outros. No campo jurídico, a tecnolo-
gia passa a impactar não só atividades rotinei-
ras, como a busca e seleção de jurisprudência, 
gestão de prazos e organização de rotina 
(sendo ¼ dessas atividades passíveis de se-
rem automatizadas), mas também outras ta-
refas, como interpretação semântica de tex-
tos, análise de risco e análise preditiva - a mai-
oria delas utilizando inteligência artificial 
(DEL MASSO; GOGOY, 2020, p. 105-109). 

Essa inserção tecnológica, por sua vez, im-
pacta também a dimensão educacional, 
como demonstra pesquisa da International 

Bar Association (IBA), que identificou cinco 
desafios na formação jurídica, entre eles a 
tecnologia. O relatório ainda identifica como 
outros desafios: a globalização/internaciona-
lização, novas habilidades/competências 
para a prática jurídica (que dialogam com as 
novas funções e cargos), lacunas na formação 
dos profissionais e lacunas regulatórias na 
prática advocatícia (IBA, 2020, p. 17-21). 

Considerando a inserção cada vez mais signi-
ficativa de diversas e diferentes ferramentas 
tecnológicas nas atividades jurídicas e seus 
reflexos na formação jurídica (CEPI, 2018; 
DEL MASSO; GODOY, 2020), destacamos no 
quadro abaixo, de forma ilustrativa, a catego-
rização proposta por Anthony Davis (2020) 
acerca da aplicação de inteligência artificial 
nas mais diversas formas de prestação de ser-
viços jurídicos. Escolhemos as ferramentas de 
inteligência artificial como exemplo (cf. Qua-
dro 1) devido à sua projeção cada vez maior 
no debate sobre oportunidades e desafios da 
inserção de tecnologias nas atividades jurídi-
cas, como destacam diversos estudos (EPI, 
2018; DEL MASSO; GODOY, 2020, DAVIS, 
2020). 
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Quadro  1 – Soluções tecnológicas baseadas em IA voltadas ao mercado jurídico 
 

Soluções baseadas em IA Descrição e exemplos 

Descoberta eletrônica Softwares e ferramentas que permitem que os advogados acessem uma grande 
quantidade de documentos e dados, em pouco tempo e com redução de gastos. 
Exemplos: Deep legal, Docato, legal Insigths, Impact, etc; 

Automação de expertise  
 

Mercantilização do conhecimento jurídico que permite aos clientes e advogados 
encontrarem respostas para questões jurídicas utilizando-se de software (tais sof-
twares são desenvolvidos com auxílio prévio de advogados). Anteriormente essas 
consultas exigiriam a interação com um advogado. Exemplos: LegAut, Jusdocs, etc; 

Pesquisa jurídica Inclui todas as empresas que possuem grandes bases de dados de pesquisa jurídica 
em uma infinidade de jurisdições. Inclui-se nessa categoria os serviços de forneci-
mento de respostas e soluções diretamente encaminhadas para os setores jurídicos 
das empresas, sem aconselhamento externo. Exemplos: JusBrasil, OABJuris, Siga-
lei, etc; 

Gerenciamento de documen-
tos 

Sistemas que permitem que as empresas mantenham documentos e contratos em 
conformidade com prazos, vigência, eventuais andamentos que precisem encami-
nhar. Exemplos: Minutário, ClickJur, etc; 

Análise e geração de docu-
mentos de contratos e litígios 

Softwares que permitem acesso a uma grande base de documentos que servem 
como precedentes e modelos. Exemplos: JusDocs, JusBrasil, etc; 

Análise preditiva Ferramentas que possibilitam a realização de previsões com base em métodos qua-
litativos e estatísticos, de modo a permitir que o advogado defina uma estratégia 
com base, por exemplo, em taxa de procedência de determinada matéria (DEL 
MASSO; GODOY, 2020, p. 109). Inclui dois grupos de ferramentas- (i) ferramentas 
que analisam decisões judiciais em uma área específica do direito; (ii) ferramentas 
que analisam pedaços específicos de peças processuais, memorandos, leis e com-
pile os principais precedentes e aspectos que podem estar faltando na pesquisa. 
Exemplos: EasyJur, Nomos, etc; 

 
 

Fonte: elaboração própria a partir da revisão bibliográfica. 
 

Diante de tantas transformações, não surpre-
ende o surgimento de novas funções que pas-
sam a ser desempenhadas pelos advogados e 
advogadas. Essas novas áreas reforçam que, 

embora a advocacia possa em muito se modi-
ficar com a inserção tecnológica, ela não irá se 
extinguir, mas terá novos contornos e novas 
possibilidades de atuação (DAVIS, 2020, p.5-6). 
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Resultados do mapeamento  

A seguir, destacamos algumas áreas de atuação emergentes, sendo que algumas se apresentam 
como possíveis novas carreiras e outras como novas funções. Elas podem ocorrer como atribuições 
exclusivas ou cumulativas com a prática jurídica em sentido estrito3. As áreas mapeadas foram di-
vididas por categorias, considerando afinidade de atividades e setores de atuação.

Quadro  2 – Áreas emergentes e suas definições 
 

Categoria Profissões/funções/cargos Definição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestão 

C-Levels (cargos de chefia 
executiva) 

Profissionais responsáveis por garantir que as estratégias e operações 
da organização (nos seus diversos setores) estão em consonância com 
os planos e políticas estabelecidas. 

Gestor(a) de Projetos Profissional responsável pela padronização dos processos de gover-
nança e gestão de projetos. 

Coordenador(a) Jurídico Profissional que, geralmente, está presente em escritórios de médio e 
grande porte. É responsável pela gestão financeira, pela análise de in-
dicadores e pela tomada de decisões. 

Gerente de conhecimento Profissional responsável por promover a capacidade organizacional 
para adquirir, criar, acumular e explorar conhecimento. 

Gestor(a) de risco Profissional responsável pela análise prévia e mensuração dos riscos as-
sociados às principais decisões de negócios. Também é responsável 
pela identificação de possíveis cenários danosos para a organização. 

Legal Ops Área de gestão jurídica, composta por equipe multidisciplinar, respon-
sável por toda a gestão de atividades de um departamento jurídico ou 
de um escritório de advocacia, sem lidar diretamente com as atividades 
jurídicas. O foco do Legal Ops está na gestão administrativa. 

Negócios 

Desenvolvedor(a) de negó-
cios 

Profissional que utiliza dados para basear decisões de negócios. Pode 
envolver geração de novos negócios, relacionamento com cliente etc. 

Empreendedor(a) Jurídico(a) Gestor(a) que possui a capacidade de identificar problemas e oportuni-
dades, formular soluções e investir recursos para potencializar a atua-
ção jurídica. Costuma atuar em legaltechs e lawtechs, mas também po-
dem ter uma atuação intraempreendedora, atuando dentro dos escri-
tórios/departamentos jurídicos. 

Marketing Jurídico Área responsável pela estratégia de posicionamento da marca da orga-
nização perante o mercado.  

 
3 Por prática jurídica em sentido estrito, consideramos atividades elementares, como elaboração de petições, acompa-
nhamento processual, participação em audiências etc. Algumas atividades indicadas pela pesquisa, como os cargos de 
gestão, podem ser desempenhadas em caráter exclusivo ou cumulados com essas outras tarefas comuns ao dia a dia 
do advogado “tradicional”. 
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Legal copywriter Responsável por escrever textos que utilizem técnicas de estratégia de 
marketing digital de modo a criar uma proposta de valor para o escritó-
rio de advocacia ou departamentos jurídicos. 

Inteligência 
de Dados e 
Analytics 

Analista de dados jurídico 
  

Profissional que atua entre as áreas de direito e tecnologia e desenvolve 
estruturas para analisar, classificar, organizar e interpretar dados de na-
tureza jurídica. 

Arquiteto(a) jurídico(a)  Profissional responsável por mapear os desdobramentos de cenários 
jurídicos, processos e operações, utilizando-se de ferramentas como 
fluxogramas e árvores de decisões. É também responsável por pensar 
em soluções para o caso, juntamente com o engenheiro jurídico. 

Engenheiro(a) jurídico(a) Atua em trabalhos que envolvem áreas do direito e tecnologia. Pode 
relacionar-se com automação de contratos, inteligência artificial ou 
ainda com projetos de tecnologia jurídica para clientes. É o(a) profissi-
onal que cria conteúdo lógico-jurídico. 

Regulatório e 
Relações Ins-

titucionais 

Advocacia de relações insti-
tucionais/governamentais 

Profissional responsável por prestar consultoria e assistência aos clien-
tes por meio da participação em processos de decisão, incluindo iden-
tificação de riscos, avaliação de impactos e análise jurídico-institucio-
nal. 

Advocacy Advocacy é um processo organizado e planejado que busca informar e 
influenciar tomadores de decisão, por meio de conscientização e enga-
jamento de outros atores da sociedade, tendo como objetivo promover 
mudança (ou manutenção) de política pública de interesse amplo, ba-
seada em evidências concretas. O(A) profissional que atua nessa área 
desempenha função muito semelhante ao do profissional de Relações 
Governamentais; contudo, o Advocacy costuma ter um viés mais ati-
vista e está presente, sobretudo, no Terceiro Setor.  

Analista de políticas públi-
cas 

Profissional responsável pela análise e acompanhamento de políticas 
públicas e ações legislativas. 

Compliance 

Profissional de Compliance  
  

Profissional responsável por zelar pelo cumprimento do Código de 
Conduta, Programa de Integridade e outras Políticas internas. 

Consultor(a) de e-discovery Atua na área do direito e tecnologia produzindo provas com base em 
evidências digitais. 

Inovação 

Gestor(a) de inovação Profissional responsável por identificar pontos que precisam ser muda-
dos dentro de uma organização e definir como será feita essa mudança. 

Legal Designer Profissional responsável por criar e remodelar serviços jurídicos por 
meio do uso de elementos de design (cores, tipografias, imagens, info-
gráficos etc.) de modo a facilitar a comunicação jurídica, visando a di-
minuir e desburocratizar processos. 

Proteção de 
dados 

Coordenador(a) de Proteção 
de Dados 

Profissional responsável por cuidar de questões referentes à proteção 
de dados da organização e de seus clientes. Auxilia na implementação 
e estruturação de programas de compliance. 
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Consultivo 

Assessor(a) jurídico Profissional responsável por buscar soluções com respaldo legal, evi-
tando o litígio para o cliente. A diferença entre consultoria jurídica e as-
sessoria jurídica é simples: enquanto a consultoria é um mero aconse-
lhamento e direcionada para casos específicos, a assessoria jurídica 
possui o caráter mais duradouro e a atuação preventiva. 

Advertising Lawyer  Profissional responsável por assessorar as tomadas de decisão na área 
de marketing, a partir de uma análise legal dos riscos envolvidos. 

Oficial de transferência de 
tecnologia 

Profissional responsável pelo procedimento de troca de propriedades 
intelectuais. 

 Negociação Mediador(a)/Conciliador(a)4 Profissional responsável por auxiliar na busca de soluções que contem-
plem todas as partes da relação. O(A) conciliador(a) atua, preferencial-
mente, em ações em que não há vínculo entre as partes, propondo so-
luções para os problemas. Já o(a) mediador(a) atua nas ações em que 
as partes possuem vínculo, objetivando reestabelecer o diálogo e per-
mitir que as partes cheguem na solução para o caso. 

 Contencioso 
estratégico 

Disputes Legal Counsel Profissional responsável por gerenciar a área contenciosa de uma orga-
nização. 

Outsourcing 
Jurídico 

Secondment jurídico5 Modalidade que pode ser caracterizada como um tipo de “outsour-
cing” ou terceirização, sendo, basicamente, a internalização de um(a) 
advogado(a) do escritório externo na empresa. O secondment jurídico 
pode estar alocado em outro escritório (para efeitos de intercâmbio, 
por exemplo, em escritório de outra jurisdição) ou nas instalações do 
cliente, onde é integrado ao cotidiano legal e comercial da corpora-
ção. 

 
Fonte: elaboração própria a partir de levantamento em publicações e anúncios de vagas. 
 

 
4 Embora não tenha aparecido entre os resultados dessa pesquisa, a “arbitragem” poderia ser incluída ao lado de “me-
diação” e “conciliação” como um procedimento alternativo de resolução de conflitos que vem ganhando espaço no 
mercado ao longo das últimas décadas. A arbitragem não é propriamente uma nova área, tendo sido disciplinada pela 
Lei nº 9307/1996. 
5 Cabe ainda pontuar que o “secondment”, apesar de se tratar de um modelo de contratação, foi mantido no levanta-
mento em razão de envolver algumas atribuições estratégicas tanto para o contratante quanto para o escritório ce-
dente. O(A) advogado(a) secondment, com frequência, é responsável por levar alguma especialidade ao departamento 
jurídico da organização contratante e, ao mesmo tempo, passa a compreender melhor as suas demandas, o que pode 
ser absorvido pelo escritório de origem (geralmente, o escritório externo que atende as demandas jurídicas daquela 
organização). 
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Como é possível observar, dentre os resulta-
dos apresentados, há áreas mais dissemina-
das (e.g., cargos de gestão); áreas menos co-
muns, mas relativamente conhecidas e apon-
tadas em outras pesquisas6  (e.g., heads de 
inovação); e áreas singulares (e.g., o cargo de 
oficial de transferência de tecnologia)7. Per-
cebe-se, ainda, que muitas dessas novas ati-
vidades não envolvem atividades privativas 
da advocacia, podendo ser desempenhadas 
por profissionais sem formação jurídica.  

Além disso, é importante destacar que alguns 
anúncios encontrados na pesquisa, sobretudo 
de vagas abertas por multinacionais do setor 
tecnológico, apresentam nomenclaturas e 
descrições em inglês, mesmo sendo destina-
das a profissionais brasileiros para atuação no 
país. No entanto, muitos deles não permitem 
inferir se são novas funções de fato ou apenas 
nomenclaturas diferentes para práticas que 
não fogem muito ao tradicional.  Um exemplo 
nesse sentido é o anúncio para a vaga de “As-
sociate Counsel, Safety & Insurance Litiga-
tion Brazil” por multinacional do setor de apli-
cativos de transportes, que, apesar de indicar 
uma nomenclatura aparentemente nova, 
lista uma série de atribuições já conhecidas, 
frequentemente desempenhadas por especi-
alistas em processo civil (a saber, "gerenciar 

 
6 Nesse sentido, um exemplo é a já mencionada pesquisa “Liderança e Inovação no Direito” (2020), que se dedicou 
exclusivamente ao estudo dos “heads de inovação” no âmbito das organizações jurídicas (escritórios de advocacia, 
departamentos jurídicos de empresas, órgãos públicos, entre outras). Além disso, a pesquisa anterior (“Futuro das Pro-
fissões Jurídicas” (2018)) já havia identificado novas oportunidades de atuação no Direito, dando destaque aos profis-
sionais híbridos, isto é, com formações complementares à jurídica. 
7 Notou-se a ausência de resultados expressamente atrelados ao crescimento da “agenda ESG” (sigla para Environmen-
tal, Social and Governance), que têm ganhado projeção em diferentes segmentos de negócios e sendo incorporadas 
pelos escritórios (POMBO, 2022). 

8 A Mediação é um dos procedimentos autocompositivos que foram adotados pelo Código de Processo Civil de 2015 e 
é disciplinada pela Lei Federal nº 13.140/2015. 

uma carteira de reclamações e litígios no Bra-
sil; fornecer orientação ao advogado externo 
sobre a estratégia do caso e auxiliar em todas 
as fases do ciclo de vida do litígio civil, inclu-
indo, mas não se limitando à defesa, fase pro-
batória e apelação", entre outras). No en-
tanto, além dessas atribuições consideradas 
mais tradicionais, identifica-se novas prerro-
gativas, tais como “executar e analisar análi-
ses de dados complexos”, que parecem fazer 
referência a novas práticas atreladas a gran-
des volumes de dados e tecnologias para sua 
captura e processamento. 

Tendências e novas atribuições 

Dentre as áreas mapeadas, em nossa avalia-
ção, há práticas que não são necessariamente 
novas, como a de “mediador”, mas que foram 
listadas por se apresentarem como tendên-
cias destoantes da prática jurídica tradicional, 
fortemente vinculada a uma atuação liti-
gante8. Outras, ainda, não compreendem 
precisamente novas profissões, como a de le-
gal counsel, mas trazem novas atribuições e 
perfil de atuação diferentes daquelas tipica-
mente associadas, como planejamento estra-
tégico orientado ao negócio, desenvolvi-
mento de condutas preventivas etc., o que di-
ferencia esse profissional de um consultor 
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convencional, cuja atuação tende a ser mais 
pontual e estritamente jurídica. 

Foram também mapeadas áreas considera-
das acessórias (i.e., não relacionadas à ativi-
dade fim dos escritórios), como o marketing 
jurídico e o legal ops, que ganharam espaço, 
especialmente, em um contexto de profissio-
nalização da gestão dos escritórios (em vir-
tude do aumento da concorrência de mer-
cado, novas formas de relacionamento com 
os clientes, novos perfis de clientes e de de-
mandas atreladas a questões tipicamente 
tecnológicas etc.), a ponto de gerarem de-
mandas por contratação de profissionais de-
dicados. E, como era de se esperar, foram 
identificados cargos e funções manifesta-
mente novos, como o de data protection offi-
cer e o de analista de business intelligence, 
cujo surgimento está atrelado à conjuntura 
mais recente de serviços e produtos baseados 
em grandes volumes de dados.  

Por fim, algumas funções apontam para no-
vas configurações em termos de culturas or-
ganizacionais e novas dinâmicas e serviços. É 
o caso dos “engenheiros e arquitetos jurídi-
cos”, que, em muitas instituições, atuam den-
tro de uma lógica associada à forma de inter-
pretar a norma e se solucionar problemas, 
embora, em outras, apareçam como cargos 
específicos, cujas atribuições envolvem de-
senvolvimento de soluções (e.g., no campo 
dos dados e da programação jurídica). 

Desafios institucionais e regulatórios 

A relação entre as transformações identifica-
das e as oportunidades profissionais que 

emergem delas estão também acompanha-
das por questões institucionais e regulatórias 
que devem ser consideradas. A discussão dos 
dados da pesquisa indica que, em termos re-
gulatórios, é oportuno considerar uma possí-
vel restrição ao desenvolvimento de carreiras 
alternativas às tradicionais tendo em vista o 
caráter uniprofissional das sociedades de ad-
vocacia. Diferentemente de mercados libera-
lizados, como o inglês (GOODMAN, 2016, p. 
74), as sociedades de advogados brasileiras 
não admitem sócios que não sejam advoga-
dos regularmente inscritos na Ordem (cf. Es-
tatuto da OAB, Lei federal nº 8.906/1994, 
arts. 15 ao 17), o que pode impactar tanto na 
distribuição dos bônus quanto no desenvolvi-
mento de carreiras alternativas à advocacia 
tradicional (e.g., cargos de gestão e de ana-
lista de dados). 

Os desafios culturais também são muitos e 
não podem ser ignorados. Atinuke Adediran 
(2022) destaca que o status intraprofissional 
do advogado é influenciado pela relação com 
os clientes, com o prestígio sendo associado 
ao lucro, aos níveis de especialização e à atu-
ação corporativa. Além disso, ela acrescenta 
que outro fator de forte influência é a pureza 
profissional, isto é, quanto mais relacionado 
com práticas jurídicas (excluindo-se práticas, 
por exemplo, administrativas), maior o status 
da advocacia. Essas dimensões têm sido 
pouco debatidas no contexto brasileiro, o que 
pode representar uma oportunidade de pon-
deração de questões igualmente importantes 
e complexas que abarcam todo o ecossistema 
e a cultura jurídica à qual estamos acostuma-
dos.
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Considerações finais 

Esta pesquisa não se propõe exaustiva e representa um esforço inédito no sentido de mapear novas 
atribuições e carreiras alternativas à advocacia tradicional, que surgem em um contexto de trans-
formações impulsionadas pela evolução e disseminação das tecnologias digitais. Os resultados cor-
roboram para a necessidade de se discutir o perfil e as habilidades e competências dos advogados, 
como o fim de (re)pensar a formação e a requalificação desses profissionais. 

Dentre as conclusões da pesquisa, destacam-se:  

• Mudanças no mercado têm contribu-
ído para a emergência de novas fun-
ções e alternativas de carreira no Di-
reito; 

• Nem todas as áreas emergentes são 
efetivamente novas, mas ganham no-
vas roupagens e demandas por novas 
competências e habilidades; 

• Alguns resultados apontam para mu-
danças de cultura organizacional e 
aplicação lógica do Direito (por exem-
plo, “head de inovação”, “enge-
nheiro(a) jurídico(a)” e “arquiteto(a) 
jurídico(a)”); 

• Áreas não relacionadas à atividade fim 
da advocacia, como o marketing jurí-
dico e o legal ops, passam a ganhar re-
levância dentro das organizações jurí-
dicas; 

• Novas áreas surgem a partir do surgi-
mento de novas especialidades (por 
exemplo, o cargo de Data Protection 
Officer); 

• Alguns desafios, como o caráter uni-
profissional das sociedades de advo-
gados e questões culturais, geram res-
trições ao desenvolvimento de carrei-
ras alternativas na advocacia. 
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ANEXO - Mapa de definições e atribuições 

Esse documento, anexo ao Relatório Temático #3 - Profissões, cargos e funções emergentes no Direito: 
Possibilidades a partir da advocacia, traz os resultados do mapeamento sobre áreas de atuação jurídica 
emergentes, em resposta a algumas das transformações culturais, econômicas, tecnológicas e do próprio 
Direito.   

Os resultados listados incluem áreas consideradas novidades (e.g., legal design, atividades atreladas à pro-
teção de dados etc.); áreas que vêm ganhando maior relevância no mercado (e.g., mediação e conciliação, 
marketing jurídico etc.); e áreas que têm adquirido novas roupagens nos últimos anos (e.g., novas atribui-
ções a cargos consultivos e ao compliance, entre outros). 

Confira a seguir a lista de áreas mapeadas e suas respectivas atribuições: 

Cargo/função Advertising Lawyer 
Variações - 
Atribuições • Estabelecer estratégias legais de divulgação de serviços jurídicos; 

• Desenvolver um plano de minimização de riscos; 
• Prestar aconselhamento acerca dos processos de divulgação da organiza-

ção. 
Fontes de referência https://www.clio.com/blog/lawyer-advertising-rules/ 

https://bestlawfirms.usnews.com/advertising-law/overview 

https://bestlawfirms.usnews.com/advertising-law/overview 

Cargo/função Advocacia de relações institucionais/governamentais 
Variações/Similares Especialista em Relações Governamentais / Advocacia Preventiva 
Atribuições • Representação em agendas governamentais e institucionais (audiências, co-

mitês, reuniões de relacionamento, participação em associações e institui-
ções); 

• Alinhamentos dos desafios regulatórios/legislativos aos interesses do cli-
ente; 

• Interações com o governo, reguladores e partes interessadas;  
• Gerir questões do dia a dia das relações com o governo (e.g. reuniões, im-

prensa, visitas) que tragam impactos para os clientes; 
• Análises políticas com base em pesquisas setoriais; 
• Apoio a outras áreas, entre outras. 

Fontes de referência https://www.aurum.com.br/blog/areas-do-direito/ 

https://www.ntsadvogados.com.br/relacoes-institucionais-governamentais/ 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3017522506/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&recommendedFlavor=JOB_SEEKER_QUALIFIED&refId=pXwNm5NVFV%2FOil-
TeIfO1ig%3D%3D&trackin-
gId=ZmKAO%2BDJww2A%2Fjr0BB7F8A%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

https://julianadato.jusbrasil.com.br/artigos/239942678/uma-oportunidade-ao-jo-
vem-advogado-relacoes-governamentais 

https://radargovernamental.com.br/ 

https://blog.inteligov.com.br/advocacia-preventiva-e-relacoes-governamen-
tais/#:~:text=A%20atua%C3%A7%C3%A3o%20de%20profissio-
nais%20de,um%20processo%20decis%C3%B3rio%20mais%20transparente. 
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https://www.irelgov.com.br/ 

Cargo/função Advocacy 
Variações - 
Atribuições • Expor problemas e necessidades existentes na sociedade; 

• Pesquisar dados acerca do tema; 
• Sugerir soluções para problemas identificados na pesquisa; 
• Monitorar as ações de autoridades responsáveis pelo tema. 

Fontes de referência https://www.politize.com.br/advocacy-o-que-e/ 

https://ab2l.org.br/vagas/ 

https://www.ipea.gov.br/acaosocial/article26c3.html?id.article=592 

https://www.cause.net.br/ainda-e-necessario-esclarecer-conceitos-lobby-x-advo-
cacy/ 

Cargo/função Analista de Dados Jurídico 
Variações Cientista de Dados Jurídico / Cientista de dados 
Atribuições • Estabelecer critérios de extração de dados de processos; 

• Definir métricas para medir a eficiência dos algoritmos; 
• Lidar com dados estatísticos (jurimetria); 
• Fazer análise de valores, entidades, tendências e anomalias; 
• Definir estratégias de atuação. 

Fontes de referência https://camillagpinheiro.jusbrasil.com.br/artigos/935899559/novas-profissoes-juridi-
cas-tudo-que-voce-precisa-saber 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSE-
wivkI3xs9r3AhUK9pEKHQ0nB7YYABABGgJjZQ&ae=2&sig=AOD64_1NFqfBn-
nXniVM1yaaMZ32_AcdNQ&q&adurl&ved=2ahUKEwj1xYbxs9r3AhVaupUCHa-
oSBswQ0Qx6BAgDEAE 

https://www.voitto.com.br/blog/artigo/cientista-de-dados-juridicos 

https://bernardodeazevedo.com/conteudos/o-que-voce-precisa-saber-sobre-os-ci-
entistas-de-dados-juridicos/ 

https://cadernonacional.com.br/educacao/profissoes-do-futuro-especialista-de-da-
dos-juridicos/51 

Cargo/função Arquiteto jurídico 
Variações - 
Atribuições • Análise de dados e processos; 

• Construção de fluxograma/árvore de decisões; 
• Mapeamento de questões jurídicas; 
• Mapeamento de soluções jurídicas. 

Fontes de referência https://camillagpinheiro.jusbrasil.com.br/artigos/833316827/o-fim-da-era-do-de-
pende-arquitetura-e-engenharia-juridicas-e-a-transformacao-no-conhecimento-juri-
dico 

https://blog.sajadv.com.br/engenheiro-juridico/ 

https://thiagoquadradosimiema.adv.br/arquitetura-juridica/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

Cargo/função Assessor jurídico 
Variações Legal Counsel 
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Atribuições • Prevenção de demandas; 
• Planejamento estratégico e diminuição de custos; 
• Dar proteção para a área contenciosa. 

Fontes de referência https://www.aurum.com.br/blog/assessoria-juridica/ 

https://www.projuris.com.br/o-que-e-assessoria-juridica/#:~:text=A%20assesso-
ria%20jur%C3%ADdica%20%C3%A9%20o,neg%C3%B3cio%20em%20suas%20dife-
rentes%20%C3%A1reas 

https://www.bcompany.com.br/blog/assessoria-juridica/ 

https://www.galvaoesilva.com/assessoria-juridica/ 

Cargo/função C-Levels 
Variações CEO (Chief Executive Officer)/ CFO (Chief Financial Officer)/ COO (Chief Executive Of-

ficer)/ CAO (Chief Accounting Officer)/ C-Suite/ Presidente/ Vice-presidente/ Chief Mar-
keting Officer/ Chief Human Resource/Recruiting Officer/ Chief Information/Technology 
Officer/ Chief Knowledge Officer 

Atribuições • Implementar práticas de orientação; 
• Monitorar as atividades da organização; 
• Alinhar as ações com os objetivos da organização; 
• Apresentar a estratégia da organização. 

Fontes de referência https://www.alanet.org/docs/default-source/whitepapers/c-suite-white-paper-5-16-
17.pdf?sfvrsn=30104dab_4 

https://www.napratica.org.br/cargos-do-c-level-ceo/ 

Cargo/função Compliance 
Variações Compliance Manager/Analyst/Officer/Lead/Head/Compliance Analyst/ Compliance Pro 
Atribuições • Desenvolver e aplicar treinamentos aos colaboradores sobre compliance, in-

tegridade e Código de Conduta da Dexco; 
• Desenvolver comunicados, vídeos e ações de conscientização relacionados à 

área; 
• Gerir o Programa de Integridade da Dexco e o plano de aculturamento de 

compliance, com criação e monitoramento de indicadores; 
• Implementar ações de compliance aos terceiros e realizar análises reputaci-

onais de fornecedores, donatários e parceiros; 
• Apoiar na gestão e revisão de políticas e demais normativos internos. 

Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/view/2940561653/?eBP=CwEAAAGASDQ9bsfd5dKx-
dcxdwOxw0zmx7EuNhaKMByXOTwSesHstwQRQ3nh732YhrMAE-
gICXmZ6DnvbbeVJP3SRx89096q2jQwdqLV8wlXDMLmHmQ9_bjxjnzKdWfYAO-
GlT2oTH5nrbXsjs8ZcyuaUxBrtQFgJ-HBdJCZ1k6N2OhWlonrSncLGWsyOqO9FWn-
MYMMKVdwZTeNjM4eP3QPkmTB-FTA3PEqvNVyD8tjt_6lLqjqrNawYR6MFeTlYeo-
AjWwFHdYY_IHlrRe3usQ54o1BIAuJuICnqUOOwdeJYHlimZNezDF-
SXiqB8GP5Bdq7Y9PSGk1XzNQ9ZnRRPCDgsMLwbsWPNDWGw9ICNsCGNI1ycD-
qQba8jVZDLGtXNKw&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=MEA-
EMdrhiAuZBCQTpFAIIw%3D%3D&trackin-
gId=l32pAOX6DsoOn92KIgTx3g%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2930887319/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&recommendedFlavor=COMPANY_RECRUIT&refId=CXhXtQMMjn-
poG04Qhj9GZw%3D%3D&trackingId=auqVTxrbK-
PTc%2FsOdU4BniQ%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

https://marciliodrummond.jusbrasil.com.br/artigos/730945433/imperdivel-o-que-
voce-precisa-saber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 
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https://flatironschool.com/blog/how-to-become-a-compliance-
analyst/#:~:text=Compliance%20analysts%20contribute%20to%20secu-
rity,thus%20preparing%20them%20for%20audits. 

https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/compliance/compliance-mana-
ger?view=o365-worldwide 

https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/compliance/compliance-manager-
setup?view=o365-worldwide 

https://www.goconstruct.org/construction-careers/what-jobs-are-right-for-me/com-
pliance-manager/ 

Cargo/função Consultor de e-discovery 
Variações - 
Atribuições • Mapear cenário de dados; 

• Gerenciar riscos; 
• Gerenciar e-mails e documentos eletrônicos; 
• Analisar arquivos eletrônicos, metadados e registros de computador. 

Fontes de referência https://www.conjur.com.br/2015-mai-28/suporte-litigios-advogados-conhecer-qua-
drante-magico-discovery 

https://camillagpinheiro.jusbrasil.com.br/artigos/935899559/novas-profissoes-juridi-
cas-tudo-que-voce-precisa-saber 

https://www.veritas.com/pt/br/insights/ediscovery-platform 

https://eygbl.referrals.selectminds.com/jobs/consultor-a-ediscovery-198176 

Cargo/função Coordenador de Proteção de Dados 
Variações Data Protection Officer (DPO)/Encarregado pelo tratamento de dados pessoais; Data 

security and privacy lawyer/ Controlador/ Encarregado/ Operador 
Atribuições • Resguardar as informações da organização, seus colaboradores e clientes; 

• Aceitar as reclamações e comunicações dos titulares dos dados, prestar es-
clarecimentos e tomar providências; 

• Receber comunicação da autoridade nacional e tomar providências; 
• Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práti-

cas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; 
• Monitorar o programa de segurança de dados pessoais; 
• Certificar-se quanto a inclusão de cláusulas claras acerca de coleta de dados; 
• Coordenar mapeamento e avaliação de riscos de violação de privacidade; 
• Elaborar relatórios. 

Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/view/3026449073/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&recommendedFlavor=COMPANY_RECRUIT&refId=a7Zgp7RO-
AgQT778Dn2C91g%3D%3D&trackingId=LabKkGo4ulNz-
BiIbdw9Esw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi4q6D7sdr3Ah-
UZJ5EKHdXCDp4YABAAGgJjZQ&ae=2&sig=AOD64_03thTNC-
sxwAI9Q6pe143Sfoiu-w&q&adurl&ved=2ahUKEwik0pb7sdr3AhXijZUCHXJ-
PAasQ0Qx6BAgCEAE 

https://fia.com.br/blog/dpo/ 

https://www.gov.br/iti/pt-br/acesso-a-informacao/encarregado-pelo-tratamento-de-
dados-pessoais 
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https://andreacavalcanteadv.jusbrasil.com.br/artigos/1151434741/o-perfil-necessa-
rio-para-o-cargo-de-encarregado-de-dados-que-nao-e-exigido-pela-lgpd 

https://www.usnews.com/education/best-graduate-schools/top-law-schools/sli-
deshows/10-diverse-careers-for-law-school-graduates?slide=13 

https://www.tenbu.com.br/cargos-criados-pela-lgpd/#:~:text=A%20Lei%20Ge-
ral%20de%20Prote%C3%A7%C3%A3o,DPO%20(Data%20Protection%20Officer) 

Cargo/função Coordenador Jurídico 
Variações Controller jurídico 
Atribuições • Estabelecer metas e objetivos a serem alcançados pela equipe, bem como 

acompanhar as atividades diárias; 
• Implementar estratégias e plano operacional; 
• Auxiliar no mapeamento de problemas e busca de soluções; 
• Propagar a cultura, regras e procedimentos internos do escritório; 
• Realizar e apoiar a interlocução com parceiros; 
• Fomentar inovação; 
• Representar institucionalmente a equipe; 
• Conhecimento em: serviços ofertados pelo escritório, clientes, público-alvo, 

objetivos do escritório, plano estratégico e métricas do escritório. 
Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/view/1457671865/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-

NIC&recommendedFlavor=JOB_SEEKER_QUALIFIED&refId=pXwNm5NVFV%2FOil-
TeIfO1ig%3D%3D&trackingId=xHo5SxM8%2BE3ZlTp53yoBJQ%3D%3D&trk=fla-
gship3_search_srp_jobs 

https://freelaw.work/blog/coordenador-juridico/#:~:text=Afi-
nal%2C%20o%20que%20%C3%A9%20um,tomadas%20de%20de-
cis%C3%B5es%20do%20escrit%C3%B3rio. 

https://www.vagas.com.br/cargo/coordenador-juridico 

Cargo/função Desenvolvedor de negócios 
Variações Business Intelligence 
Atribuições • Trabalhar com banco de dados; 

• Projetar e monitorar soluções de negócios; 
• Criar processamento analítico online; 
• Aplicar algoritmos de mineração de dados; 
• Redigir consultas e relatórios. 

Fontes de referência https://resources.workable.com/pt-br/desenvolvedor-de-business-intelligence-des-
cricao-do-trabalho 

https://spiegato.com/pt/o-que-faz-um-desenvolvedor-de-business-intelligence 

https://blog.crowd.br.com/profissional-de-business-intelligence/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

Cargo/função Disputes Legal Counsel 
Variações General Counsel 
Atribuições • Auxiliar no tratamento de litígios e arbitragens; 

• Gerenciar respostas a consultas contenciosas; 
• Fornecer assessoria jurídica; 
• Elaborar documentos jurídicos; 
• Realizar treinamento jurídico; 
• Dar suporte à equipe jurídica. 
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Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/view/2898031710/?alternateChannel=search&re-
fId=zghZsWociNGkT5uxq%2B0ixA%3D%3D&trackingId=CsPRVNLWjp5mO-
SoTS9QVoQ%3D%3D&trk=d_flagship3_search_srp_jobs 

https://www.lalive.law/news/how-in-house-legal-counsel-manage-arbitration-dispu-
tes/ 

https://uk.indeed.com/Dispute-Resolution-Counsel-jobs 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2992917996/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&re-
fId=hCmUiLT3g6I7Y2clrrMu7w%3D%3D&trackin-
gId=VWC0%2BRDT1Q5sHqr8%2BJCqiw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

https://www.vagas.com.br/cargo/legal-counsel 

https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/legal-counsel-sal%C3%A1rio-
SRCH_KO0,13.htm 

https://www.linkedin.com/jobs/legal-counsel-vagas/?originalSubdomain=br 

https://www.linkedin.com/jobs/search/?ge-
oId=106057199&keywords=Lead%20Counsel&location=Brasil&sortBy=R 

Cargo/função Empreendedor Jurídico 
Variações - 
Atribuições • Realizar análise de risco; 

• Elaborar planejamento estratégico; 
• Estabelecer metas; 
• Monitorar as metas. 

Fontes de referência https://direito.idp.edu.br/blog/mercado-juridico/empreendedorismo-juri-
dico/#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20empreendedorismo%20jur%C3%AD-
dico,para%20a%20sua%20atua%C3%A7%C3%A3o%20jur%C3%ADdica. 

https://blog.unyleya.edu.br/vox-juridica/insights-confiaveis4/o-que-e-empreendedo-
rismo-juridico-e-como-ele-funciona/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

Cargo/função Engenheiro Jurídico 
Variações Legal Engineer 
Atribuições • Traduzir a lógica jurídica em lógica de programação; 

• Auxiliar o setor jurídico; 
• Facilitar o desenvolvimento de ferramentas jurídicas; 
• Intermediar a relação entre advogados e desenvolvedores. 

Fontes de referência https://legalengineering.eu/en/ 

https://www.futurelawstudio.com.br/legal-engineering 

https://anamachadojusbrasil.jusbrasil.com.br/artigos/794964000/como-eu-me-tor-
nei-engenheira-juridica-ou-melhor-legal-engineer 

https://www.chambersstudent.co.uk/where-to-start/commercial-awareness-
info/trends-in-the-law/becoming-a-legal-engineer 

https://bernardodeazevedo.com/conteudos/o-que-faz-na-pratica-um-engenheiro-
juridico/ 

https://ricardokalillage.jusbrasil.com.br/artigos/1148535518/engenheiros-juridicos-
quem-sao-o-que-fazem 
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Cargo/função Gerente de conhecimento 
Variações Gestor de conhecimento/ Gestor de conhecimento organizacional/ Chief Knowledge 

Officer/ Diretor de conhecimento 
Atribuições • Projetar, implementar e supervisionar uma infraestrutura do conhecimento 

na organização; 
• Elaborar e implementar métodos de codificação do conhecimento; 
• Medir e gerir o valor do conhecimento; 
• Gerir e liderar a equipe de conhecimento; 
• Gerir o relacionamento com fornecedores externos de informação. 

Fontes de referência https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/VRNS-9NUJNY/1/o_perfil_gestor_gc.pdf 

https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJB/article/view/12836 

https://pulpo.work/gestao-de-conhecimento/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

Cargo/função Gestor de inovação 
Variações Head de inovação/líder de inovação/ Chief Innovation Officer/ Director of Innovation/ 

Head of Legal Technology/ Head of Research and Development/ Head of Legal Techs/ 
Innovation Manager/ Head of legal technology 

Atribuições • Prospectar oportunidades; 
• Estudar e compreender os desafios para implementação de um novo pro-

cesso; 
• Treinar e integrar equipes; 
• Trabalhar a cultura da organização; 
• Promover a circulação de informação; 
• Manter-se atualizado quanto a novas tecnologias. 

Fontes de referência https://blog.aevo.com.br/head-de-inovacao/ 

https://distrito.me/blog/gestor-inovacao-head-inovacao/ 

https://mitsloanreview.com.br/post/os-7-papeis-do-head-de-inovacao-e-o-que-isso-
tem-a-ver-com-voce 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/31582 

Cargo/função Analista de políticas públicas 
Variações Policy / Public Policy Manager 
Atribuições • Supervisionar o processo de política e criação de planos estratégicos; 

• Desenvolver e implementar estratégias de pesquisa e análise de políticas; 
• Supervisionar e participar na elaboração de relatórios, documentos, brie-

fings e inquéritos; 
• Fornecer consultas a departamentos governamentais, membros do conse-

lho e partes interessadas; 
• Defender os interesses dos membros do partido político; 
• Desenvolver e manter relações com as principais partes interessadas; 
• Fornecer comunicações em nome de um membro do partido ou organiza-

ção; 
• Coordenação da implementação e revisão de políticas; 
• Estabelecer processos políticos e responsabilidades. 
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Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/search/?geoId=106057199&keywords=Public%20Po-
licy%20Manager&location=Brasil&sortBy=R 

https://www.linkedin.com/jobs/view/3022116472/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&recommendedFlavor=SCHOOL_RECRUIT&refId=pXwNm5NVFV%2FOil-
TeIfO1ig%3D%3D&trackingId=dd3BE8WwXQk%2Fuo9P2cOAig%3D%3D&trk=fla-
gship3_search_srp_jobs 

https://www.ziprecruiter.com/Career/Public-Policy-Manager/What-Is-How-to-Be-
come 

https://www.glassdoor.com.br/Sal%C3%A1rios/public-policy-manager-
sal%C3%A1rio-SRCH_KO0,21.htm 

https://pac.org/job/public-policy-manager-2/ 

https://www.seek.com.au/career-advice/role/policy-manager 

Cargo/função Gestor de Projetos 
Variações Analista de Projetos/ Gerente de Projetos/ Project Management Officer (PMO) 
Atribuições • Coordenar esforços para que a estratégia da organização seja atingida; 

• Otimizar os recursos compartilhados entre todos os projetos da organiza-
ção; 

• Disponibilizar informações consolidadas sobre os projetos que estão sob seu 
controle; 

• Fornecer suporte metodológico e ferramental para os gerentes de projetos. 
Fontes de referência https://www.euax.com.br/2018/09/pmo-escritorio-de-projetos/ 

https://posdigital.pucpr.br/blog/pmo 

https://robsoncamargo.com.br/blog/o-que-e-pmo-x-profissionais-de-gerencia-
mento-de-projetos 

https://pmirs.org.br/noticia/599/?pmo-saiba-o-que-e-quais-as-atribuicoes-e-as-dife-
rencas-entre-o-departamento-e-os-gps.html 

https://blog.aevo.com.br/pmo/ 

Cargo/função Gestor de risco 
Variações Analista de risco 
Atribuições • Analisar e avaliar os riscos internos e externos; 

• Avaliar as políticas da organização; 
• Avaliar os métodos de gestão de risco em vigor; 
• Desenvolver estratégias, processos e sistemas de gestão de risco. 

Fontes de referência https://vocesa.abril.com.br/carreira/conheca-o-gerente-de-riscos-profissional-estra-
tegico-para-as-companhias/ 

https://www.freelancermap.com/blog/pt/o-que-faz-um-analista-de-risco/ 

https://targetmp.com.br/noticias/o-perfil-e-funcao-do-gestor-de-riscos-mais-que-
desafios-oportunidades/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

Cargo/função Legal copywriter 
Variações - 
Atribuições • Redigir textos com linguagem simples e com conteúdo jurídico; 

• Gerenciar mídias sociais; 
• Compreender o panorama do mercado jurídico; 
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• Estabelecer comunicação com pessoas antes não alcançadas pelos conteú-
dos divulgados pelo escritório/empresa. 

Fontes de referência https://camillagpinheiro.jusbrasil.com.br/artigos/935899559/novas-profissoes-juridi-
cas-tudo-que-voce-precisa-saber 

https://www.marketsmiths.com/legal-copywriting/ 

https://www.linkedin.com/pulse/what-look-legal-copywriter-laura-briggs?trk=pu-
blic_post 

https://blog.voceligado.com.br/artigo/copywriter/ 

Cargo/função Legal Designer 
Variações - 
Atribuições • Estudar briefings, conceituar elementos visuais, preparar esboços, testar e 

realizar alterações com base nos feedbacks; 
• Cocriação de documentos jurídicos e protótipos de produtos jurídicos. 
• Diagramar documentos em Word e em outros softwares; 
• Saber aplicar metodologias de pensamento criativo; 
• Possuir fundamentos de Design, UX Design, Design Thinking e UX Writing, Vi-

sual Thinking e metodologias ágeis. 
Fontes de referência https://www.linkedin.com/posts/lexdesign_designer-vaga-oportunidade-activity-

6922263212318941184-5VBN/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=mem-
ber_desktop_web 

https://bernardodeazevedo.com/conteudos/voce-ja-pensou-em-se-tornar-uma-le-
gal-designer/ 

https://bernardodeazevedo.com/conteudos/legal-designers-quem-sao-esses-profis-
sionais/ 

Cargo/função Legal Ops 
Variações Legal Operations 
Atribuições • Identificar estratégias de investimento e cuidar da gestão financeira; 

• Gerenciar riscos; 
• Desenvolver planejamento estratégico; 
• Gerenciar projetos e tecnologias; 
• Cuidar de aspectos relacionados ao clima organizacional. 

Fontes de referência https://www.futurelaw.com.br/cursos/legal-operations 

https://freelaw.work/blog/legal-operations/ 

https://blog.sajadv.com.br/legal-operations/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/360437/competencias-essenciais-ao-legal-ops 

Cargo/função Marketing Jurídico 
Variações Analista de marketing 
Atribuições • Criação e revisão de conteúdo para redes sociais; 

• Mapear território de conteúdo, criar pautas e ações; 
• Planejamento e execução de estratégias em digital (posts e campanhas); 
• Gestão e monitoramento de resultados; 
• Responder/interagir a comentários e mensagens nas redes sociais. 
• Gestão de mídia paga; 
• Benchmarking. 

Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/view/2944027780/?re-
fId=E9uNz3CRSE6K%2FHRpM%2BbWrg%3D%3D 
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https://rodrigopadilha.com.br/advocacia/marketing-juridico 

https://esaoabsp.edu.br/Curso/7421-caad-marketing-juridico/7421 

https://www.verbojuridico.com.br/pos-graduacoes-a-distancia-ead/pos-graduacao-
em-gestao-e-marketing-juridico-a-distancia-ead/ 

https://www.projuris.com.br/marketing-juridico-conceito/ 

Cargo/função Mediador e Conciliador 
Variações - 
Atribuições • Promover o diálogo; 

• Buscar o senso comum; 
• Escutar a vontade das partes; 
• Promover o tratamento igualitário. 

Fontes de referência https://www.aurum.com.br/blog/areas-do-direito/ 

https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-e-mediacao/quero-ser-um-
conciliador-mediador/ 

https://blog.sajadv.com.br/mediador-judicial-formacao/ 

https://felipeasensi.jusbrasil.com.br/artigos/389357706/mediacao-juridica-o-que-
voce-precisa-saber 

https://www.enfam.jus.br/mediacao/como-ser-um-mediador-judicial/ 

https://blog.unyleya.edu.br/vox-juridica/guia-de-carreiras4/advogado-mediador-
como-e-o-mercado-de-trabalho-para-esse-profissional/ 

https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-fa-
cil/edicao-semanal/mediacao-x-conciliacao-x-arbitragem#:~:text=Me-
dia%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20o%20mediador%20faci-
lita%20o,de%20lev%C3%A1%2Dlo%20ao%20Judici%C3%A1rio 

Cargo/função Oficial de transferência de tecnologia 
Variações - 
Atribuições • Identificar o procedimento adequado ao caso para realizar a troca de propri-

edade intelectual; 
• Desenvolver estratégias de proteção da propriedade intelectual da organi-

zação; 
• Identificar compradores ou licenciados da tecnologia. 

Fontes de referência https://blog.peduti.com.br/transferencia-de-tecnologia-como-fazer/ 

https://www.migalhas.com.br/depeso/306154/imperdivel--o-que-voce-precisa-sa-
ber-sobre-as-novas-profissoes-juridicas 

Cargo/função Secondment jurídico 
Variações Outsourcing jurídico 
Atribuições • Conhecer a rotina da organização; 

• Elaborar um panorama sobre os pontos que precisam ser alterados na orga-
nização; 

• Respaldar as decisões tomadas pela organização; 
• Proporcionar maior eficiência e redução de custos. 

Fontes de referência https://www.linkedin.com/jobs/view/3036604162/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&refId=LwsnZDcjnk7s6JYa5tmGqA%3D%3D&trackingId=h70bhN6%2Bi-
zbD%2BVwP%2FYgB%2FA%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 
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https://www.linkedin.com/jobs/view/3036577297/?eBP=JOB_SEARCH_ORGA-
NIC&recommendedFlavor=JOB_SEEKER_QUALIFIED&re-
fId=LwsnZDcjnk7s6JYa5tmGqA%3D%3D&trackin-
gId=SkZc8IaZSh%2BxHt%2FUl6PoFw%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs 

https://pinheirovillela.com.br/quando-devo-utilizar-o-secondment-juridico/ 

https://viseu.com.br/secondments/voce-sabe-o-que-e-secondment/ 

https://ambitojuridico.com.br/noticias/secondment-e-sua-importancia-para-o-mer-
cado-juridico-atual/ 

https://www.conjur.com.br/2021-mai-12/pandemia-fez-crescer-demanda-second-
ment-viseu-advogados 

https://claudiozalaf.com.br/secondment-juridico-conceito-e-funcionalidades/ 

https://www.wpmg.adv.br/single-post/2018/03/06/o-secondment-jur%C3%ADdico-
no-mundo-contempor%C3%A2neo 

https://www.migalhas.com.br/depeso/281948/secondment-ou-outsourcing-juridico-
-uma-solucao-eficiente-para-o-juridico-da-empresa 

 

Referências 

ADEDIRAN, Atinuke. Negotiating Status: Pro Bono Partners and Counsels in Large Law Firms. 2022. (No prelo).  

DAVIS, Anthony E. The Future of LawFirms (and Lawyers) in the Age of Artificial Intelligence. Revista Direito GV, v. 
16, n. 1, Jan./Apr. 2020. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2317-6172201945.  Acesso em 22 jul. 2022. 

DEL MASSO, F.; GODOY, E. DO P. Os efeitos da quarta revolução industrial na dinâmica do trabalho jurídico. Re-
vista Direitos Culturais, v. 15, n. 37, p. 101-121, 15 set. 2020. 

FREITAS, Hyndara. Brasil tem mais de 1.500 cursos de Direito, mas só 232 têm desempenho satisfatório. Brasília: pu-
blicado 14 de abril de 2020 no Jota. em Disponível em: https://www.jota.info/carreira/brasil-tem-mais-de-1-500-cur-
sos-de-direito-mas-so-232-tem-desempenho-satisfatorio-14042020. Acesso em 22 jul. 2022. 

GOODMAN, Joanna. Robots in Law: How Artificial Intelligence is Transforming Legal Services. London: ARK Group, 
2016, Parte 3, cap. 6, p. 73-87.  

IBA. Blueprint for global legal education. London, 2020. Disponível em: https://docs.ie.edu/law-school/IBA-LSGL-
Blueprint-on-global-legal-education.pdf. Acesso em 22 jul. 2022.  

OAB. Quadro institucional da Advocacia. Disponível em: https://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/qua-
droadvogados. Acesso em 01 ago. 2022.   

PAIVA, Kely César Martins de; MELO, Marlene Catarina de Oliveira Lopes. Competências, gestão de competências e 
profissões: perspectivas de pesquisas. In Revista contemporânea: junho de 2008, p. 351-352. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/rac/a/bTXxrtbbjfBxMJPtn6H3qzb/abstract/?lang=pt. Acesso em 22 jul. 2022. 

POMBO, Bárbara. Escritórios passam a investir em práticas ESG. São Paulo: publicado em 31 de jan. de 2022 no 
Valor Econômico. Disponível em: https://valor.globo.com/um-so-planeta/noticia/2022/01/31/escritorios-passam-a-in-
vestir-em-praticas-esg.ghtml. Acesso em 05 de ago. 2022.  



RELATÓRIO TEMÁTICO #3 
Profissões, cargos e funções emergentes no Direito: possibilidades a partir da advocacia 
 
 
 
 

 22 

VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo: 150 anos de Ensino Jurídico no Brasil. São Paulo: Ed. 
Perspectiva, 2ª Edição, 1982. 

WEF. Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy. Disponível em: https://futureo-
fwork.wbcsd.org/project/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-eco-
nomy/#:~:text=How%20can%20it%20help%3F,skill%20sets%20needed%20by%20professionals. Acesso em: jun. 
2022. 

  



RELATÓRIO TEMÁTICO #3 
Profissões, cargos e funções emergentes no Direito: possibilidades a partir da advocacia 
 
 
 
 

 23 

Realização/By 
 

 
 

Equipe | Team 

Coord. Geral 
General Coordination 
 

Alexandre Pacheco da Silva 

Marina Feferbaum 

Coord. Acadêmica 
Academic Coordination 
 

Ana Paula Camelo 

Clio Nudel Radomysler 

Coord. Relacionamento 
Insitutional relationship 

Alexandre Zavaglia 

  

Pesquisadores 
Researchers 

Alexandre Zavaglia 

Ana Carolina R. Dias Silveira  

Ana Paula Camelo 

Clio Nudel Radomysler  

Gabriela M. Thomaz de Aquino 

Olívia Q. F. Pasqualeto 

Parceiros | Sponsorships 

 
COMO CITAR ESTE TRABALHO: CEPI FGV Direito SP. Relatório temático#2: Soft skills e hard 
skills no direito do que estamos falando? Versão 1.0. São Paulo: FGV Direito SP 2022. 
 

Saiba mais em (More information available at): https://bit.ly/advhabilidades 

Apoio institucional | Institutional support 
 


