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MATÉRIA DE CAPA



A ADVOCACIA 
NO MUNDO 

GLOBALIZADO

 � por João roberto Ferreira Franco

“As teorias para a construção de um Direito 
são as mesmas, mas as formas como 
serão desenvolvidas e aplicadas podem 
ser muito diferentes ao se atravessar 
uma fronteira. Assim, o advogado que 
se especializa na legislação de um 
determinado país estrangeiro abre 
as portas para a globalização de seus 
serviços e seus clientes.”

á não é noticia de primeira página a questão da 
globalização, do fim das fronteiras, da comuni-
cação em tempo recorde e da era do acesso à 
informação. Neste sentido, também a forma de 
fazer negócios mudou, e cada vez mais as em-

presas e pessoas começaram a se deparar com legisla-
ções estrangeiras.

Abertura e fechamento de empresas, contratos in-
ternacionais de compra e venda, importação, expor-
tação, operações societárias, comércio eletrônico, 
vistos e até mesmo a adaptação à cultura local são 
imprescindíveis para quem quer fazer negócios 
em um país estrangeiro, sem contar a adequa-
ção às demais legislações que fazem parte da 
sistemática de um país, tais como traba-
lhista, tributária, ambiental, imobiliária, 
entre outras.

Assim, as empresas e pessoas não 
têm outra alternativa senão con-
tratar um advogado local para as-
sessorá-las em seus interesses. 
Ocorre que quem se aventura 
em uma empreitada inter-
nacional não conhece e 
não tem a confiança em 
profissionais locais, 
e isso, ao que pa-
rece, pelo menos 
em termos de 
Brasil, acaba 
privilegian-
do apenas 
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algumas bancas de advogados já consolidadas em de-
terminado campo de atuação.

Neste sentido surge a necessidade cada vez mais 
crescente da internacionalização dos advogados, ou 
seja, o profissional não só precisa entender das neces-
sidades dos clientes estrangeiros, como também da 
legislação de origem deste cliente. Na outra ponta, ele 
precisa conhecer minimamente as necessidades de seu 
cliente nacional (caso este mantenha negócios interna-
cionais), no sentido de conhecer a legislação estrangei-
ra de onde seu cliente atua.

Mas é claro que é impossível para um advogado co-
nhecer todas as legislações. Além disso, outro ponto 
importante é saber das limitações locais para atuação 
dos advogados estrangeiros, como ocorre aqui no Bra-
sil, onde há vedação para este tipo de atuação. Portan-
to, para o advogado que tem interesse em internacio-
nalizar e oferecer seus serviços para estrangeiros que 
querem fazer negócios aqui, e nacionais que querem 
atuar fora do Brasil, alguns pontos são importantes, 
conforme se verá nas linhas que seguem.

Primeiro, a globalização é um fenômeno mundial já 
consolidado que passou a crescer de forma mais acele-
rada a partir dos anos 1990, depois da queda do muro 
de Berlim e da ratificação dos Estados Unidos como a 
única potência global da época, o que consolidou (cul-
minou com) a adoção do inglês como língua oficial in-
ternacional e dos negócios, e com o dólar americano 
como moeda mundial. Portanto, para se aventurar nes-
te mundo globalizado é imprescindível ao profissional 
do Direito a compreensão e a escrita no idioma inglês.

Tanto para aqueles que aqui chegam como para 
aqueles que em outras terras se aventuram, a comuni-
cação, sem nenhuma dúvida, será realizada na língua 
oficial dos Estados Unidos, e o advogado que não tem 
o domínio deste idioma não tem condições de assesso-
rar seus clientes em indispensáveis reuniões, tampouco 
compreender os documentos e comunicações que serão 
trocados no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos.

Outro ponto importante que precisa ser observado 
pelo profissional do Direito que pretende atuar de for-
ma globalizada é saber com qual ou quais legislações 
estrangeiras quer atuar. Como dito, é praticamente im-
possível dominar todas as legislações existentes, por-
tanto, o foco é primordial. 

Escolher a legislação estrangeira em que preten-
de se aprofundar é o primeiro passo para o advogado 
globalizar o seu trabalho. Além do Direito Internacio-
nal, que por muito tempo foi a porta de entrada para o 
profissional atuar preponderantemente com questões 
que envolvam diversos países e litígios internacionais,  
atualmente, especializar-se na legislação de um deter-
minado país ou região tornou-se mais frequente.

Diferentemente de outras profissões, o Direito é 
muito específico e aplicado de forma diferente em cada 
sociedade. Não existe uma Ciência universal do Direi-
to como ocorre com a Medicina ou a Engenharia. Pelo 
contrário; é a sociedade que desenvolve suas leis de 
acordo com seus desejos, o que impossibilita a um pro-
fissional dizer que a consequência de um crime será a 
mesma aqui e em um determinado país da Europa. O 
que se pode dizer é que as teorias para a construção de 
um Direito são as mesmas, mas as formas como serão 
desenvolvidas e aplicadas podem ser muito diferentes 
ao se atravessar uma fronteira.

Assim, o advogado que se especializa na legislação 
de um determinado país estrangeiro abre as portas para 
a globalização de seus serviços e seus clientes. É possí-
vel, inclusive, escolher estudar legislações que possam 
ser aplicadas em vários países, como é o caso do sis-
tema commom law, que é aplicado, por exemplo, nos 
Estados Unidos e na Inglaterra.

Quando o advogado no Brasil especializa-se nes-
te tipo de legislação, torna-se apto não só a assessorar 
quem quer vir ao Brasil, como também quem quer atuar 
nas regiões onde a legislação for aplicada. Essa globa-
lização do conhecimento também abre portas para a 
globalização dos serviços na medida em que é possível 
para o advogado formatar parcerias com escritórios es-
trangeiros para atender às necessidades de um cliente 
cada vez mais internacional.

Hoje, com o advento da internet e dos cursos on-li-
ne, está muito mais fácil para o advogado que pretende 
especializar-se em uma legislação estrangeira estudar. 
Muitas universidades oferecem cursos a distância que 
possibilitam ao profissional do Direito aprender de for-
ma completa a lei estrangeira e ainda autorizam àquele 
que concluir o curso inscrever-se nos quadros de ad-
vogados correspondentes em cada país, podendo daí 
atuar de forma habilitada como advogado.

No Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil impos-
sibilita o estrangeiro atuar como advogado sem cursar 
Direito em uma faculdade ou universidade credencia-
da, fazendo com que frequentemente necessitem con-
tratar serviços de profissionais locais, escolhendo, por 
óbvio, aqueles com experiência internacional. Já para 
brasileiros advogados que pretendam atuar com legis-
lações estrangeiras, reitera-se, é menos complicado, 
uma vez que, em muitos países, basta uma especializa-
ção para o profissional estar apto a atuar naquele país.

Conclui-se, portanto, que é muito mais fácil para 
advogados brasileiros globalizar seus serviços atuando 
com legislações de outros países, do que para estran-
geiros que pretendem atuar no Brasil, bastando apenas 
aos interessados seguir um velho conselho já conhecido 
dos profissionais de sucesso: estudar e se especializar. 
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