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RESUMO

O tema proposto faz parte de uma pesquisa sobre Direito Digital, explorando sua aplicabilidade, dimensão e as necessidades suplicadas pelo 
mercado contemporâneo. A partir do conhecimento das novas carreiras, habilidades e possibilidades é que se nota a carência de novos 
profissionais aptos a ingressarem nas diretrizes da Indústria 4.0. A pesquisa visa verificar os novos desafios do ensino jurídico no Brasil, 
observando-se a necessidade de uma reformulação das matrizes curriculares, para possibilitar um ensino por competências e desta forma 
proporcionar uma formação mais especializada e dinâmica para o novo perfil profissional exigido no mercado: o do advogado 4.0. A metodologia 
utilizada é a revisão bibliográfica, a partir de livros e periódicos, nacionais e internacionais, para melhor descrever, argumentar e delinear os 
objetivos da pesquisa, que, embora em fase inicial, se propõe a comparar de forma estratégica o novo modelo de ensino europeu, já padronizado 
em diversas universidades, com o atual modelo brasileiro e formular uma proposta de mudança formativa a fim de incentivar o ânimo de 
aprender do aluno, desenvolvendo seu senso crítico e desenvolvendo suas habilidades práticas. O resultado dessa busca demonstra uma 
necessidade de inserção de novos conceitos e disciplinas na formação jurídica, tais como gestão, Marketing, TI, com possibilidades 
interdisciplinares, possibilitando desta forma a inserção no mercado de profissionais especializados nas novas áreas jurídicas, como advogados de 
startups, business lawyers, programadores jurídicos, especialistas em LGPD ou propriedade digital. Não se quer dizer com isso que seja impossível 
um profissional alcançar tais formações com o padrão que temos atualmente, porém, não é tarefa simples considerando que o profissional 
precise cursar mais de uma graduação ou várias especializações, como é o exemplo do bussynes lawyer, que contempla conhecimentos em 
direito, gestão e economia. As mudanças mercadológicas e os anseios da sociedade também vão empurrando o mercado jurídico para esse 
aperfeiçoamento, visto que a utilização de métodos adequados de solução de conflitos com plataformas digitais vêm de forma exponencial 
auxiliando o Judiciário, a exemplo do portal “consumidor.org” que desde junho de 2014 atua no mercado brasileiro e até dezembro de 2017 havia 
atendido mais de 980 mil reclamações desafogando o Judiciário. Além de celeridade para o consumidor também foi economizado dos cofres 
públicos visto que os gastos com o Judiciário são pagos, além das custas judiciais, através dos tributos e impostos arrecadados pelo Estado. O uso 
de portais como o “consumidor.org.br” está sendo amplamente difundido e incentivado, como demonstra o acordo firmado entre Ministério da 
Justiça e CNJ pretendendo incentivar desjudicialização, reduzindo nas demandas relativas a consumo que hoje representam 10% do acervo 
processual do Judiciário. Com a diminuição da judicialização deste tipo de pleito os advogados atuantes nesse segmento deverão buscar novos 
caminhos, necessitando de atualização e ampliação nas suas perspectivas de carreira. Desta forma, o ensino universitário contemporâneo deve 
ampliar as trocas de informação, a visão de mercado e o apoio para desenvolver skills que atendam as necessidades desta nova sociedade que 
adentrou nos moldes da quarta revolução industrial e que busca nos novos profissionais na área  jurídica com diversas competências para atuar 
junto a estas novas demandas, de forma completa e integralizada.
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