Um local que está tentando se reerguer após
uma grande calamidade que devastou a população com muitas mortes e milhares de enfer-
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mos. Suas cadeias de suprimentos foram interrompidas, setores de turismo e transporte afetados e o comercio teme não conseguir
se reerguer. Nesse cenário caótico alguns
estudiosos apresentam uma ideia extremamente disruptiva.
Desenvolvem um projeto revolucionário a
pedido de políticos engajados, altruístas e
preocupados com a recuperação e crescimento da sociedade. Analisando o desenvolvimentoda sociedade eles entendem quais serão os
passos a caminho do progresso e no que
precisam convergir para avançar um novo
patamar tecnológico e mais humano, iniciando
assim a retomada bem sucedida de
crescimento social e econômico.

Também não é uma história utópica para nos
encher de esperança para enfrentar a difícil situação que estamos vivenciando. Isso, de fato,
aconteceu em 2014 no Japão após o terremoto
que causou tsunamis que destruíram cidades in-
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teiras e eliminaram inúmeras vidas.
No final daquele ano, o Primeiro Ministro pediu
à pesquisadora e doutora em ciência da educação, Yuko Harayama, que fizesse um plano de
inovação baseado na ciência e na tecnologia
para a gestão 2016 -2020. Através de um
avançado estudo e larga pesquisa, após a vivência com a tragédia natural e analisando a
história de evolução da humanidade, chegou-se
à conclusão que era hora de voltar a atenção
principal para o homem e não para a tecnologia,
como vinha acontecendo.
Observou-se que a natureza humana gritava
por socorro e que permitir que a criação do
homem, neste caso a tecnologia, fosse mais importante doque o próprio homem o
destruiria.
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usar suas habilidades humanas com serviços
mais adequados aos seus talentos, aptidões e
propósitos.

Neste novo mundo, onde a sociedade é centrada no indivíduo, os proﬁssionais mais valorizados serão os que tiverem aptidões para

O homem que vive nessa nova sociedade é

resolver problemas complexos, negociar, ter

responsável e conectado com o próximo.

empatia, criatividade, inteligência emocional,

A autorresponsabilidade por seus atos e a
noção de que suas atitudes interferem na vida
da comunidade são alguns pontos - chave
dessa sociedade. Todos são impulsionados a
buscar soluções para os grandes problemas
sociais como desigualdade social, fome e
miséria.

pensamento crítico, liderança, trabalhar em
equipe, servir a comunidade e ser adaptável.
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Em verdade, as soft skills, como são chamadas
as habilidades acima descritas, vêm ganhando
destaque, desde que começamos a falar da
Revolução 4.0, como qualidades essencialmente humanas para nos distinguir das máquinas, a fim de que não sejamos substituídos por
elas. Na Sociedade 5.0 elas são fundamentais,
mas sua importância não se resume a manter a
empregabilidade. Por meio do desenvolvimento dessas habilidades, respeitando a individualidade e as aptidões de cada pessoa, é possível
encontrar trabalhos que mostrem mais sentido
à vida do homem, que tenham relação com o
seu propósito e permitam contribuir para a
evolução da sociedade, estando à serviço da
coletividade. Em suma, ao indivíduo cabe encontrar trabalhos e desenvolver projetos que
tragam realização pessoal, ao coletivo, cabe a
evolução conjunta pela cooperação e colaboração para solução de problemas.
Como visto anteriormente, esse novo mundo
teve início no Japão, ante a necessidade de
buscar novos paradigmas após a crise. Contudo, toda a humanidade caminha para a mesma
evolução.
Todos, em breve, estaremos vivendo na Sociedade 5.0! Provavelmente muito antes do que os
cientistas imaginaram, uma vez que esta crise
mundial da Covid 19 está acelerando
muitos processos em nível global.
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O que não deve ser um problema porque a ad-
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dades atuais dessa nova sociedade nasce a Ad-

defensor dos direitos humanos na época da dit-

vocacia 5.0!!!
Estamos falando de uma forma de advogar que
vai além da defesa dos direitos do cidadão no
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judiciário. Esta advocacia, assim como no conceito da Sociedade 5.0., coloca o homem no
centro, não apenas seus direitos, mas suas necessidades em todos os aspectos, enquanto indivíduo e enquanto parte de uma coletividade.
Esta advocacia traz um advogado inovador, um
advogado colaborador, um advogado que
pensa além de seu tempo, um advogado que
está preocupado com “o todo” do homem, que
possui uma visão sistêmica dos problemas.

adura militar. O advogado é indispensável à administração da justiça, exerce função social e,
para tanto, possui suas prerrogativas resguardadas a fim de exercer a sua função pública, um
múnus público.
No entanto, neste novo cenário, a advocacia
tradicional aquela que por muitos vem sendo
exercida precisará se adaptar, reinventar se e
inovar para atender as necessidades desta nova
Sociedade.
Richard Susskind, em 2008, em seu livro “The
End of Lawyers?”, já trazia a perspectiva de que
a forma tradicional de advogar estaria em extinção. Não restando outra alternativa ao advogado senão se adequar, se reciclar, se transformar.

NO MOMENTO EM
QUE VOCÊ PENSAR
FORA DA CAIXA,
JOGUE A CAIXA
FORA.
Deepak Chopra

como adaptabilidade,destreza em negociação
e antecipação de crise, inteligência emocional
para exercer o diálogo e a empatia, não apenas
com seu cliente, mas com a outra parte e seu
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USA SUAS
HABILIDADES
INTERPESSOAIS

procurador, a fim de mapear de forma sistêmica, o que permeia os conflitos e buscar as melhores soluções para cada situação.
Possui uma elasticidade mental capaz de compilar habilidades jurídicas e sociais, conseguindo

exercer

a

escuta

ativa

sempre

que

necessário, questionar até descobrir os reais interesses que envolvem as disputas do seu cliente, pesquisar e entrevistar os envolvidos,
bem como se utilizar de equipe multidisciplinar,
até alcançar um diagnóstico para a controvérsia, possibilitando descobrir soluções criativas e
desenvolver acordos racionais, inteligentes e
sustentáveis.
Na advocacia 5.0 o advogado precisa pensa
“fora da caixa” a ﬁm de buscar diferentescaminhos para a solução dos problemas, além
daqueles que o Judiciário oferece.

Para isto ele precisa se utilizar de várias ferramentas tecnológicas, bem como, comportamentais, tais como o design thinking uma forma
inovadora de realizar brainstorm.
.

como mediação, negociação, conciliação, design
de sistemas de disputas DSD, práticas colaborati-
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vas, entre outros, e sabe como utilizá-los muito
bem. Ele reconhece que o acesso a uma justiça
equilibrada e justa não se dá apenas pela porta
do Judiciário e essa é uma das premissas indispensáveis do perfil deste advogado da nova sociedade.
Esta nova advocacia urge por trabalhar de forma
Parcerias

são

valorizadas

e

necessárias. A inclusão é uma das palavras chave,
assim, todas as profissões são bem-vindas a
compor uma equipe multidisciplinar que pode
auxiliar o advogado a melhor exercer seu papel
na busca pela resolução ou da prevenção do conflito. A título de exemplo, um advogado de
família pode fazer parceria com mediadores ou
contadores,

psicólogos

e

pedagogos

áreas para prevenir e resolver conflitos no DSD.
Por consequência do trabalho em equipe, a postura de colaboração é também um fator chave
nesta advocacia. O advogado 5.0 coopera para
encontrar a solução dos problemas do cliente olhando todos os lados do conflito, visando sempre
a soluções menos custosas, mais eficientes, rápidas e sustentáveis.

Ninguém trabalha sozinho na Advocacia 5.0!
colaborativa.

tas e mediadores especializados em determinas

para

melhor servir aos seus clientes como ocorre nas
práticas colaborativas. Um advogado empresarial
pode utilizar os serviços de engenheiros, financis-

Criatividade também faz parte das premissas do
perfil desta nova advocacia. O advogado 5.0
busca resolver os problemas dos seus clientes
atento ao que ele precisa, assim a gama de
soluções possíveis é a mais vasta possível a vai
além das soluções jurídicas. É o que vemos, por
exemplo, em um design de solução de disputas
onde o problema pode ser resolvido implementando os canais de comunicação do cliente
ou aplicando um mix de metodologias de solução
de conflitos negociação, mediação e arbitragem.

MAS, NÓS JÁ
ESTAMOS
PREPARADOS
PARA A ADVOCACIA
5.0?

Assim como na sociedade 5.0, em que todos
são responsáveis pelo bem comum e pela realidade que vivenciam, o advogado nesta nova
era, precisa atuar com autorresponsabilidade.
Primeiro entendendo seu papel e ajudando o
cliente, sem precisar levar tudo ao judiciário.
Ou seja, é necessário ter outras ferramentas
de trabalho além dos processos judiciais no
seu escopo ou fazer parcerias com quem utiliza esses métodos.

Segundo, deve atuar como vetor de transformação para a coletividade trazendo à consciência dos seus clientes a autorresponsabilidade e a capacidade de resolver seus conflitos.
O papel do advogado 5.0 é de pacificador
social nesta evolução disruptiva e inescapável
para toda a humanidade!
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pandemia que

A ADVOCACIA 5.0, CONFORME ACIMA DITO,
FLORESCE NESTE MOMENTO DE CRISE EM QUE
PRECISAMOS INOVAR COM SOLUÇÕES RÁPIDAS,
MENOS ONEROSAS E DISRUPTIVAS. E POR MEIO
DESSA ADVOCACIA POSSIBILITAMOS O
AMADURECIMENTO DA PRÓPRIA SOCIEDADE,
QUE PASSA A ENTENDER QUE NÃO SERÁ
NECESSÁRIO SEMPRE BATER ÀS PORTAS DO
ESTADO PARA BUSCAR A TUTELA PRETENDIDA.

O cenário mundial que estamos vivenciando
com uma pandemia em escala global e sem
precedentes nos mostra que tudo é sistêmico e
que neste sistema o homem é o mais importante, exatamente como os pesquisadores no
Japão concluíram, ao desenvolver o conceito
da sociedade 5.0. E será colocando o homem
no centro e gerando autorresponsabilidade por
meio de técnicas como negociação, mediação,
design de sistemas de disputas, práticas colaborativas, entre outras que possam surgir conforme necessidade do cliente e criatividade do
advogado, que daremos mais um passo ao progresso da nossaprofissão.
É tempo de mostrarmos que estamos prontos
para encarar todos os desafios que esta crise
ainda trará. Nesta nova advocacia, a capacidade postulatória do advogado luta pela recomposição das relações jurídicas, estimula
diálogo entre as partes e enxuga a máquina judiciária.

O advogado 5.0 compreende o acesso
justiça, e por esta razão, abraçado no
princípio da razoável duração do processo,
entende a relevância dos métodos adequados de resolução de conflitos.
Este advogado exerce empatia, desenha arranjos procedimentais não litigantes, desenvolve soluções criativas, negocia com transparência, ética e lisura.
Este novo advogado é visto como engenheiro de soluções, designer de sistema de
disputas,assumindo seu papel indispensável
dentro do ecossistema em prol do bem-estar
e da justiça para o homem e a coletividade.
Acreditar no conceito da Advocacia 5.0 é
querer fazer diferença na vida das pessoas.
Você está pronto?

O FUTURO
ESTÁ NA
TECNOLOGIA,
MAS O FUTURO
MAIOR AINDA ESTÁ
EM TRANSCENDÊ-LA.
Gerd Leonhard

SEJAM
BEM-VINDOS À
ADVOCACIA 5.0!
FAÇA PARTE DESTA
EVOLUÇÃO SOCIAL
NA ADVOCACIA!

