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Criação de plataformas digitais

@A TOTVS anunciou uma nova aplicação do TOTVS 
Fluig: o No Code, que permite solucionar diversas 

necessidades do dia a dia das empresas, como a criação 
de sites, formulários, interfaces para controles de tarefas e 
automatização de processos das empresas, sem a necessida-
de de conhecimento em programação. Com uma interface 
simples, o TOTVS Fluig No Code possibilita que qualquer 
pessoa dentro de uma empresa possa criar diferentes 
soluções, a partir de uma única ferramenta, sem qualquer 
ajuda da área de TI, com um sistema desenvolvido para 
que o usuário apenas escolha e arraste os componentes 
que precisa para o seu projeto. Para testar gratuitamente o 
TOTVS Fluig No Code acesse: https://www.totvs.com/fluig/
nocode/.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Cidades Inteligentes
Terceira edição brasileira do maior evento sobre cidades 

inteligentes do mundo, o Smart City Expo Curitiba 2020 
acaba de confirmar mais dez especialistas que vêm a Curitiba 
nos dias 26 e 27 de março para apresentar e debater inova-
ções que melhoram a vida das pessoas. O passaporte para o 
congresso internacional, que terá dezenas de speakers de 
vários países está disponível em (www.smartcityexpocu-
ritiba.com). O evento também apresenta uma grande área 
para exposição de soluções inteligentes, cuja visitação é 
aberta ao público. Para essa edição são esperadas 10 mil 
pessoas.    Leia a coluna completa na página 3

A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) emitiu 
um comunicado que vai 
passar a fiscalizar com 
mais vigor a atuação de 
escritórios de advocacia 
estrangeiros no Brasil, 
por meio da Corregedoria 
Federal e com apoio da 
Coordenação Nacional de 
Fiscalização da Advocacia 
do respectivo Conselho 
Federal

Para que esses profissionais 
possam atender seus clien-

tes, é preciso antes solicitar 
uma autorização da OAB. 

“Mesmo assim, somente no 
que se refere a consultoria no 
direito estrangeiro correspon-
dente ao país ou estado de 
origem do profissional, sendo 
vedada, inclusive, a atuação 
em concurso ou sociedade 
nacionais”, conforme explica 
o advogado especialista em 
direito internacional, Wallisson 
Cabral de Oliveira. Esta atuação 
da OAB Federal é necessária, 
porque segundo as normas bra-
sileiras a atuação de escritórios 
de advocacia estrangeiros no 
Brasil tem limites e depende 
de registro na Ordem.

Essa iniciativa visa combater 
a atuação ilegal destas empre-
sas estrangeiras, que captam 
clientes dentro do território 
brasileiro, sem respeitar a 
legislação. “Ocorre um verda-
deiro desrespeito. Além disso, 
trata-se de uma concorrência 

desleal”, afirma Wallisson, ao 
reforçar que a atuação de escri-
tórios e advogados estrangeiros 
dentro do Brasil, mesmo quan-
do permitido, somente poderá 
ocorrer na forma de consultoria 
em direito de seu país, nunca 
em matéria de lei do Brasil.

O oposto também pode sofre 
penalizações, prejuízo e ainda 
ter a imagem do escritório 
comprometida. Outro fato é em 
relação à propaganda destes 
escritórios em redes sociais. 
Dentro do território brasileiro 
ocorrem publicações claramen-
te mercantis, com finalidade de 
captar clientes e vender servi-
ços jurídicos, o que é proibido. 
Tais fatos, segundo o advogado, 
caracterizam uma concorrência 
desleal. “Faço votos que essa 
fiscalização seja feita com inte-
ligência e persistência. A OAB é 
soberana no território brasileiro 
e assim deve agir”, finaliza. 

Daniel Toledo, advogado da 
Toledo e Advogados Associados, 

O respeito 
à liturgia

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

As inovações tecnológicas estão promovendo grande impacto em di-
versos setores da economia brasileira e nas empresas que conseguiram se 
adaptar às novidades, transformaram as dificuldades em oportunidades. 
Fortes indícios apontam que investimentos na área de tecnologia devem 
continuar durante todo o ano. Prova disso, é uma pesquisa realizada pela 
empresa de serviços Deloitte, que mostra que os investimentos nessa 
área aparecem em primeiro lugar nas empresas.   

Tendências tecnológicas

A presidente do Painel Internacional de Educação em Contabilidade, 
Anne-Marie Vitale, escreveu um artigo e fez um Call to Action dirigido 
às organizações profissionais de contabilidade, aos contadores e a todos 
os profissionais. O Painel presidido por Vitale faz parte da estrutura da 
Federação Internacional de Contadores (Ifac). Publicado no site da Ifac, 
o artigo da contadora utiliza dados do Relatório Futuro dos Empregos de 
2018, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, e cita que, até 2022, 
75 milhões de empregos poderão ser substituídos por uma mudança na 
divisão do trabalho entre humanos e máquinas.   

Repensando o futuro contador

Atualmente, a internet 5G já está presente em alguns países da 
Europa e cidades dos EUA. No Brasil, segundo a previsão da Anatel, a 
tecnologia deve ir a leilão no 2º semestre de 2020, devido às alterações 
que acontecerão no processo de licitação das faixas de frequência, por 
exemplo, para que haja suporte à tecnologia. A expectativa é que o 
5G chegue ao público brasileiro no próximo ano. Para o leilão, ainda 
há dúvidas acerca da participação da operadora Oi, que abriu pedido 
de recuperação judicial em 2016.   

Tecnologia 5G

Freepik

Os riscos da atuação de escritórios 
de advocacia estrangeiros no Brasil

especialista em direito interna-
cional, consultor de negócios 
internacionais e palestrante, 
reforça que a atuação da OAB 
se faz totalmente necessária. 
“Há anos luto por esta causa. Da 
mesma forma que existe a fis-
calização dos brasileiros quando 
advogam no exterior”. Outro 
fato é em relação à propaganda 
destes escritórios em redes 
sociais. Dentro do território 
brasileiro ocorrem publicações 
claramente mercantis, com 
finalidade de captar clientes e 
vender serviços jurídicos, o que 
é proibido. Tais fatos, segundo 
o advogado, caracterizam uma 
concorrência desleal. 

“Faço votos que essa fiscaliza-

ção seja feita com inteligência e 
persistência. A OAB é soberana 
no território brasileiro”,diz ao 
reforçar que a atuação da OAB 
se faz totalmente necessária. 
“Há anos luto por esta causa. Da 
mesma forma que existe a fisca-
lização dos brasileiros quando 
advogam no exterior”.  Profissio-
nais estrangeiros não colaboram 
para o desenvolvimento da 
advocacia local ou regional. “Há 
advogados que se estabelecem 
em uma determinada cidade e 
passam a exercer a atividade 
sem qualquer envolvimento com 
a instituição regulamentadora 
regional, ou seja, não há como 
ser fiscalizado. Não há respon-
sabilidade civil, por danos e 
outras séries de obrigações que 
deveriam ser cumpridas”.

Quando o operador do direito, 
que é estrangeiro, decide atuar 
em solo brasileiro, sem licença, 
ou conhecimento exigido sobre 
a legislação, além de invadir a 
jurisdição sob a qual não pode 
atuar,  caso cometa um erro, 
dano, ou infração nem respon-
der por isso ele irá, simplesmen-
te por não estar fisicamente e 
juridicamente no Brasil. “Isto 
é um absurdo e a OAB passará 
a fiscalizar pontualmente com 
nossa colaboração, juntamen-
te com todos os membros do 
Conselho, passará a impedir 
que advogados estrangeiros 
protocolem processos em ter-
ritório Brasileiro, até mesmo de 
imigração”, finaliza.

Fontes: 
(www.toledoeassociados.com.br) 

e (www.wcoadvocacia.com.br).  
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https://www.totvs.com/blog/fluig-no-code/

A atuação de 
escritórios 
de advocacia 
estrangeiros no 
Brasil tem limite.

Situação eleitoral
Para votar nas Eleições Munici-

pais de 2020, os eleitores devem 
estar atentos ao prazo de 6 de maio, 
que é o último dia para regularizar 
a situação na Justiça Eleitoral. 
Esse prazo é importante para que 
a Justiça Eleitoral tenha um retrato 
fiel do eleitorado que participará do 
pleito. Diversos serviços podem ser 
solicitados nos cartórios eleitorais, 
sem a intermediação de terceiros. 
É possível verificar a regularidade 
do título em: (www.tse.jus.br).

SuA EMPRESA 
POSSuI 
MECANISMOS 
DE 
SEGuRANçA 
DIGITAL?

    Leia na página 6

11/02 – Dia da Internet Segura
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