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Advocacia na Prática: Direito Digital, Tecnologia Jurídica e 

Renegociação Contratual 

 

 O desenvolvimento de novas tecnologias tem revolucionado o 

universo da advocacia, trazendo novos desafios e novos instrumentos 

para o exercício da atividade jurídica. Por esse motivo, reunimos dicas e explicações 

importantes de quatro professores do CERS, os quais são também Advogados,  

para te dar informações valiosíssimas a esse respeito. Confira! 

 

                                  Rafaela Sionek 

Advogada Trabalhista Empresarial, Sócia do Escritório 

Sionek Advocacia Empresarial. Atuação em 

Sustentação Oral e Recurso Especiais para Tribunais 

Superiores. Pós Graduada em Direito e Processo do 

Trabalho e Direito Previdenciário pela EMATRAPR. 

Professora de Direito e Processo do Trabalho do CERS. 

Professora da Escola Superior da Advocacia do Paraná 

– ESA, do Saber Direito - TV Justiça e ESA/RJ. 

Professora convidada em cursos de Pós Graduação. 

Palestrante de Cursos Práticos de Direito do Trabalho. 

Membro da Comissão de Direito do Trabalho da 

OAB/PR. Membro da Comissão de Estudos de Direito 

do Trabalho e Processo do Trabalho da OAB/RJ. 
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Josinane Minardi 

Josiane é Advogada. Especialista em Direito 

Empresarial e Tributário. Mestre em Direito Empresarial 

e Cidadania. Professora de Direito Tributário. Autora de 

diversas obras jurídicas e Palestrante. 

 

 

 

                                  Luciano Figueiredo 

Advogado. Sócio Fundador do Luciano Figueiredo 

Advocacia e Consultoria. Doutorando em Direito Civil 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC/SP). Mestre em Direito Privado e Econômico pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista 

(Pós-Graduado) em Direito do Estado pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Graduado em 

Direito pela Universidade Salvador    (UNIFACS). 

Professor de Direito Civil. Palestrante.  Autor de Artigos 

Científicos e Livros Jurídicos. 

São Paulo (MP/SP). Professor titular do Centro Universitário  

 

                                Rodrigo Marques 

Advogado, Professor do Programa de Management da 

FGV, Professor de cursos de Pós-Graduação e de 

Extensão em diversas instituições de ensino no Brasil, 

Especialização em Direito Digital e Compliance pelo 

IBMEC – SP, Especialista em Direito Digital e Proteção 

de Dados pela PUC – SP, Pós-Graduado em Direito de 

Empresas pela PUC – Rio, Formado em Processamento 

de Dados 
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Revolução Tecnológica e Impacto da era digital no direito 

Nos últimos 10 anos, houve mudanças imensuráveis no universo tecnológico, 

consolidando-se a utilização da internet em uma escala mundial. Nossa sociedade 

tornou-se uma sociedade de informação, de dados. É nesse sentido que o professor 

Rodrigo Marques ressalta que a globalização é um fenomeno econômico enquanto 

a digitalização é um fenomeno mundial. 

Essa revolução social, pautada em uma economia baseada em dados, gerou, 

consequentemente, uma revolução no direito, com o surgimento de contratos 

digitais, estabelecimentos comerciais vituais, a expansão das redes sociais, a moeda 

virtual, e o patrimônio digital. Ou seja, os dados tornaram-se um artigo valioso que 

o Direito deve proteger. 

Dessa maneira, o direito digital surge não como um ramo autônomo, mas 

como uma forma de adequação do direito para a nova realidade digital, 

transportando aspectos dos diversos ramos do direito. 

Sendo assim, a demanda pelo estudo do direito digital tende a aumentar, 

visto que ele é a única resposta jurídica para o ambiente digital, que tem crescido 

exponencialmente. 

Por esse motivo, o professor informa que, apesar da disciplina ainda não ter 

sido acrescentada como obrigatória nas universidades de direito, o crescimento da 

área é inevitável, devendo passar futuramente a ser cobrada também nos concursos 

jurídicos.  
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Lei Geral de Proteção de Dados 

A Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, trata-se de uma série de 

disposições legais reunindo a forma em que deverá dar-se o funcionamento e 

operação das organizações ao estabelecer regras claras sobre coleta, 

armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais, impondo 

um padrão mais elevado de proteção e penalidades significativas para o não 

cumprimento da norma.  

ATENÇÃO 

A data da entrada em vigor da LGPD no Brasil ainda é incerta. Em 

decorrência da pandemia do coronavírus, foi promulgada a medida provisória 

959/2020 que define, dentre outros pontos, que a LGPD (com exceção das 

punições) entrará em vigor em 3 de maio de 2021. No entanto, o prazo apenas 

será efetivado caso a Medida Provisória seja aprovada no Congresso Nacional. 

Caso a Medida Provisória não seja convertida em lei, ou caduque, a entrada em 

vigor da LGPD volta a ser em agosto de 2020. 

 

 

Lawtechs 

O termo é uma abreviação de Legal Technology – law (advocacia) e 

technology (tecnologia) – sendo utilizado para nomear startups que criam produtos 

e serviços de base tecnológica para melhorar o setor jurídico. 

Dessa forma, tratam-se de empresas que desenvolvem soluções para facilitar 
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a rotina dos advogados, conectar cidadãos ao direito e transformar a atuação do 

poder Judiciário. 

Software de gestão para advogados e escritórios de advocacia, serviços que 

se baseiam em dados para facilitar acordos judiciais, plataformas que promovem o 

encontro do cliente com o advogado mais qualificado para seu caso, são exemplos 

de soluções que foram criadas por lawtechs brasileiras. 

No curso Direito Digital e Tecnologia Jurídica do CERS, o professor Rodrigo 

Marques discorre de forma mais aprofundada acerca da Revolução Tecnológica, da 

LGPD e das Lawtechs. 

 

Avanços e mudanças no Direito do Trabalho 

A professora Rafaela Sionek apontou para a relevância, no contexto atual,  do 

teletrabalho, ou seja, o trabalho realizado com o uso de tecnologia. 

A possibilidade desse tipo de trabalho já estava prevista antes da Reforma 

Trabalhista, no art. 6 CLT, que tratava da relação de trabalho independente do local 

da pretação de serviço. 

Com a Reforma, no entanto, houve regulamentação contratual do teletrabalho. 

Ela aponta para a relevância desse aspecto pois, tanto empregado quanto 

empregador são portadores de dados importantes para a empresa e a relação de 

proteção deles no momento é resolvida no âmbito privado, por meio da negociação 

individual. 

 Assim, não há uma regulamentação específica no que concerne a essa 
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proteção de dados, e no caso de haver judicialização desses cenários, o juiz não 

possui um respaldo legislativo na CLT para essa temática. A professora aponta a 

promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados como um dos nortes à essas 

relações. 

Além disso, dá destaque à questão do “Direito à desconexão”, uma vez que 

o art. 62, §3º da CLT determina que, no teletrabalho o empregado é excluído do 

controle de jornada, o que pode gerar insegurança e prejuízos à saúde física e 

mental do trabalhador, que deve estar sempre conectado e disponível para o 

trabalho. 

 

Crimes Digitais 

Os crimes digitais são crimes que ocorrem na seara digital, englobando, por 

exemplo:  

 Engenharia social: trata-se de um conjunto de métodos e técnicas utilizadas 

por golpistas para obter informações sigilosas e conseguir acesso à 

computadores ou aplicativos, como as credenciais de acesso as contas 

bancárias, com a finalidade de alcançar vantagens ilícitas. Caracteriza-se pelo 

estelionato virtual. 

 Phishing: também no universo da engenharia social, phishing é um termo 

que deriva do verbo fishing (pescar). Ou seja, nesse crime, o agente “pesca” 

informações sigilosas e quantias financeiras das vítimas através de um furto 

de dados. Assim, de acordo com Sandro D’Amato Nogueira: “Phishing pode 
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ser considerado como o envio de e-mails enganosos (com iscas), com a 

finalidade de disseminação de vírus, furto de dados pessoais e senhas, entre 

outros” (2009, P. 45). 

 Fake news: divulgação de informações falsas, principalmente nas redes 

sociais, para direcionar o pensamento da população acerca de uma temática, 

seja publicitária, política, religiosa. 

 Crimes contra a honra: a plataforma digital gerou um falso ideal de 

impunidade, fazendo com que muitos indivíduos cometessem condutas 

criminosas sob a “proteção” do anonimato. Assim, as plataformas digitais são 

marcadas pela sua utilização como meio para a prática de calúnia, 

difamação, preconceito ou discriminação e bullying.  

Com o advento da pandemia do coronavírus, houve um aumento de quase 

70% dos crimes digitais no Brasil. A utilização do meio digital para o teletrabalho 

por muitos brasileiros com baixo grau de segurança de dados em seus aparelhos 

eletrônicos, por exemplo, incitou a proliferação desse tipo de crime.  

De acordo com o professor Rodrigo Marques, isso ocorre pela falsa impressão 

dos indivíduos de que a internet seria uma "terra de ninguém", em que as leis não 

são são aplicadas. 

No entanto, ele ressalta que a internet é, na verdade, uma extensão do mundo 

físico no que se refere às leis. Não há uma diferenciação entre o mundo virtual e o 

mundo físico a não ser nas legislações específicas para o ambiente virtual. Assim, 

todas as leis que valem para o mundo físico valem para o mundo virtual. 
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Além disso, ele afirma que muitos crimes digitais têm sucesso no Brasil porque 

a educação digital no brasil é deficiente. Não há uma preparação voltada para isso 

nas escolas ou na sociedade de uma forma geral, o que faz com que muitos 

indivíduos acabem sofrendo estelionato virtual. 

Por fim, o professor aponta algumas legislações do Direito Penal voltadas para 

o combate aos crimes digitais: 

Lei Carolina Dickman (lei 12.737/2012) 

Criminaliza a exposição e divulgação de fotos, vídeos, áudios ou quaisquer 

informações particulares obtidas de forma ilegal no ambiente virtual. 

 

Alteração do art. 213 do CP (lei 12.015/09) 

Atualmente, o art. 213 do CP prevê que estupro caracteriza-se por: 

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. Esse 

conceito abrange o “estupro virtual”, que trata-se do constrangimento, mediante 

grave ameaça, no meio virtual, à pratica de ato libidinoso, ou seja, o envio de 

fotos e vídeos de conteúdo íntimo. 

 

 

Renegociação Contratual 

Com o cenário de pandemia em que nos encontramos, surgiram diversos 

questionamentos acerca da possibilidade de resolução de contratos. Diversos 
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estabelecimentos que não estão em funcionamento nesse período foram afetados.  

O professor Luciano Figueiredo aponta que, nessas circunstâncias, é 

necessário pensar em renegociação contratual, ou seja, ao invés de simplesmente 

resolver o contrato, devemos utilizar da boa-fé para encontrar soluções que sejam 

favoráveis para ambas as partes, por meio da negociação. 

É sobre essa temática e todas as suas particularidades que ele discute no 

curso de Renegociação Contratual: Prática na Advocacia, disponível na plataforma 

do CERS (www.cers.com.br/).  

 

Vamos juntos, Advogado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cers.com.br/
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