
Enquanto advogado iniciante, três são as opções de carreira: ser autônomo, ser 
associado ou ser empregado. 

Independentemente do caminho a ser escolhido, todos têm, talvez na mesma 
proporção, o sonho se destacar no mercado e obter sucesso na carreira jurídica, e 
dúvidas quanto às competências e aptidões necessárias para alcançar esses 
resultados. 

Tais objetivos exigem muito trabalho e dedicação, mas para evitar erros comuns e 
começar bem na profissão reunimos 7 dicas de sucesso que podem tornar a 
caminhada um pouco menos árdua. 

1. Cuide da apresentação profissional 

Uma boa apresentação é fundamental para o sucesso do advogado iniciante. 
Durante sua jornada como jurista, seu nome é a sua marca, e é possível transmitir 
segurança para o cliente por meio de medidas simples, tais como, cuidar da 
aparência pessoal, vestir-se de forma adequada, manter o local de atendimento e 
trabalho em ordem, zelar pela relação com os clientes. 

2. Invista em contatos 

Outra conduta importante para quem deseja êxito - e essa vale para todas as 
carreiras - é a construção de um bom networking. 

Dedicar-se às relações, trocar indicações, realizar parcerias com especialistas de 
áreas diversas. Tudo isso fará a diferença para o cliente no momento de escolher 
um patrono. 

Eventos para advogados são ótimos locais para conhecer colegas e desenvolver-se 
profissionalmente. 

3. Lembre-se dos prazos 

Dentre as dicas abordadas nesse texto, atentar aos prazos pode ser considerada 
uma das mais importantes. 

Além de prejudicar a demanda e perder credibilidade, o advogado que perde prazos 
pode ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos causados à ação. 

4. Organize-se 

https://www.manualdoadvogado.com.br/2015/11/como-um-advogado-deve-se-vestir.html
https://www.significados.com.br/networking/
https://www.oab.org.br/eventosoab
https://app.legalcloud.com.br/calculadora/cadastro?next=/


Mais que estar sempre atento aos prazos, um bom advogado deve saber gerir suas 
responsabilidades e atividades. Isso inclui agendar compromissos e reuniões ciente 
de sua duração, ter ciência de quanto trabalho pegar de modo a não afetar sua 
qualidade e dispor de acesso a documentos e informações importantes para as 
demandas. 

É preciso lembrar-se também que não só o profissional deve ser inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), como também o escritório. Este, sendo uma 
empresa, exige um plano de negócios e administração profissional. 

5. Busque especialização 

Ao contrário do que possa parecer, aceitar qualquer tipo de causa 
independentemente da área não é vantagem para advogados iniciantes. Frente a 
um profissional genérico, possíveis clientes podem se afastar temendo estar diante 
de alguém inexperiente. 

Estudar um ramo específico do direito ajuda a destacar-se no mercado e auxilia na 
construção da sua marca. 

Apesar de aconselhável, para especializar-se é prescindível uma pós-graduação ou 
especialização. Tem muito mais a ver com dedicar-se a um assunto, explorando e 
conhecendo as doutrinas e jurisprudências acerca dos temas. 

6. Use a tecnologia a seu favor 

O ambiente jurídico está cada vez mais informatizado e o domínio de tecnologias é 
mais um diferencial para o advogado iniciante. 

Compreender o funcionamento da internet, blogs e mídias sociais pode auxiliar o 
profissional tanto durante a execução dos seus trabalhos e atendimentos, quanto 
como meio de divulgação para marketing jurídico. 

Além de redes, outras ferramentas disponíveis para os profissionais da carreira 
jurídica são softwares de gerenciamento de processos e aplicativos de organização 
e produtividade. 

7. Seja sempre ético 

Por fim, mas não menos importante: mantenha sempre a ética profissional! 

A ética profissional do advogado nada mais é do que conjunto de normas de 
conduta às quais o jurista está submetido. 

https://cnsa.oab.org.br/
https://www.oab.org.br/biblioteca-digital/publicacoes
https://www.oab.org.br/biblioteca-digital/publicacoes
https://rockcontent.com/blog/marketing-juridico/
http://eticaedisciplina.oab.org.br/


Guiam não somente o relacionamento do profissional com o cliente, como também 
suas relações de trabalho e sua atuação enquanto advogado. 

O advogado, seja iniciante ou não, deve atuar de forma ética a fim de conferir 
segurança àqueles que procurem seus serviços e, do mesmo modo, poder cobrar 
destes uma postura semelhante. 

Seguir as dicas acima pode ajudar no início da carreira jurídica mas lembre-se: 
conhecimento é poder, e estudar vigorosa e profundamente os assuntos é 
essencial! A fim de acompanhar as mudanças na sociedade, o Direito está em 
constante adaptação. Para estar atualizado acerca dessas alterações e das 
decisões que as rodeiam, assine a nossa newsletter e receba em seu e-mail artigos 
detalhados sobre essas transformações. 
 


