
A Advocacia dos Anos 
20: uma nova visão do 

mercado jurídico

A advocacia é, 
indiscutivelmente, 
uma das mais 
antigas profissões 
do mundo e uma 
das poucas surgidas 
na antiguidade 
que continuam a 
ser amplamente 
exercidas nos dias de 
hoje

No Brasil, historia-
dores costumam 
apontar Duarte Pe-

res como sendo o primeiro 
advogado em solo brasilei-
ro, enviado ao Brasil em 
1501. Séculos depois do 
desembarque de Duarte 
Peres, mais precisamente 
em 1827, foram criadas as 
duas primeiras faculdades 
de direito do Brasil, em 
1875 foi fundado o Institu-
to dos Advogados de São 
Paulo e, cinquenta e cinco 
anos depois, foi fundada a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil em 1930.

Durante todo este pe-
ríodo, em especial após a 
criação dos cursos de direi-
to, a sociedade passou por 
intensas transformações 
tanto de ordem comporta-
mental como, e talvez prin-
cipalmente, nas questões 
tecnológicas. Primeiro foi 
a máquina de escrever que 
sofreu severas resistências 
por parte do Poder Judici-
ário. Lembra Fábio Ulhoa 
Coelho que em 1929 – em 
pleno século 20 - a Câmara 
Criminal do Tribunal da 
Relação de Minas Gerais 
anulou uma sentença ju-
dicial pelo simples fato de 
ter sido datilografada e não 
manuscrita.

Os microcomputadores 
também foram alvo de 
críticas e, nos anos 1980, 
sentenças foram anuladas 
por terem sido confec-
cionadas no então revo-
lucionário equipamento 
eletrônico. Todas essas 
resistências foram, aos 
poucos, sendo superadas. 
Na advocacia, elas ocor-
reram, mas não contra os 
avanços tecnológicos em 
si - e neste sentido a OAB 
merece elogios – mas con-
tra a adoção de tecnologias 
que pudessem contribuir 
com a mercantilização da 
profissão. O que também 
é de se louvar. 

Contudo, as novas tec-
nologias, o advento das 
redes sociais, os avanços 
em inteligência artificial, 
smartphones cada vez mais 
avançados, smartwatches, 
a internet das coisas, dentre 
outros avanços, mais que 
facilitar a vida das pessoas, 
passaram a verdadeira-
mente modelar a vida em 
sociedade.  Ousamos dizer 
que não se vive mais em um 
mundo físico, mas em um 
mundo que é simultanea-
mente físico e digital.

Diante disso, a moder-
nização no modo como 
advogados e escritórios 
atuam e, principalmente, 
se comunicam, deixou de 
ser um diferencial e passou 
a ser uma imposição social. 
Quem se omite no digital, 
deixa de existir no mundo 
real. Não se está aqui defen-
dendo que os escritórios e 
profissionais do direito se 
submetam a qualquer mo-
dismo passageiro – longe 
disso -, mas apenas advo-
gando em favor de um novo 
olhar da advocacia para o 
mundo digital.

O mundo digital, como 
evolução social que é, ine-
xoravelmente se impõe, 
cabendo aos profissionais 
do direito se adequarem.  
Nesse sentido a proposta 
de alteração do Provimento 
No. 94/2000 apresentada 
pelo Corregedor do Con-
selho Federal da OAB, Ary 
Raghiant Neto, mostra-se 
extremamente salutar ao 
exercício da advocacia 
nesta década de 20.

O texto proposto ajusta 
a publicidade na advocacia 
aos dias atuais, conservan-
do os princípios da moral, 
moderação, sobriedade 
e não mercantilização da 
advocacia, mas permitido 
expressamente a utilização 
de ferramentas digitais, 
inclusive com a utilização 
de impulsionamento pago. 

Sempre, claro, restando 
vedada a capitação de clien-
tes e o incentivo ao litígio. 
Mudanças são bem-vindas, 
em especial quando preser-
vam os valores e princípios 
que norteiam a atividade 
jurídica, como se observa 
do quanto proposto.

 
(*) - É Coordenador da área Cível e 
Empresarial no FNCA Advogados. 

LL.M e especialista em Direito 
Empresarial, possui mais de 12 anos 
de atuação em questões consultivas 

e de contencioso.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O convivente: VICENTE DONIZETE DA SILVA, profissão: guarda civil metro-
politano, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Pau-
lista, SP, data-nascimento: 07/12/1958, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Vicente Eugenio da Silva e de Maria Emilia da Silva. A convivente: 
ELIZONETE MARIA AGOSTINHO BEZERRA, profissão: chefe de sessão, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 01/07/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Agostinho Bezerra e de 
Maria Ana Bezerra.

O pretendente: MARCELO MARQUES DA SILVA ZANETTI, de nacionalidade 
brasileira, analista de marketing, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(20/07/1995), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Zanetti 
e de Claudia Maria Marques da Silva Zanetti. A pretendente: ANA PAULA CRISTINO 
GUIZZILINE, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida 
em Terra Roxa, SP, no dia (17/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Dejair Guizziline e de Aparecida Imaculada Cristino Guizziline.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUCIO HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
cartorário, nascido em Escada, PE, no dia 01/11/1996, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Oliveira da Silva e de Ilerlandia Patricia Alexandre. A 
pretendente: TATIANE GARCIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão contadora, 
nascida nesta Capital, Guaianases, SP, no dia 14/05/1995, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jaime de Jesus Oliveira e de Maria Aparecida Garcia Lima.

O pretendente: WILLIAM BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
empresário, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 30/07/ 1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de William Ferreira Santos e de Ruth Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: ELIANDRA LETICIA ARAUJO VIDAL, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 28/10/1992, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Edilsom Vidal e de Iracema Eunice de Araujo.

O pretendente: EDUARDO DE ALCANTARA CORRADINI, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistema, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 07/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Julio Cesar Corradini 
e de Eliza Maria de Alcantara Corradini. A pretendente: PALOMA SILVA BARBOSA, 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no 
dia 25/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José 
Everaldo Tavares Barbosa e de Maria Regina da Silva Filha Barbosa.

O pretendente: FLÁVIO RENATO CHIAD LUGO, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em Campo Grande, MS, no dia 19/12/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filho de Denas Barbosa Lugo e de Angela Mylu Cardoso Chiad Lugo. A 
pretendente: ANDRÉA CRISTINA ALEGRE, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, 
nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 08/07/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sylvio Alegre Netto e de Miriam Marilda Martinho Alegre.

O pretendente: GUSTAVO FINARDI MANZANO, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Campinas, SP, no dia 24/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Eduardo Manzano e de Silvana Aparecida Finardi Manzano. A pretendente: 
CALLIE LUCA CRANFILL, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Charlotte, 
Condado de Mecklenburg, Carolina do Norte, EUA, no dia 06/06/2001, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de John Cranfill e de Meredith Jane Barringer.

O pretendente: GABRIEL DA PURIFICAÇÃO OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão analista, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 11/09/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Willian de Souza Oliveira e de 
Cristina Santos da Purificação. A pretendente: BEATRIZ JULYANE MESQUITA LIMA, 
estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Cambuci, 
SP, no dia 12/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Vanderlei Lima Junior e de Regiane Aparecida Mesquita Lima.

O pretendente: FERNANDO DE SOUZA CARVALHO, estado civil divorciado, pro-
fissão defensor público, nascido em Goiania, GO, no dia 10/01/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Carvalho 
e de Suslei Maria de Souza Carvalho. A pretendente: SARA ESTEFANIA DE LAS 
MERCEDES NUNES HERNANDEZ, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida em Caracas, Venezuela, no dia 24/09/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Eduardo Nunes Moran e de Margarita 
Coromoto Hernandez Izquierdo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios
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Dicas de segurança digital para o usuário utilizar WhatsApp Pay e não ser vítima de fraudes.

Pensando nisso, Thiago 
Bordini, coordenador 
e professor da pós-

graduação em Cyber Threat 
Intelligence no Instituto 
Daryus de Ensino Superior 
Paulista (IDESP), escola 
referência nas áreas de 
tecnologia e gestão adminis-
trativa para cursos em pós-
graduação e MBA, enumera 
algumas dicas de segurança 
digital para o usuário utilizar 
WhatsApp Pay e não ser 
vítima de fraudes.

“Em uma estimativa, cerca 
de 120 milhões de brasileiros 
utilizam o WhatsApp para 
se comunicar. Com isso, é 
preciso ter certos cuidados 
ao interagir com as pessoas 
usando o aplicativo e alguns 
cuidados contribuem para 
garantir a segurança digi-
tal, já que a ferramenta é 
constantemente usada por 
cibercriminosos”, explica 
Bordini.

Para ele, é fundamental 
que o usuário tenha certe-
za de quem está por trás 
das mensagens. “Faça uma 
videochamada ou ligue no 
momento em que a pessoa 
solicitar uma transferência 
de dinheiro. Essa é uma for-
ma simples e muito segura 

WhatsApp Pay: saiba se proteger 
de fraudes no aplicativo

O WhatsApp lançou no Brasil uma plataforma para transferência de dinheiro e pagamentos usando o 
aplicativo de mensagens instantâneas: WhatsApp Pay. Porém, é preciso muito cuidado para não cair em 
golpes por meio dessa nova ferramenta

de evitar possíveis golpes na 
plataforma”, comenta. 

Todo o aplicativo possui 
recursos de proteção, no 
WhatsApp não é diferente. 
Com isso, é fundamental 
que o usuário ative a au-
tenticação de dois fatores, 
pois esse recurso diminui 
consideravelmente o risco 
de fraudes na plataforma. 
“Na central de suporte do 
aplicativo, ative também o 
bloqueio por meio de um 
PIN numérico. Em caso de 
roubo ou perda do celular, o 
usuário consegue desativar 
sua conta para não ser usada 
por terceiros”, explica.

Os hackers são tão criterio-
sos e detalhistas que criam 
sites semelhantes aos oficiais 

das instituições financeiras, 
por isso vale prestar atenção 
aos pequenos detalhes. O 
link pode chegar via e-mail 
ou SMS, mas a dica é ‘duvide 
sempre’ e consulte o banco 
para entender a mensagem. 
Nessa dica, é importante, 
sempre avaliar o domínio 
e a URL e pesquisar sobre 
a reputação e histórico do 
site. Busque por selos de 
segurança e consulte a polí-
tica de privacidade antes de 
realizar qualquer transação 
pelo WhatsApp.

Normalmente, as institui-
ções financeiras não enviam 
link por e-mail, SMS ou 
WhatsApp. Não clique em 
nenhuma mensagem com o 
nome de um banco. O ideal é 

ligar para o gerente respon-
sável pela conta e entender 
se é ele quem está tentando 
fazer contato; questione qual 
meio de comunicação é se-
guro e qual tipo de contato 
eles fazem quando precisam 
falar com o cliente. 

Ter um Antivírus é sempre 
bom. Hoje em dia, existem 
opções gratuitas também e 
elas podem dar uma proteção 
básica, o que já ajuda muito 
na hora de uma tentativa 
de ciberataque.  Outra dica 
é manter os navegadores e 
aplicativos sempre atuali-
zados e aplicar atualizações 
e correções no seu sistema 
operacional.

Fonte e mais informações: 
(www.daryus.com.br). 
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