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OpiniãO
O olhar contencioso na 
elaboração de contratos  

e documentos legais 

As partes de um 
contrato qualquer, 
só decidem analisar 
suas cláusulas quando 
acreditam que a 
outra parte não está 
cumprindo suas 
obrigações. 

Do contrário, aquele 
contrato irá repou-
sar em alguma ga-

veta ou arquivo por anos 
e anos. Os advogados que 
atuam perante os Tribunais, 
na área contenciosa, por 
sua vez, geralmente só são 
acionados pelos clientes 
quando já há, no entendi-
mento de uma das partes, 
o inadimplemento por parte 
da outra parte. 

Entretanto, muitas vezes, 
o trabalho se torna muito 
mais complexo por falhas 
na elaboração dos contra-
tos, seja pela ausência de 
pequenos cuidados ou até 
mesmo pela inclusão de 
cláusulas completamente 
inexequíveis perante o Ju-
diciário ou cláusulas que, 
ainda que à primeira vista 
a legislação permita, o Ju-
diciário já tenha firmado 
posição em outro sentido. 

Não bastasse o próprio 
texto do contrato, todas 
as discussões havidas nos 
momentos pré-contratuais 
poderão ser levadas ao 
judiciário para tentar des-
qualificar cláusulas. 

Se antes as discussões se 
davam em reuniões presen-
ciais ou até por telefone, 
sem uma formalização pre-
cisa, atualmente tudo se dá 
por mensagens de e-mail e 
outros aplicativos, o que, 
para os Tribunais brasileiros 
já vem sendo amplamente 
admitido como prova, sem 
maiores discussões. 

Nessa perspectiva, cada 
documento produzido em 
uma negociação ou uma 
simples conversa prelimi-
nar, poderá e será uma prova 
em uma eventual discussão 
judicial. 

Por isso, empresários e 
clientes procuram apoio 
dos profissionais do Direito 
para a revisão e um olhar 
contencioso de quaisquer 
documentos, seja para 
elaboração de contratos, 

minutas preliminares e 
até mensagens formais ou 
curtas por aplicativos de 
mensagens. 

Cada vez mais vem se 
buscando analisar cada li-
nha de qualquer texto para 
que, durante uma discussão 
judicial, uma simples frase 
solta em um documento 
não interfira em toda a es-
tratégia processual. Como 
atualmente o fechamento 
de um negócio é discutido 
através de dezenas ou cen-
tenas de mensagens, trocas 
de documentos e minutas, 
não é incomum que em um 
litígio apareça uma simples 
mensagem trocada durante 
as negociações que interfira 
em todo o negócio. 

Obviamente pode-se in-
cluir na minuta final de 
um contrato uma cláusula 
que estabeleça que toda a 
troca de documentos ante-
rior está sendo substituída 
exclusivamente por aquele 
contrato. 

Isso, no entanto, não 
impede que a parte interes-
sada, em sua defesa, apre-
sente qualquer documento 
em um eventual processo 
judicial, com amplas chan-
ces de ser aceito, até porque 
nossa tradição jurídica é 
de elaboração de contratos 
curtos, onde muitas cláusu-
las serão analisadas e inter-
pretadas pelos julgadores, 
que utilizarão justamente 
como fontes de auxílio toda 
a documentação preliminar. 

Em diversos contratos não 
é incomum encontrarmos 
cláusulas dúbias ou cláu-
sulas que contenham uma 
disposição de acordo com a 
Lei, mas que os Tribunais (e 
cada Estado possui o seu) 
tenham um entendimento 
diverso sobre aquela norma. 

Nesse ponto é que um 
olhar contencioso se mostra 
de suma importância na 
elaboração de quaisquer 
documentos, necessitando 
de um advogado com expe-
riência na área, conhecedor 
da jurisprudência e do 
pensamento predominante 
dos Tribunais, que, com 
mudanças sutis nos textos, 
possam modificar todo o 
contexto de uma eventual 
discussão judicial. 

(*) - É Sócio do VC Advogados.

Paulo Cruz Filho (*) 

News@TI
Claro lança Programa de Estágio 2022 com 
mentoria integrada e foco em inovação 

@A Claro está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 
2022, para estudantes que estejam em busca de aprendizado, 

experiência e desenvolvimento de carreira. As oportunidades abran-
gem diversas áreas da empresa e contam com um foco em comum: 
envolvem o processo de inovação. Serão 40 vagas, para as cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, e os interessados em participar têm até 
o dia 3 de dezembro para se inscrever no site da Eureca, consultoria 
que ajuda a conectar os jovens às oportunidades de trabalho e será 
responsável pela seleção (https://eureca.me/).

Dream Store cresce com plataforma 
omnichannel da Nexaas 

@A Dream Store, rede de lojas de brinquedos e presentes, com 
produtos licenciados para toda família e grande parceira da 

Disney no Brasil, adota a plataforma omnichannel da Nexaas, Retail 
Tech brasileira, e integra suas lojas físicas com o e-commerce pró-
prio, além de plataformas de marketplace. Agora a companhia faz a 
gestão unificada dos estoques de todas suas unidades, oferta seus 
produtos em múltiplos canais de vendas, além de gerar a imersão dos 
clientes no ambiente mágico das lojas: sem filas, otimizando espaços 
e entregando uma experiência de compra alinhada com a visão da 
marca. Com a plataforma Nexaas a Dream deu adeus ao caixa físico 
e ganhou mais espaço de circulação e exposição dos produtos. No 
app da Nexaas, os vendedores acessam informações de todas as 
mercadorias facilitando o processo de vendas e não perdendo opor-
tunidades com os clientes.

Banco BV abre vagas para Estágio e Jovem 
Aprendiz com foco em diversidade 

@O BV, um dos maiores bancos do país, anuncia o lançamento do 
“Do Seu Jeito”, programa de talentos do banco direcionado para 

jovens aprendizes e estagiários. Com o programa, o banco irá dar prio-
ridade para a contratação de mulheres, pessoas LGBTQIA+, Pessoas 
com Deficiência (PCDs) e 50% das vagas serão destinadas a quem se 
autodeclara preto ou pardo. O processo seletivo será realizado em 
parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens ao mercado de 
trabalho, e as inscrições podem ser feitas por meio deste link até 15 
de novembro. Serão cerca de 60 vagas para estágio e 50 para jovens 
aprendizes (https://materiais.eureca.me/programadoseujeitobv).

Nobreaks para proteção de eletrônicos e 
aplicações mais sensíveis de TI

@A TS Shara, fabricante nacional de nobreaks, estabilizadores 
de tensão, filtros de linha, autotransformadores e protetores de 

rede inteligentes, apresenta suas linhas de nobreaks UPS Senoidal 
Universal e UPS Professional Universal. Com design mais moderno, 
os equipamentos foram desenvolvidos para proteger aplicações de 
TI mais sensíveis, que necessitam de maior potência ou autonomia, 
além de aparelhos eletrônicos em geral. Os nobreaks podem ser 
encontrados nas potências 2.200 e 3.200 VA e contam com 4 e 2 
baterias internas de 7Ah, respectivamente, o que reflete em uma 
maior autonomia, que pode variar entre 2h30min até 3 horas. Ainda é 
possível incluir baterias externas em todos os modelos, aumentando 
consideravelmente o tempo de autonomia do nobreak por meio de 
módulos de expansão de fácil conexão (www.tsshara.com.br). 

ricardosouza@netjen.com.br

Inteligência artificial em um futuro 
próximo: como poderá contribuir  
com o desenvolvimento do país

Há cerca de vinte anos atrás, se alguém dissesse que a inteligência artificial faria parte de forma intensa do dia a dia de 
todos os setores, talvez geraria dúvida, mas hoje sabemos o quanto esta tecnologia cresceu e como é imprescindível em 
vários segmentos.

Marcus Millo_CANVA
Armindo Sgorlon (*)

A pandemia do Coronavírus impul-
sionou o uso da inovação e a ten-
dência é que cada vez mais esta 

esteja atrelada com o desenvolvimento 
do Brasil, principalmente expandindo 
operações. 

De acordo com o estudo divulgado 
em 2020, “A Inteligência Artificial 
(IA) na era da COVID-19: Otimi-
zando o papel da IA na geração de 
empregos e crescimento econômico 
no Brasil”, realizado pela consultoria 
americana FrontierView, a pedido da 
Microsoft, companhia de tecnologia, 
o país pode vivenciar dois cenários 
diferentes, dependendo do quanto for 
investido na inovação. No primeiro, é 
esperado que o uso da IA adicione 1,8 
ponto percentual ao PIB brasileiro até 
2030, e no segundo, o crescimento 
adicional poderia chegar a 4,2 pontos 
percentuais. 

Ambos os cenários pressupõem que 
o Brasil adote todas as funcionalidades 
de IA até 2030, porém, na segunda 
situação, espera-se que as empresas e 
o governo usem a inteligência artificial 
para expandir operações e não apenas 
para automatizar tarefas, e que o país 
consiga atender à demanda de novos 
trabalhos habilitados pela inovação. 

Assim, os dados demonstram como 
a inteligência artificial tem potencial, 
inclusive, porque a transformação di-
gital deixou de ser uma escolha para 
ser uma questão de sobrevivência e 
crescimento. Independentemente da 
área onde é aplicada, a IA traz oti-
mização de tempo, ações assertivas, 
maior precisão e mais segurança, 
previsibilidade de problemas, entre 
outros benefícios que têm chamado a 
atenção dos negócios, principalmente 

processos não ocasionará em futuras 
demissões, já que novas atividades 
poderiam ser dadas aos colaboradores, 
até mesmo aquelas mais estratégicas, 
contribuindo para o desenvolvimento 
dos negócios. Porém, é importante 
destacar que neste cenário, o treina-
mento e qualificação dos profissionais 
é essencial.

É possível concluir, portanto, que a 
IA fará cada vez mais parte do dia a dia 
das instituições e consequentemente 
da população, mas que para serem 
aproveitados todos os benefícios é 
necessária uma adoção efetiva da 
tecnologia e a criação de ambientes 
inovadores. É fato que a inteligência 
artificial vai estar cada vez mais inseri-
da na sociedade, mas depende das em-
presas e das autoridades incentivarem 
essa prática para o desenvolvimento 
do Brasil. 

(*) É atua como empreendedor desde os 23 anos. 
O empresário possui MBA em Gestão Estratégica 

pela USP e acredita que a tecnologia é capaz de 
transformar todos os setores e negócios. Atualmente 

é CEO da SGA TI em Nuvem, empresa especializada 
em nuvem que cria soluções que diminuem custos 

operacionais, garantem mais eficiência, reduzem 
riscos e ajudam os negócios a se tornarem ainda 

mais competitivos. 

porque impactam positivamente na 
produtividade e consequentemente, na 
área financeira. 

Com a pandemia da COVID-19, o 
varejo, por exemplo, passou a investir 
mais em e-commerce, e a aplicabilidade 
da inteligência artificial é a peça-chave 
para entender o comportamento dos 
consumidores. Já a área da saúde pre-
cisou oferecer exames e ferramentas 
ainda mais inteligentes para diagnósti-
cos e tratamentos precisos. Enquanto 
isso, com a adoção do home office, as 
companhias precisaram transformar a 
área de TI. 

Isso mostra que os exemplos que 
envolvem o uso da IA são muitos e que 
os resultados positivos podem ser vis-
tos por todos os setores da economia. 
Diante dessas vantagens, é importante 
que o Governo e as companhias passem 
a aplicar cada vez mais essa inovação, 
principalmente porque ela é capaz de 
impulsionar a economia do país. 

O mesmo estudo realizado a pedido da 
Microsoft mostra que a redução da força 
de trabalho devido à automatização dos 

Segurança para investidor anjo previsto no novo Marco Legal 
das Startups deve incrementar aportes nesse segmento

Em vigor desde o dia 31 de setembro, o marco 
legal das startups deve gerar mais segurança 
jurídica para investidores que tenham interesse 
em aplicar seu dinheiro em empresas inovado-
ras. A opinião é do sócio do escritório Carvalho 
Spinola Advogados, Thiago Spinola. Segundo 
ele, o novo marco legal do setor, publicado no 
dia 2 de junho no Diário Oficial da União (Lei 
Complementar 182/2021), protege também o 
investidor, uma vez que torna possível o in-
vestimento sem necessitar se tornar sócio da 
empresa (o que era possível somente através 
de alguns arranjos contratuais e, ainda assim, 
sujeitos à insegurança jurídica diante da falta 
de regulamentação clara). 

“Ainda que o marco das startups tenha sido 
omisso em algumas questões, a proteção que 

foi dada ao investidor é um avanço significativo. 
Quando se trata de investir, a questão da segu-
rança jurídica e do risco é preponderante na 
avaliação. E esse setor de startups e inovação 
necessita de investidores para o fomentarem. 
Portanto, no meu entendimento, essa seguran-
ça jurídica é um relevante avanço ”, analisa o 
advogado.

O mercado de startups ganha cada vez mais 
importância no Brasil. A estimativa é que, nos 
últimos cinco anos, o setor tenha crescido 
300%, segundo dados da Associação Brasileira 
de Startups (Abstartusps). Tamanha relevância 
social tornou-se inquestionável, o que levou à 
necessidade da regulamentação do setor.

Com a nova lei, segundo Spinola, quem investir 
em uma startup poderá ser remunerado por seus 

investimentos, mas não precisa necessariamente 
se tornar sócio, nem se preocupar com os riscos 
inerentes a tal condição, desde que respeitadas 
as condições legais e não se tratar de simulação. 
Essa segurança jurídica, segundo o especialista, 
torna as startups uma boa opção de investimento, 
para quem busca maior rentabilidade e não tem 
tanta aversão a risco.

Ainda de acordo com o sócio do CSA Advoga-
dos, outro ganho é a possibilidade de constituição 
de tais sociedades como Sociedade Anônima 
(SA), modelo mais adequado para atrair inves-
timentos, ao passo que se trata de sociedade 
de capital, e que permitirá às empresas atuar 
com livros digitais. As startups também ficarão 
dispensadas de publicações impressas, podendo 
fazê-las na internet, o que reduz custos.

Plataforma para auxiliar na 
contratação de serviços financeiros

Com a missão de auxiliar mi-
lhões de brasileiros no processo 
de bancarização, contratação de 
serviços financeiros e impulsionar 
os ganhos que o open banking traz 
para clientes e instituições finan-
ceiras, o iDinheiro, marketplace 
de serviços financeiros, já registra 
mais de 3 milhões de acessos 
mensais em pouco mais  de um 
ano desde o seu lançamento. 

Parceiro de mais de 100 ins-
tituições financeiras, incluindo 
Banco BTG, Bradesco, Santander, 
Creditas, Itaú e Rico, a empresa 
oferece ferramentas que auxiliam 
as pessoas na hora de contratar 
serviços como cartões de crédito, 
empréstimos, abertura de contas, 
investimentos, dentre outros. 

Inspirado em players consoli-
dados no mercado internacional 
como o britânico MoneySuper-
Market e o americano NerdWal-
let, o iDinheiro pretende ocupar 
um espaço que está se abrindo no 
mercado nacional aquecido pe-
las mudanças. Segundo pesquisa 

divulgada pela Febrabam, hoje, 
a bancarização no Brasil chega 
a 84%, mas ainda há 36 milhões 
de pessoas sem relacionamento 
com instituições bancárias no 
Brasil. Além disso, o país já 
conta, hoje, com mais de 20 
“neobanks” e, segundo estudo do 
fundo Atlântico, o share dessas 
instituições seguem aumentan-
do ano a ano.

“Os serviços estão sendo di-
gitalizados e se tornando mais 
acessíveis para novos públicos. 
Com tantas ofertas vindas de um 
número cada vez maior de insti-
tuições, as pessoas ficam perdidas 
e se sentem inseguras sobre qual 
escolha fazer e, muitas vezes, aca-
bam desistindo ou se frustrando 
no processo. É nessa etapa do 
funil que atuamos, ajudando ban-
cos a aumentar a adesão a novos 
produtos e fintechs a atrair novos 
clientes e aumentar sua entrada 
no segmento.”, explica Lucas 
Tavares, Diretor  do iDinheiro 
(https://www.idinheiro.com.br/)


