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RESUMO: O presente artigo tem por objeto analisar a advocacia hoje totalmente 
dependente da tecnologia e com cenários cada vez mais variáveis, complexos e de 
difícil identificação, em razão do uso dos meios disruptivos, e, a partir da obra “A 
Estrutura das Revoluções Científicas” de Thomas S. Kuhn constatar a mudança 
de paradigma da advocacia, justificando o desenvolvimento de um planejamento 
estratégico e um mindset de crescimento.
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1 INTRODUÇÃO

A tecnologia não negocia com o tempo, o avanço da ciência 
disruptiva, cumulada com digitalização do ambiente judicial e a pandemia 
aceleram um processo já  em andamento, a justiça sem papel. Em tempo, as 
mudanças ocorridas forçaram os agentes da estrutura judiciaria, players da 
prestação jurisdicional a uma transformação e quebra de paradigmas, deixando 
a margem os conceitos seculares do direito e a neofobia.

Um dos principais agentes, os advogados, os operadores e vozes da 
sociedade junto ao judiciário, representam grande parcela afetada pelas 
mudanças e talvez peça chave na transformação benéfica do ambiente virtual.

Conforme dados da Ordem dos Advogados do Brasil1 temos 
atualmente 1.208.747 (um milhão, duzentos e oito mil, setecentos e quarenta e 
sete) advogados inscritos na entidade, para atender uma população de 
212.434.603 (duzentos e doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro, 
seiscentos e três) pessoas, conforme aponta o Instituto Brasileiro de Geografia

* Advogado militante, Conselheiro Federal e Ouvidor Geral Adjunto da OAB Nacional, 
Especialista em Direito Empresarial pela FGV, e com atuação contencioso cível, tecnologia e 
direito digital.
1 https://www.oab.org.br/institucionalconselhofederal/quadroadvogados.
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e Estatística - IBGE2, o que dá a média de um advogado para cada 175 
habitantes, colocando o Brasil entre os países com maior densidade de 
advogados com relação a sua população no mundo.

Aliado a este estrondoso número de advogados, temos as mudanças 
que estão sendo experimentadas pelo mundo corporativo, reflexo do uso cada 
vez mais constante de novas tecnologias disruptivas e da adoção da inteligência 
artificial (IA), que gera um constante cenário volátil, incerto, complexo e 
ambíguo, o que se convencionou chamar de Mundo V.U.C.A., que em síntese, 
seria um mundo que está em constante transformação, sendo os cenários cada 
vez mais variáveis, complexos e de difícil identificação.

Para que se tenha a dimensão da virtualização da Justiça brasileira, de 
acordo com o estudo Justiça em Números 2020, produzido pelo Conselho 
Nacional de Justiça, o percentual de ações ingressadas por meio eletrônico 
chegou a 90% do total de casos novos, o que corresponde a 23 milhões de 
processos novos eletrônicos. Em 2009, este percentual era de apenas 11,2%.

A partir da análise dessas mudanças e com base no panorama da obra “A 
Estrutura das Revoluções Cientificas” desenvolvida por Thomas Kunh, podemos 
afirmar que estamos diante de um novo paradigma no mundo jurídico e, em 
especial, para o exercício da advocacia.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA “A ESTRUTURA 
DAS REVOLUÇÕES CIENTIFICAS” DESENVOLVIDA PO R 
THOMAS S. KUNH

A obra “A Estrutura das Revoluções Científicas”, publicada por 
Thomas S. Kuhn em 1962 trata de uma análise sobre a história da Ciência. 
Kuhn vê o avanço da Ciência não tanto como o acúmulo gradativo de novos 
dados, e sim como um processo conflitante marcado pelas revoluções do 
pensamento na comunidade científica.

Em seus estudos, Kuhn defende que os períodos de acumulação 
gradativa de conhecimento, denominados ciência normal, são interrompidos
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ou intercalados por períodos da chamada ciência extraordinária, quando os 
paradigmas são questionados e revistos.

Para desenvolver o conceito de “ciência normal”, Kuhn3 parte do 
significado de paradigma. O paradigma seria o conjunto de 
regras/procedimentos aceitos pela comunidade científica durante algum 
tempo, fornecendo problemas e soluções. Segundo Kuhn, “ciência normal” 
significa a pesquisa baseada em uma ou mais realizações científicas passadas, 
paradigmas já  estabelecidos e aceitos pela comunidade científica, ou seja, 
paradigmas passados4. Assim, descobertas científicas não seria o objeto da 
“ciência normal”, mas tão somente o desenvolvimento e detalhamento de 
ideias já  estabelecidas.

Contudo, um dos problemas da ciência normal seria a carência de 
introdução de novidades, pois, geralmente o cientista que utiliza um paradigma 
tem que seguir padrões já determinados, porquanto o paradigma estabelece 
resultados esperados. Nesse sentido, Kuhn pondera5: “(...) a gama de resultados 
esperados (assimiláveis) é sempre pequena se comparada com as alternativas que 
a imaginação pode conceber. ”.

Quando o paradigma não consegue mais resolver os problemas 
pesquisado, instalam-se crises que poderão então gerar um novo paradigma. Nesse 
sentido, Kuhn6 afirma que: “o fracasso das regras existentes é o prelúdio para 
uma busca de novas regras. ”, e é nesse contexto, que as revoluções científicas 
acontecem e novos paradigmas surgem para substituir os existentes.

Durante as revoluções científicas, o Autor7 pondera que os cientistas 
acabam vendo “coisas novas e diferentes, quando, empregando instrumentos 
familiares, olham para os mesmos pontos já  examinados anteriormente.”. 
Portanto, é necessário que o advogado acompanhe e se prepare para essa nova

3 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Coleção Debates. Editora 
Perspectiva. 1962. 5a Edição. p. 13.
4 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Coleção Debates. Editora 
Perspectiva. 1962. 5a Edição. p. 29.
5 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Coleção Debates. Editora 
Perspectiva. 1962. 5a Edição. p. 58.
6 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Coleção Debates. Editora 
Perspectiva. 1962. 5a Edição. p. 95.
7 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Coleção Debates. Editora 
Perspectiva. 1962. 5a Edição. p. 145.
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realidade, com uma postura aberta ao novo, oferecendo soluções efetivas ao 
seu cliente, mostrando resultados e qualidade nos serviços prestados.

Só advogar não será suficiente e, infelizmente, grande parte da classe 
militante possui resistência, que por vezes permeiam pelo medo e dificuldade de 
aceitar essa nova realidade, e, para agravar a situação, os cursos de direito ainda não 
adequaram suas grades curriculares, o que tem gerado a inserção de profissionais 
que não estão preparados para os novos desafios no exercício da advocacia.

Não é que o advogado será substituído por robôs. Os robôs farão sim 
parte do dia a dia do exercício da advocacia, assim como os softwares de gestão 
de processos e outras tecnologias aplicadas ao direito, que irão retirar do 
advogado papeis como controle de prazos processuais, cadastro de ações em 
sistemas, elaboração de petições e documentos simples e repetitivos. A 
inteligência artificial dos robôs fará o trabalho repetitivo e de controle de forma 
mais segura e ágil do que qualquer advogado.

Ao advogado caberá desenvolver teses, trabalhar no aperfeiçoamento 
constante de seus conhecimentos, com a finalidade de produzir conteúdos de 
qualidade, com objetivo de obter uma melhor prestação jurisdicional, atender 
o cliente de forma mais personalizada, e claro, estar presente nos tribunais e 
em reuniões que sejam de interesses do cliente.

As mudanças na advocacia empresarial já  estão sendo sentidas. 
Os escritórios estão enxugando a sua estrutura, procurando maior 
celeridade e eficiência nos processos internos, além de buscar 
especialização e ter a interdisciplinaridade com outros ramos, como a 
economia (análise econômica do direito), para poder prestar um serviço 
de melhor qualidade e possibilidades ao cliente.

As inovações legislativas trazidas pelo Código de Processo Civil de 
2015 também trouxeram um grande desafio, pois, buscam por meio de 
incidentes de demandas repetitivas (IRDR) e realização de julgamentos 
virtuais, a redução significativa das ações em tramite nos tribunais. Assim, 
imprescindível adequar-se à essa nova formatação, compreendendo a 
necessidade da mudança. A inovação no mercado jurídico deve ser uma 
premissa fundamental para a sobrevivência dos profissionais do direito.

E como preparar o advogado para esta nova realidade? Sem dúvida o 
uso da tecnologia será um dos objetivos para aumentar a eficiência dos 
trabalhos desenvolvidos. Mas não é só isso. O advogado precisa de uma
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mudança completa de mindset para acompanhar uma sociedade que passa por 
um período de aceleradas transformações.

Para que esse alto desempenho saia do papel e se concretize, 
imprescindível que haja a implantação de um planejamento estratégico e uma 
cultura de inovação, que passaremos a discorrer a seguir.

3 PLANEJAM ENTO ESTRATÉGICO

O advogado deve traçar uma estratégia profissional levando em 
consideração um mercado cada vez mais “em progresso”, comandado pelas 
inovações contínuas decorrentes do avanço tecnológico, se não quiser perder 
espaço e até mesmo ser extinto por restar obsoleto.

A estratégia, por conceito, explica como um indivíduo ou organização, 
diante da competição alcançará desempenho superior, tendo como essência a 
escolha do que não fazer, pois, na verdade a estratégia se trata de um exercício de 
opções excludentes. (MAGRETTA, 2012).

E para tanto, a estratégia aponta para a chave do sucesso competitivo 
a capacidade de criar valor único, a ser percebido pelo seu cliente. Assim, 
importante destacar que o alicerce da estratégia deve ter como base os 
fundamentos econômicos da competição, que no mundo corporativo, admite 
diversos vencedores. A competição se concentrará em satisfazer as 
necessidades dos clientes e não em anular e/ou destruir os concorrentes, pois, 
caso se entre numa competição destrutiva, de som zero, ninguém será capaz de 
vencer, como bem relata Joan Magretta8:

A competição para ser único é diferente da guerra, já que o sucesso 
de uma empresa não requer o fracasso das rivais. É diferente da 
competição nos esportes, pois cada empresa pode inventar seu 
próprio jogo. Uma analogia melhor do que a guerra ou os esportes 
talvez seja as artes cênicas. Podem existir muitos cantores ou atores 
de talento -  cada um importante e bem-sucedido a seu modo. Cada 
um encontra e cria um público. Quanto melhores são os intérpretes, 
mais o público cresce e a arte floresce. Esse tipo de criação de valor 
é a essência da competição de soma positiva. Enquanto a competição 
de soma zero é apropriadamente descrita como uma corrida ao fundo 
do poço, a competição de soma positiva produz resultados melhores.

8 MAGRETTA, 2012, posição 517 (e-book).
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A essência da vantagem competitiva é o conjunto de diferenças de 
caráter único ofertado pelo profissional, que seria a única forma de superar 
outro em desempenho, por meio de uma vantagem competitiva real, que ocorre 
quando em comparação com a concorrência, que o profissional opera com um 
custo menor, ou pode cobrar um sobre preço, ou até mesmo ambos. Ou seja, 
ter vantagem competitiva significa que o profissional tem capacidade de 
sustentar preços relativos maiores ou custos relativos menores, ou ambos, em 
relação a seus concorrentes. (MAGRETTA, 2012).

A estratégia não é imediata. Ela se perpetua no curto, médio e longo 
prazo, pois como já  visto, o mundo atual é volátil, incerto, ambíguo e 
complexo, e não estático, razão pela qual para se manter a vantagem 
competitiva, é necessário ter clareza sobre o que não fazer (trade-offs). Como 
discorre Joan Magretta9:

Os trade-offs são o equivalente estratégico de uma bifurcação na 
estrada. Quem pega um caminho não pode pegar o outro 
simultaneamente. Não importa se a bifurcação na estrada trata das 
características do produto em si ou da configuração das atividades 
na cadeia de valor; um trade-off significa que não se pode tirar 
proveito dos dois caminhos, pois as escolhas são incompatíveis.

Os trade-offs estratégicos, por sua própria natureza são escolhas que 
tornam as estratégias sustentáveis, pois não são fáceis de igualar ou neutralizar 
pelos concorrentes, sem estes, qualquer recurso ou boa ideia podem ser copiados, 
razão pela qual defende Porter, são imprescindíveis para construir e sustentar uma 
vantagem competitiva, pois sem essa disciplina para dizer não, diversas iniciativas 
podem macular a característica de singularidade da vantagem competitiva obtida 
por meio da estratégia definida. (MAGRETTA, 2012).

Dessa forma, para se montar uma estratégia, deve-se averiguar as 
oportunidades e ameaças do ambiente externo, os recursos e competências do 
profissional (advogado), visando criar uma vantagem competitiva real, por 
meio de proposição de valor único e a cadeia de valor sob medida requerida 
para fornecê-la ao cliente.

Como a advocacia tem um Código de ética bem rígido no que se trata 
de propaganda e publicidade, um estratégia construída e implantada que gere
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uma boa percepção de valor junto ao cliente é uma das melhores formas de 
captar novos clientes, razão pela qual a gestão do relacionamento com o cliente 
é peça fundamental no mundo atual.

4 CULTURA DE INOVAÇÃO (MINDSET DE CRESCIM ENTO)

Carol Dewck, em seu livro, Mindset: A nova psicologia do sucesso, 
discorre sobre a atitude com que encaramos a vida, que ela chama de "mindset", 
é crucial para atingirmos os nossos objetivos e ter sucesso na vida. A autora 
defende que há dois tipos de mindset, o fixo e o de crescimento.

O mindset fixo é aquele que acredita que a inteligência é estática, ou seja, 
tem a crença de que as coisas são como são e não podem ser alteradas, razão pela 
qual tem dificuldades em encarar desafios. Ou seja, crê que inteligência e 
habilidades são natos, e que não podem ser desenvolvidos, motivo pelo qual evitam 
desafios por receio de revelar fraquezas, encarando problemas sem esperança de 
resolver. (DEWCK, 2017).

Por sua vez o mindset de crescimento acredita no desenvolvimento da 
inteligência e habilidade, buscando sempre aprender para superar as 
limitações, encarando desafios e falhas como aprendizado, tendo o esforço 
como caminho a ser percorrido para se atingir a excelência, motivo pelo qual 
enfrenta problemas com entusiasmo. (DEWCK, 2017).

Cabe ressaltar que nenhum individuo nasce com um mindset 
específico, mas alterna entre um e outro ao longo da vida, logo, a boa notícia 
é que podemos mudar o mindset independente de qual seja. (DEWCK, 2017).

Para o exercício da nova advocacia será imprescindível ter um 
mindset de crescimento, aliado a uma boa estratégia de mercado, pois, como 
vimos acima, a concorrência estará cada vez mais acirrada e os clientes cada 
vez mais exigentes.

Por isso, a advocacia precisa ter consolidada uma “cultura de 
inovação”, tratar a inovação como um processo a ser definido e não como um 
fenômeno acidental, e dirigir a capacidade inovadora para o foco estratégico 
do exercício da profissão. Agindo dessa maneira, os advogados deverão pensar 
diferente para que possam implementar novas ideias que agreguem valor para 
sua profissão, em clara utilização do mindset de crescimento.
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Um exemplo claro e atual é a abordagem do desing thinking aplicado ao 
direito. O desing thinking é uma abordagem que visa à solução do problema, por 
meio da sua compreensão, a geração de ideias com a participação de uma equipe 
multidisciplinar, a enumeração de soluções aplicáveis, a fase da experimentação, 
para assim chegar a uma solução adequada. O desing thinking objetiva enxergar 
inovações e/ou soluções através das perspectivas de todos os envolvidos.

A utilização dessas ferramentas no âmbito da advocacia, busca sanear 
problemas e desafios no cotidiano como:

(i) marketing Jurídico. Como o Estatuto da Advocacia veda 
qualquer forma de propaganda, qual a melhor forma de impactar 
possíveis clientes? Construir uma boa presença na internet e 
contar com uma boa estratégia de marketing jurídico será 
essencial; e

(ii) Atendimento ao cliente. Outra ação seria analisar outras 
formas de atendimento aos clientes, proporcionando assim, maior 
opção, flexibilidade e agilidade no atendimento. Hoje, o 
aplicativo whatsapp é uma realidade que antigamente seria 
impensável; e

(iii) Software Jurídico. O estudo da linguagem de programação de 
computadores pode nos ajudar no desenvolvimento de softwares 
jurídicos; e

(iv) Programas de Desenvolvimento. No âmbito das pessoas, 
devemos investir na formação interdisciplinar dos advogados, 
para que assim eles tenham uma maior capacidade de 
comunicação com os clientes.

Vislumbra-se, à luz dos ensinamentos de Kuhn, a necessária mudança 
de paradigma, no qual antes tínhamos uma advocacia estática, calcada em uma 
bagagem técnica, de excelência e reputação. Nesse cenário, surge a 
necessidade do profissional do direito descontruir antigos paradigmas, 
pressionados pelo mundo atual, que busca transparência, agilidade e 
efetividade na resolução de negócios afetos aos seus interesses.

5 CONCLUSÃO

Em remate, para lidarmos com os novos desafios trazidos pelo 
estrondoso número de advogados, cumulados com o as mudanças que estão
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sendo experimentadas pelo mundo atual, imprescindível o uso cada vez mais 
constante de novas tecnologias disruptivas.

Assim, importante um olhar sobre os grandes debates existentes 
inovadores, como agilidade e economia processual versus qualidade decisória, 
acesso a justiça versus cultura de litigio e excesso de processos, humanismo 
versus inteligência artificial, sem deixar à margem aqueles seculares sempre 
presentes e essenciais, como a liberdade de expressão e privacidade.

As novidades e os desafios estão lançados, mas não haverá sucesso se 
não exercitarmos a ética e a preocupação cívica, enaltecendo sempre a 
liberdade de expressão do cidadão, pois nada muda no mundo sem esse 
freedom o f speech, ecoado pela sociedade civil, nunca distante do right o f 
privacy, dentro da melhor concepção e dilema apresentados por Samuel D. 
Warren e Louis Brandeis em artigo precursor do tema na revista de direito da 
Harvard Law no longínquo ano de 1890. A palavra livre e o direito à 
privacidade são os pilares para pensar o futuro, sendo secular a busca do 
equilíbrio entre tamanha vontade e direito humano.

O advogado precisará ser capaz de lidar com as novas demandas que 
estão por vir, e, em razão do Mundo V.U.C.A., serão cada vez mais definidas 
por redes colaborativas, pela versatilidade e flexibilidade. Tudo que é novo 
provoca medo, balança as forças já  constituídas e fere interesses estabelecidos, 
sendo o caminhar da humanidade forjado sob o constante dilema de mudar o 
status quo, experimentar, aceitar e consolidar as inovações.

Diante desse quadro pintado com as cores realistas dos fatos, fácil é 
deduzir estarmos a véspera do caos. Há uma solução -  o trabalho, a educação 
do povo, o respeito reverente a lei e o culto a liberdade, e a tecnologia na esteira 
da mudança.

Segundo os ensinamentos de Kuhn, trata-se de novo paradigma que 
determina a efetividade de uma nova cultura de inovação e atuação da 
advocacia moderna, com consequente mudança de postura e aceitação da 
cultura do novo.
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