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Humana, saudável e horizontal. Desenhamos
a Gazeta à imagem e semelhança da Casa
Norma. 
Uma revista de Direito Compartilhado cuja
linha editorial se concentra na coerência com
os propósitos do ecossistema, não nos títulos
e escritórios de seus autores. 
Produção de conteúdo aberta, que acolhe a
todos que desejam comunicar Direito, não
anunciar serviços advocatícios. 
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo de
compartilhar sua visão do Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras que
não o ganho da colaboração.

FALA, 
NORMA
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Renata Willig
Porto Alegre

O ACORDO DE SÓCIOS COMO
INSTRUMENTO PREVENTIVO
NA EMPRESA FAMILIAR

Contratos
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Trago aqui este desafiador tema para
refletirmos em conjunto sobre a importância
do Acordo de Sócios como técnica contratual
de fortalecimento da família empresária,
independente do tipo societário escolhido por
elas. 
Primeiramente, importante dizer que as
empresas familiares representam 80% das
empresas existentes no mundo e infelizmente
a alta mortalidade das mesmas justifica-se
pela falta de um sucessor ou até mesmo do
desenvolvimento de um sucessor capaz de dar
continuidade a gestão da empresa. 
É claro que existem desafios inerentes ao
negócio familiar, porém, os enfrentamentos
particulares de cada família, vividos
exclusivamente num ambiente familiar, onde
os sentimentos misturam-se e também
interferem na gestão da empresa, devem ser
debatidos para que a família, empresa e
patrimônio relacionem-se de forma harmônica
entre si. 
Por isso, pensando que eventos da vida privada
podem levar à perda do controle societário e
alguns problemas enfrentados pelas famílias
empresárias mostram-se custosos e desgastan-

tes para os envolvidos, uma vez que a maioria
das discussões societárias tendem a acabar
em conflitos judiciais, o Acordo de Sócios
surge como uma importante
ferramenta para o estabelecimento de regras
próprias em relação à sociedade. 
  Este pacto parassocial, por assim dizer,
possui a finalidade de estipular regras
societárias para além daquelas contidas em
contrato social. As determinações existentes
neste documento falam sobre diretrizes de
funcionamento da sociedade, regras de
convivência em tempos de normalidade e
possuem o condão de evitar o surgimento de
conflitos entre os sócios - que acabam, na
maioria das vezes, por enfraquecer a empresa
e também a harmonia familiar. 
Por estas razões, o Acordo estimula que cada
sócio familiar participe e também discuta
sobre assuntos internos da empresa, com a
finalidade de estabelecer diretrizes para
procedimentos societários, como a exclusão
de sócios, a forma de avaliação da empresa e
apuração de haveres, regras de
confidencialidade e não-concorrência, bem
como alternativas não judiciais para a  resolu-



tos do sócio fundador para as próximas
gerações que poderão vir a assumir a empresa. 
Por fim, concluo que dentre as armadilhas que
ameaçam o futuro de uma empresa familiar,
este instrumento - que deverá ser revisitado
com o passar do tempo - mostra-se
fundamental para a evolução do negócio, de
forma que as mais variadas discussões serão
abordadas e reguladas pelos sócios,
oportunizando o desenvolvimento da prática
do exercício societário e garantindo o domínio
da empresa, sobretudo, pelos interesses dos
sócios/administradores-parentes.

ção de conflitos.
Ainda, como técnica de exercício do poder de
controle interno da empresa familiar,  o Acordo
de Sócios fixa critérios e regras através de
uma espécie de “convenção”, que tem o
propósito estimular o diálogo, trazendo refle-
xões e também aproximando os familiares para
debates sobre assuntos de difícil abordagem
que podem ser determinantes para o sucesso
da atividade negocial.
Assim, percebe-se que este valioso
instrumento alinha as expectativas de cada
sócio pertencente ao mesmo núcleo familiar,
protegendo e perenizando os valores e propósi-
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A internet, especialmente as redes sociais, há muito dita
modas e promovem constantes modificações sociais, criam
culturas.   A “cultura de cancelamento” nasceu na internet e
contou com rápida adesão dos usuários. O vocábulo foi
eleito o termo do ano de 2019 pelo Dicionário Macquarie [1],
e ganhou ainda mais repercussão com o cenário da
pandemia. 
A cultura do cancelamento foi instituída como uma forma de
boicote dos usuários à determinados comportamentos ou
opiniões preconceituosas, ofensivas e consideradas
inaceitáveis, geralmente ofendendo minorias sociais,
expressados por famosos, políticos, empresas ou até
mesmo por campanhas publicitárias. Dessa forma, os
“canceladores” promovem a ampliação do debate sobre o
tema tido como inadequado, a conscientização do assunto e
uma espécie de justiça social.
Fato recente e de grande repercussão no Brasil, envolvendo
esse tema, foi protagonizado pela blogueira Gabriela Pugliesi 

Ana Paula Penz Porto Alegre

A cultura do cancelamento: e a
plataforma pode me “cancelar”?
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Facebook, provedor das maiores e mais acessadas redes
sociais, possui diversas regras de condutas que objetivam a
boa convivência e permite à plataforma a remoção de
conteúdo ofensivo, ou mesmo o bloqueio e exclusão do
usuário que se comporta de maneira inadequada.
Há que se destacar que os termos de uso do Grupo Facebook
foram elaborados tomando como base o sistema jurídico
norte-americano, sofrendo poucas variações ou adaptações
às legislações dos países em que ofertam o serviço.
Contudo, obviamente, os serviços prestados no Brasil se
submetem à legislação pátria, devendo a ele se adequar.
A Constituição Federal Brasileira traz como direito
fundamental a liberdade de expressão e a livre expressão da
atividade intelectual, artística, científica e da comunicação,
evidentemente exercícios de liberdades primordiais no
Estado Democrático de Direito.
Tais diretrizes constitucionais, são também os fundamentos
do Marco Civil da Internet — Lei 12.965/2014, que regula o uso
da internet no Brasil, estabelecendo diretrizes da rede,
direitos e deveres de seus usuários, além de determinar a
atuação pública em relação à matéria. 
Justamente repelindo a censura, e possibilitando o exercício
pleno da liberdade de expressão, é que essa legislação prevê
[5] que o provedor de internet somente pode ser
responsabilizado civilmente, por eventual dano, se após
ordem judicial específica para a remoção de conteúdo
apontado como infringente, quedar-se inerte.
A lei ainda traz como única possibilidade de remoção de
conteúdo  sem  autorização  judicial  por  parte  do  provedor,

que, no início do isolamento social imposto
pela pandemia, postou imagens de uma
festa com diversas pessoas em sua casa
[2]. A atitude da digital influencer, rendeu
milhares de reações negativas dos
internautas, gerando polêmica, e acarretou
o cancelamento de seus contratos
publicitários. Após o boicote nas redes
sociais, a blogueira desativou sua conta no
Instagram [3].
A cultura do cancelamento, em resumo,
pode ser entendida, sem grande rigor,
como a conduta adotada em massa pelos
usuários de uma rede social, que ao
condenarem determinada ação de outro
usuário, que habitualmente possua grande
visibilidade social, promovem retaliação
online, numa espécie mais suave do já
famigerado linchamento virtual.
Como visto, a cultura do cancelamento, é
uma ação difundida entre os usuários da
rede. Mas quando o “cancelamento” parte
da própria plataforma? Pode a própria rede
social promover o cancelamento vertical do
usuário por “má conduta”? 
O termo de privacidade, segurança e política
[4] que todo usuário obrigatoriamente
aceita para fazer parte da rede social e ter
acesso  aos  serviços  ofertados  pelo   Grupo



banir um usuário do acesso à rede social, ou mesmo remover
conteúdos de forma arbitrária.
O que se acompanha em questões já judicializadas sobre o
tema, é que a conduta adotada pelos provedores é de
imediata remoção do conteúdo e o banimento sumário do
usuário da rede, tão logo formalizada a denúncia de violação
às regras do servidor, não permitindo, muitas vezes, nem
mesmo que o denunciado responda ou esclareça o conteúdo
da publicação, e tampouco fornecendo informações claras
sobre os motivos que levaram ao banimento e exclusão da
rede, contrariando mais uma vez a legislação pátria. 
O Marco Civil da Internet, legislação que tomamos como
base, estabelece que sempre que tenha o provedor
informações de contato com o usuário responsável pelo
conteúdo inadequado, comunique a indisponibilização do
conteúdo de maneira a garantir e permitir o contraditório e a
ampla defesa [7].
Pode-se perceber, dessa forma, que os provedores ao banir
os usuários ou excluir determinadas publicações, assumem
um papel de “controlador de conteúdo”, que deliberadamente
regulam o que pode ou não ser publicado e quem pode ou
não participar da rede, assemelhando-se à prática da
censura que tanto repreendem e é absolutamente vedada
pela legislação.

quando a publicação contém violação à
intimidade e divulga, sem o consentimento,
qualquer espécie de mídia com nudez ou
ato sexual, bastando notificação
extrajudicial para responsabilização do
provedor pela manutenção do conteúdo
[6].   Importa lembrar que essas
disposições regulam direitos dos usuários
na rede, quando a mídia é divulgada por
outro usuário, não por uma ação do
provedor.
Dessa análise, buscando a segurança
jurídica e a integridade no ordenamento, é
possível concluir que a contrário sensu, ou
seja, quando é o provedor que deseja a
remoção de qualquer conteúdo que seja
disponibilizado pelo usuário, também
deveria ser exigido autorização judicial.
Isso porque, embora exista uma política
própria da plataforma que ofereça aos
usuários regras de comportamento e
preveja condutas inadequadas à
comunidade virtual, entendemos que o
provedor  não  pode  por  mera  liberalidade 
 



NOTAS:
[1] Disponível em https://www.b9.com.br/118160/dicionario-macquarie-elege-cultura-do-cancelamento-como-o-termo-de-2019/. Acesso em
28/07/2020.
[2] Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/04/26/gabriela-pugliesi-faz-festa-em-casa-publica-na-internet-e-pede-
desculpa-a-quem-se-sentiu-ofendido.ghtml. Acesso em 28/07/2020.
[3] Disponível em https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/04/27/perfil-de-gabriela-pugliesi-no-instagram-sai-do-ar.ghtml. Acesso em
28/07/2020.
[4] Disponível em https://pt-br.facebook.com/terms.
[5] Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.
[6] Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela
violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo
cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal,
deixar de promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. §Ú: A notificação
prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específicado material apontado como violador
da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.
[7] Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao
provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que
permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.



A sociedade contemporânea vem passando por um
exponencial crescimento das tecnologias com reflexos em
diversas áreas. Tal avanço tomou uma proporção e
velocidade ainda maior considerando a necessidade de
adequação dos empresários e empresas ao ambiente virtual
como consequência ao atual cenário de pandemia e
calamidade pública vivenciada. 
Para atender aos anseios da evolução tecnológica e do
padrão de consumo, assim como se reinventar nesse
momento de modificações bruscas e inesperadas, temos o
ambiente virtual como aliado.
Nesse contexto, é de suma importância que o
estabelecimento virtual receba a atenção jurídica
necessária, já que isso influencia diretamente o denominado
comércio online, ou e-commerce.
Muito embora a crescente e rápida evolução da internet e a
evidente necessidade de o direito acompanhar essa
dinâmica,  a  legislação não se  desenvolveu  em  ascendente

Caroline Bortolini Santos Sapucaia do Sul

Aspectos do Estabelecimento Virtual
e a Alienação Através de Contrato de
Trespasse
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lecimento empresarial à empresa existente virtualmente. Ou
ainda, sobre a existência de um estabelecimento
empresarial quando falamos em e-commerce.  
Antes de tudo, é preciso esclarecer que, na medida em que a
legislação que define estabelecimento empresarial, não
exige para a sua configuração a existência de um ambiente
físico, devemos nos atentar apenas aos requisitos objetivos
da lei quais sejam: complexo de bens, organizados pelo
empresário ou sociedade empresária, com o objetivo de
viabilizar o exercício da atividade empresarial. Existindo tais
características estaria configurado o estabelecimento
empresarial. 
Embora virtual, o e-commerce é uma universalidade de fato,
que consiste em uma união de bens especialmente
organizados pelo empresário ou pela sociedade empresária
para o exercício da atividade. Ainda que composto tão
somente por bens incorpóreos, não se pode afastar a
configuração do estabelecimento comercial. 
Fábio Ulhoa Coelho conceitua o estabelecimento virtual, da
seguinte forma:

A partir desta análise, é possível firmar o entendimento de que

semelhante. Em que pese o Decreto-Lei nº
7.962/13 regulamentar o comércio
eletrônico no Brasil, inexiste legislação
específica destinada diretamente à
virtualização da empresa, já que o nosso
Código Civil permaneceu inalterado. 
Com isso, o que existe é uma construção
de entendimento com base na legislação
existente, analogias e estudo de
conceituações, que se apresentam com
inúmeras divergências. 
Parte-se do conhecimento de que o
estabelecimento empresarial é um
complexo de bens destinados ao exercício
da atividade empresarial ou sociedade
empresária, conforme prevê o artigo 1.142
[1] do Código Civil. Ou seja, são bens que
viabilizam a atividade empresária. 
Assim sendo, tratando-se de um complexo
de bens, que se identifica pela sua
pluralidade, sendo eles materiais ou
imateriais, podemos afirmar que o
estabelecimento empresarial pode ser
objeto de negócios jurídicos.
Pois bem, nenhuma novidade até aqui.
Todavia, quando falamos em comércio
virtual, surgem diversos questionamentos
e divergências doutrinárias quanto à
aplicação das regras destinadas ao estabe-

o estabelecimento virtual (cyberstore
ou virtual store) é aquele que realiza
negócios comerciais em que o
contratante ou consumidor manifesta
a aceitação em relação às ofertas por
meio de transmissão eletrônica de
dados, sendo fisicamente inacessível:
o consumidor ou adquirente devem
manifestar a aceitação por meio de
transmissão eletrônica de dados. [2]



car o ponto empresarial eletrônico como sendo o próprio
endereço eletrônico pelo qual se viabiliza o negócio objeto da
empresa. 
Nesta senda, ainda que virtual, estando configurada a
existência de um estabelecimento, este pode ser objeto de
relações jurídicas próprias, tais como a alienação. 
De acordo com o normativo brasileiro, o instrumento para a
alienação do estabelecimento empresarial denomina-se
Trespasse. É através deste contrato de Trespasse que
poderá ser efetivada a compra e venda de um
estabelecimento comercial. Todavia, enquanto não são
regulamentados os aspectos empresariais e contratuais do
comércio virtual, partimos da mesma analogia realizada
anteriormente e entendemos que a formação do
estabelecimento virtual, com todos os seus elementos, induz
a aplicabilidade da alienação do estabelecimento virtual por
meio do Contrato de Trespasse. 
Assim, para que fique melhor elucidado, imaginemos um e-
commerce, cujo exercício da empresa se dá exclusivamente
pelo meio virtual, sem sede material. Nesse caso, teríamos a
alienação do complexo de bens que integra exclusivamente
um estabelecimento virtual, tais como o nome da empresa, o
sitio eletrônico, a cartela de clientes e a marca.
A importância da aplicabilidade do Contrato de Trespasse e o
que lhe diferencia da compra e venda pura, é que o primeiro
possui a função de manutenção da atividade da empresa. Ou
seja, a preservação do fim social da empresa, ainda que haja
a alienação do seu estabelecimento.
Em aspectos gerais, o surgimento do estabelecimento virtual

sim, o comércio eletrônico possui
estabelecimento empresarial, ainda que o
negócio seja efetivado apenas pelos meios
eletrônicos, ou seja, que não possua ponto
comercial, ou que o próprio objeto de
comercialização seja incorpóreo.  
Utilizando-se da analogia entre o
estabelecimento empresarial e o estabe-
lecimento virtual, entende-se que os ele-
mentos que compõe um estabelecimento
estão presentes nas duas modalidades,
seja físico ou virtual, diferenciando-se pela
forma em que se materializa a empresa e
sua acessibilidade, pelo deslocamento
físico ou pela transmissão eletrônica de
dados [3]. 
Com vistas a essa diferenciação, é
importante compreender que a existência
de uma sede física, não é elemento
constitutivo do estabelecimento, já que,
lembramos, este último pode ser
composto de bens materiais (tais como
estoque, mobiliário, equipamentos e
maquinaria) ou imateriais, como patentes
de invenção, marcas registradas, nome
empresarial, título do estabelecimento,
entre outros.
Inclusive, quando falamos em bens
imateriais e ponto comercial, podemos indi-



Todavia, ainda que carente de legislação aplicável ao tema,
com base na ideia acima construída, firma-se o
entendimento de que é possível a alienação do
estabelecimento virtual através do contrato de Trespasse,
visando assim a preservação da empresa.

trouxe diversos benefícios. Contudo, na
medida em que se apresenta carente de
regulamentação, principalmente no que
tange às normas de direito empresarial,
surgem as controvérsias e diversos
problemas que merecem a atenção e
amparo legal específico, o que se pretende
chamar atenção no presente artigo.

NOTAS:
[1] BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário

Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406compilada.htm>.

Acesso em 27. Jun. 2020
[2] COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. 2013. v. 1. p. 27.
[3] CIRQUEIRA. Talita dos Reis. Estabelecimento virtual: Aplicabilidade do

Trespasse à sua Alienação. 2018. Artigo Científico (Graduação) Curso de Direito da
UNIEVANGÉLICA, Anápolis, Goiás. Disponível em

http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/694. Acesso em 27 jun. 2020.



O Projeto de Lei (PL) 5442/19, que tramita na Câmara dos
Deputados, regulamenta os programas de conformidade
ambiental em empresas públicas e privadas que exploram
atividade econômica potencialmente lesiva ao meio
ambiente.
A justificativa é a criação de novos instrumentos de
preservação para fazer frente às “as recentes tragédias…”.
Destaco inicialmente que o parágrafo único do art. 1º
estabelece que a implementação é obrigatória no âmbito
das empresas públicas e sociedades de economia mista que
explorem atividade econômica potencialmente lesiva ao
meio ambiente.
Ainda, segundo o projeto, um programa de  integridade
(compliance) ambiental é conceituado como o conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de conformidade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na
aplicação efetiva de códigos de conduta, políticas e
diretrizes com objetivo de detectar,  prevenir e sanar irregu-

Karen Machado Porto Alegre

Programas de Compliance Ambiental
- O Projeto de Lei 5442/2019
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(que regulamenta a Lei 12846/2013 - Lei Anticorrupção), mas
voltado à prevenção, detecção e combate à ocorrência dos
atos lesivos previstos na Lei 9605/98 (Lei dos Crimes
Ambientais). A avaliação de ME e EPP será diferenciada, com
redução de formalidades, o que também será objeto de
regulamentação pelo CONAMA.
Destaca-se por fim o art. 7º do PL 5542/2019, que disciplina a
avaliação da efetividade de forma complementar entre os
setores público e privado, contemplando a participação de
autoridade certificadora independente (que, segundo o
projeto, será responsável solidariamente pelos prejuízos em
caso de dano ambiental causado por omissão no dever de
avaliação e fiscalização).
Os 3 grandes objetivos de um programa de compliance são:
prevenção, detecção e resposta. No entanto, como se pode
perceber da análise do projeto de lei, a existência de um
programa de conformidade ambiental pode ser visto
também como vantagem competitiva no mundo dos
negócios.
Quanto ao ponto, já há estados no Brasil que exigem
Programa de Integridade (não específico ambiental, mas sim
de acordo com o Decreto 8420/2015), para contratação com
a Administração Pública, entre eles Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Distrito Federal.
No entanto, como em qualquer programa de compliance, há
que se pautar a construção e implementação do programa
com uma postura voltada a “querer seguir as leis” (segundo
afirma Alexandre Serpa), ou seja, à postura e à conduta da
organização, e o projeto de lei se preocupa com isso ao prever

laridades e atos ilícitos lesivos ao meio
ambiente.
O PL prevê que a existência de um
programa efetivo deve ser levado em
consideração na imposição de sanções
penais e administrativas previstas na
legislação ambiental, configurando assim
um incentivo à sua implementação.
Além disso, veda concessão de subvenções
econômicas, financiamentos em estabe-
lecimentos oficiais públicos de crédito,
incentivos fiscais e doações, à pessoa
jurídica que não possua um programa
efetivo (excetuando ME e EPP).
Já no âmbito das contratações com o
Poder Público, o art. 5º traz vedações à
essa contratação quando se tratar de
pessoa jurídica que não possua programa
de conformidade ambiental efetivo
(quando se tratar de obra e serviço com
contrato superior a 10 milhões, concessão
e permissão de serviço público superior a
10 milhões, e parceria público-privada (sem
estabelecer valor). 
O projeto de lei ainda estabelece diretrizes
(que serão objeto de regulamentação pelo
CONAMA) para a avaliação do programa de
conformidade (arts. 6º e 7º), que se asse-
melham   ao   art. 42 do   Decreto 8420/2015



Assim, pensando em Programa de Compliance efetivo,
devem ser observados os seguintes pilares: Suporte da alta
administração; Avaliação de Riscos; Código de conduta e
políticas de compliance; Controles internos; Treinamento e
Comunicação; Canais de denúncia; Investigações internas;
Due diligence; Auditoria e Monitoramento. Há guias e
manuais internacionais (OCDE, UKBA, FCPA) e nacionais
(CGU, CADE, DSC 10.000) sobre os programas de compliance.
A DSC 10.000, por exemplo, especifica requisitos para um
sistema de Compliance e foi publicada pela EBANC (Empresa
Brasileira Acreditadora de Norma de Compliance).
De todo o exposto, mostra-se fundamental acompanhar a
tramitação do Projeto de Lei, que segundo a notícia “será
analisado em caráter conclusivo pelas comissões de
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e
Serviços; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de
Cidadania.”, bem como a posterior regulamentação pelo
CONAMA.

regras específicas quanto a avaliação,
contemplando participação de autoridade
certificadora independente, e estabelecen-
do incentivos à implementação efetiva.
Vale dizer, quanto ao programa de
compliance ambiental, que de nada
adiantará ter um programa de
conformidade ambiental ‘pra inglês ver’,
sem nenhuma aplicação prática e que só
fica no papel, para apenas se beneficiar de
redução de penas ou outros incentivos,
numa talvez tentativa de usar o
“greenwashing” no compliance, ou seja,
uma espécie de ‘compliancewashing’. O
mundo dos negócios exige ações efetivas e
postura clara das empresas quando se fala
em meio ambiente, em sustentabilidade
(notícias abundam sobre isso:
https://valor-globo-
com.cdn.ampproject.org/c/s/valor.globo.c
om/google/amp/financas/noticia/2020/01
/24/tema-ambiental-afeta-fluxo-financei
ro.ghtml;  
https://valorinveste-globocom.cdn.ampp
roject.org/c/s/valorinveste.globo.com/goo
gle/amp/blogs/rafael-gregorio/ post/2020
/01/davos-enquadra-o-brasil-por-questao-
ambiental-e-governo-se-mexe-para-nao-
perder-trilhoes.ghtml).
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A cultura da profissional do Direito está mudando (ouvi um
Amém? rs) e novas práticas estão sendo adotadas por quem
quer se manter quente no mercado.
A figura da profissional “tradicional” está aos poucos caindo
em desuso para dar lugar à expert que se mostra mais
humana e que ao mesmo tempo conhece bem seu nicho de
atuação. 
Conhecimento técnico é o básico que se espera da
operadora do Direito, está implícito que uma advogada vai
saber sobre leis. Por mais que haja uma especialização em
determinada área, se pressupõe que eventual atuação em
ramo diferente não será um grande desafio já que a
advogada sabe percorrer o caminho da lei. Isso não é um
diferencial de mercado. A leitora pode estar se perguntando
(espero eu): o que é então? Ao que eu respondo: Soft skills,
minhas caras, habilidades comportamentais.
É verdade que o tema não é mais tão novo assim e quem já
deu uma pesquisada rápida em algum texto de advocacia 4.0

Nathalia Silveira de Almeida Pelotas

Tendências da Advocacia

PÁGINA  22  |  NORMA  TÓPICA



cliente para o protagonismo da sua causa. É preciso criar
conexão com o cliente, estabelecer relação de confiança e
isso se faz através do diálogo, da transparência e do uso de
uma linguagem clara (sem juridiquês) para integrar o maior
interessado, o cliente, ao andamento da sua demanda.  
Da mesma forma é inegável que o comportamento “normal”
entre os profissionais da advocacia era o de competição,
mas parece que entendemos que a nossa vitória não
depende da derrota do colega. É muito mais produtivo e
vantajoso se unirmos forças e trabalharmos em colaboração
uns com os outros. Há mercado para todos e ninguém
consegue ser excelente em todas os ramos do Direito.
Agregar conhecimento e dividir é tática inteligente e, muitas
vezes, mais lucrativa também.
Por fim, uma grande quebra de paradigma que está
ocorrendo é o entendimento de que a advogada não serve
apenas para ingressar com ações judiciais. O judiciário deve
ser a última opção para a solução de conflitos. Atualmente a
advogada está conseguindo se fazer ser vista como alguém
de conhecimento técnico indispensável, que foca no
desenho da melhor solução para o conflito do seu cliente,
seja através do uso de técnicas de negociação, de escolhas
de métodos extrajudiciais de resolução de conflitos ou do
que achar mais adequado para a real satisfação do seu
cliente, não necessariamente através da judicialização.
Talvez a grande sacada para essa ressignificação no
desenvolvimento da advocacia seja o entendimento de que
somos uma marca (branding pessoal, tema para uma
próxima publicação)  e  que nossas ações e  escolhas formam

deve ter se deparado com ele. Essas
competências comportamentais são
atributos pessoais que precisam estar bem
desenvolvidos para um bom desempenho
profissional. Dizem respeito às aptidões
sociais, emocionais e mentais de cada
pessoa.  Daniel Goleman, especialista no
assunto, em sua obra Inteligência
Emocional afirma que “habilidades como
resiliência, empatia, colaboração e
comunicação são todas competências
baseadas na inteligência emocional e que
distinguem profissionais incríveis da
média.”
A nova geração de profissionais busca algo
que esteja alinhado com seus propósitos e
ao mesmo tempo contribua com a socie-
dade. E é assim que as novas (seja de
formação ou de renovação) profissionais
devem se pautar: pela criação de espaços
de reflexão de qualidade, comunicação não
violenta e eficaz e constante busca de
soluções coletivas e inovadoras. 
Se antes o advogado era uma figura intan-
gível para o cliente e que a partir da
assinatura do instrumento de mandato
tomava as decisões sozinho, hoje com-
partilha de todas as opções de escolha
possíveis  para o caso concreto e traz o  seu



P.S:  Tudo nessa publicação serve, obviamente, para homens
também, mas escolhi escrever meu texto predominan-
temente no feminino porque o patriarcado não vai se
derrubar sozinho.

quem somos. Ter essa consciência, de que
tudo em nós comunica, ajuda na constru-
ção da marca pessoal como estratégia para
moldarmos, inclusive, nossa trajetória de
carreira.



ESTA
NTE.
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Minha indicação para a Estante da Norma é o livro Pais e Filhos,
de Ivan Turguêniev.
O livro foi escrito em 1860, o que me causou certo receio de ser
uma leitura penosa.
No entanto, fui surpreendida por esta obra cativante que relata
a história de Arkádi, um jovem que retorna ao convívio familiar
após concluir os estudos universitários, acompanhado do
amigo Bazárov, por quem nutre imensa e irrestrita admiração.
O personagem de Bazárov provoca no leitor sentimentos
diversos e é bem verdade a afirmação trazida na
apresentação, escrita por Rubens Figueiredo, de que
chegamos ao final da leitura incapazes de defini-lo ou mesmo
afirmar categoricamente nosso próprio sentimento sobre o
personagem.
Bazárov afirma-se niilista, descrente das artes e dos principais
atributos que nos conferem humanidade (destaco, contudo,
que nessa passagem trago minha própria interpretação sobre
o que li). Contudo, a cada virar de páginas desse livro
contagiante, percebe-se que podemos negá-lo o quanto
desejarmos, mas o potencial humano não nos abandona por
completo jamais.
Recomendo Pais e Filhos pela força dos personagens e da
história central, capazes de conduzir o leitor a um universo
absolutamente distante do que vivemos hoje e, ainda assim,
provocarem questionamentos e reflexões relevantes sobre
temas bastante atuais e presentes nas vidas de todos nós.
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        VAMOS 
JUNTOS?

Nossa Gazeta é mensal.
Quer compartilhar? 
Nossa próxima edição será
fechada dia 31/08/2020.
Envie sua contribuição para
gazeta@casanorma.com.br


