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Manual do advogado
10 dicas para alavancar a carreira na
advocacia

Introdução
Introdução
Os primeiros anos de carreira de um advogado podem
v;ul-bv7bࣱ1;bv7ot;r-u;1;ĺbm7-l-bvv;o
ruoCvvbom-Ѵ7;v;f-7;v;moѴ;ul-1-uu;bu-7;v1;vvoķ
l-v;v|࢙7;v1om;1|-7o1ol-vm;1;vvb7-7;v7olm7o-|-Ѵĺ
;u7-7;࣐t;ol;u1-7o-m7-1-7-;l-bv1olr;ঞঞo
;lmoor;uCѴ7;1Ѵb;m|;ķlb|ol-bv;b];m|;;1om;1|-7o
1ololm7o7b]b|-Ѵķ;v|࢙;b]bm7ot;ovruoCvvbom-bvv;
-7-r|-l࢘;vv-mo-u;-Ѵb7-7;ĺ
=-|o࣐t;v;o1࣑t;uv;|oum-ul-7o]-7o7;v1;vvoķ
precisa mudar a forma como está guiando sua carreira agora
l;vloĺ-u--|;m7;u-vmo-v7;l-m7-v7ol;u1-7oķ࣐
=m7-l;m|-Ѵ|;ulr;uCѴ;lru;;m7;7ou;;v|-u-m|;m-7o
1ol-vl7-m2-vt;-vmo-v|;1moѴo]b-v;v|࢛o|u-;m7oķ
-Ѵb1;u2-m7ov-1-uu;bu-mo1-lbm_o7-bmo-2࢛oĺ
-vķ-Cm-Ѵķ1olo=-;ubvvoĵ";o1࣑t;u7;v1o0ubu1olo
-Ѵ--m1-uv-1-uu;bu-7b-m|;7;ll;u1-7ot;;v|࢙;l
|u-mv=oul-2࢛oo|;lrobm|;buoķm࢛ov;ru;o1r;ĺ u-m|;;v|;
;Ŋ0oohķ1omCu-r;Ѵol;movƖ7b1-vvblrѴ;vt;࢛o]-u-mঞut;
o1࣑v-bu࢙m-=u;m|;7ov1om1ouu;m|;v;1omv|ubu࢙l-1-uu;bu-
7;v1;vvoĺ

1. Invista em networking
m;|ouhbm]࣐l7ovr-vvovl-bvblrou|-m|;vr-u-l-7o]-7oķl;vlor-u--t;Ѵ;vruoCvvbom-bvl-bv;r;ub;m|;v;
t;rovv;l-mov7;l;u1-7oĺou࣐lķ࣐r-u-ovmoovruoCvvbom-bv;-7o]-7ovbmb1b-m|;vt;-|uo1-7;;r;ub࣑m1b-v7o
m;|ouhbm]]-m_-lr-r;Ѵl-bvblrou|-m|;m-_ou-7;1u;v1;uruoCvvbom-Ѵl;m|;ĺ
ovloঞovr-u-bvvov࢛olb|ovĺCm-Ѵķ࣐roul;bo7om;|ouhbm]t;o1࣑;r-m7;_oubom|;vķ1om_;1;ruoCvvbom-bv7;
࢙u;-v7b=;u;m|;v;-|࣐l;vlo|;l-orou|mb7-7;7;1omv;]buv;vrubl;buov1Ѵb;m|;vķv;f-roubm7b1-2࢛oo1ub-m7o
u;Ѵ-1bom-l;m|ovĺѴ࣐l7bvvoķ1om_;1;uo|uov-7o]-7ovķvo0u;|7ol-bv;r;ub;m|;vķ࣐l-l-m;bu-7;-ru;m7;u1obv-v
mo-v;|;ul-bv࢛ol-bv-lrѴ-7ol;u1-7oĺ
l;Ѵ_ou7;|7o࣐t;1omtbv|-u;vv-u;7;7;u;Ѵ-1bom-l;m|ov;C1b;m|;m࢛o࣐|࢛o7bࣱ1bѴt-m|or-u;1;ĺ-uঞ1br-u7;
r-Ѵ;v|u-v;ouhv_orv7-v-࢙u;-ķ;l;vlov-u-|;1moѴo]b--v;=-ouķv࢛o-Ѵ]l-v7-vl-m;bu-v7;1om_;1;ur;vvo-vķ
7;v1o0ubu1obv-vmo-v;=oul-uu;Ѵ-1bom-l;m|ovĺ

4.
4. Demonstre
Demonstre
comprometimento
comprometimento
2. Tenha um planejamento claro
";o1࣑࣐l7ov-7o]-7ovt;-1_-t;vॕ࣐rovvझ;Ѵ1-r|-u1Ѵb;m|;v|u-0-Ѵ_-m7o
";o1࣑࣐l7ov-7o]-7ovt;-1_-t;vॕ࣐rovvझ;Ѵ1-r|-u1Ѵb;m|;v|u-0-Ѵ_-m7o
;ll;v1ub|ॕubo7;u;mol;ķ|-Ѵ;v;vuru;;m7-lro1oĺ;u7-7;࣐t;࣐
;ll;v1ub|ॕubo7;u;mol;ķ|-Ѵ;v;vuru;;m7-lro1oĺ;u7-7;࣐t;࣐
rovvझ;Ѵ;lru;;m7;u;v;|oum-ul-7o]-7o7;v1;vvo1olo-|ॖmoloķl;vlo
rovvझ;Ѵ;lru;;m7;u;v;|oum-ul-7o]-7o7;v1;vvo1olo-|ॖmoloķl;vlo
Ter
metas e um planejamento claro para atingi-las é um dos passos essenciais para o
v;l|;uv;mol;-vvo1b-7o-m;m_l;v1ub|ॕuboĺ
v;l|;uv;mol;-vvo1b-7o-m;m_l;v1ub|ॕuboĺ
crescimento
de um advogado. Não importa a experiência que o proﬁssional já possui, se
ele não tem um plano proﬁssional a ser seguido é muito provável que tome decisões
vvo࣐rovvझ;Ѵrubm1br-Ѵl;m|;rou1-v-7-vl7-m2-vr;Ѵ-vt-bvol;u1-7o;v|࢙
vvo࣐rovvझ;Ѵrubm1br-Ѵl;m|;rou1-v-7-vl7-m2-vr;Ѵ-vt-bvol;u1-7o;v|࢙
erradas,
deixe de aproveitar oportunidades latentes do mercado e até prejudique sua
r-vv-m7oķfm|o1olo1u;v1bl;m|o7;lr;uCѴ7;1Ѵb;m|;vt;]ov|-7;-1;vv-u
r-vv-m7oķfm|o1olo1u;v1bl;m|o7;lr;uCѴ7;1Ѵb;m|;vt;]ov|-7;-1;vv-u
imagem.
v;ub2ov7bu;|-l;m|;r;Ѵ-bm|;um;|ķv;lv-bu7;1-v-ĺ"-0;ot;bvvovb]mbC1-ĵ
;ķ
";o1࣑࣐l7ov-7o]-7ovt;-1_-t;vॕ࣐rovvझ;Ѵ1-r|-u1Ѵb;m|;v|u-0-Ѵ_-m7o
v;ub2ov7bu;|-l;m|;r;Ѵ-bm|;um;|ķv;lv-bu7;1-v-ĺ"-0;ot;bvvovb]mbC1-ĵ
;ķ
_of;ķ;bv|;llbѴ_-u;v7;1Ѵb;m|;vt;7;|;v|-l-b7;b-7;|;ut;bu-|࣐l;v1ub|ॕubo
;ll;v1ub|ॕubo7;u;mol;ķ|-Ѵ;v;vuru;;m7-lro1oĺ;u7-7;࣐t;࣐rovvझ;Ѵ
O_of;ķ;bv|;llbѴ_-u;v7;1Ѵb;m|;vt;7;|;v|-l-b7;b-7;|;ut;bu-|࣐l;v1ub|ॕubo
importante aqui é que você anote exatamente onde quer chegar nos próximos meses
ࣱvb1or-u-v;u-|;m7b7oroul-7o]-7oķ;;v|࢛oruo1u-m7orou;Ѵ;vfv|-l;m|;m-
;lru;;m7;u;v;|oum-ul-7o]-7o7;v1;vvo1olo-|ॖmoloķl;vlov;l|;uv;
ouࣱvb1or-u-v;u-|;m7b7oroul-7o]-7oķ;;v|࢛oruo1u-m7orou;Ѵ;vfv|-l;m|;m-
anos, e trace metas para
alcançar os seus objetivos. Mesmo que você não esteja
bm|;um;|ĺ
mol;-vvo1b-7o-m;m_l;v1ub|ॕuboĺ
bm|;um;|ĺ
trabalhando em um escritório ou não tenha qualquer perspectiva de conseguir clientes,
é possível estabelecer etapas que contribuam para seu aprendizado e façam você
bm|;um;|࣐l-]u-m7;orou|mb7-7;r-u-moov-7o]-7ovķt;ro7;l
vvo࣐rovvझ;Ѵrubm1br-Ѵl;m|;rou1-v-7-vl7-m2-vr;Ѵ-vt-bvol;u1-7o;v|࢙
bm|;um;|࣐l-]u-m7;orou|mb7-7;r-u-moov-7o]-7ovķt;ro7;l
avançar
na carreira.
;m1om|u-u-Ѵ|;um-ঞ-vr-u-1-r|-u1Ѵb;m|;vv;l=;ubuovѴblb|;v7-࣐ঞ1-ruoCvvbom-Ѵķ
r-vv-m7oķfm|o1olo1u;v1bl;m|o7;lr;uCѴ7;1Ѵb;m|;vt;]ov|-7;-1;vv-uv;ub2ov
;m1om|u-u-Ѵ|;um-ঞ-vr-u-1-r|-u1Ѵb;m|;vv;l=;ubuovѴblb|;v7-࣐ঞ1-ruoCvvbom-Ѵķ
v;f-;lrѴ-|-=oul-vķ1olo-InovaJudķv;f--|u-࣐v7;;v|u-|࣐]b-v1olo-7o
7bu;|-l;m|;r;Ѵ-bm|;um;|ķv;lv-bu7;1-v-ĺ"-0;ot;bvvovb]mbC1-ĵ
;ķ_of;ķ;bv|;l
v;f-;lrѴ-|-=oul-vķ1olo-InovaJudķv;f--|u-࣐v7;;v|u-|࣐]b-v1olo-7o
Propor
uma rotina de estudo,
participar de workshops, fazer uma pós-graduação e
-uh;ঞm] b]b|-Ѵĺ-u-bvvoķu;1om_;1;u-vm;1;vvb7-7;v7ol;u1-7ot;o1࣑ro7;
lbѴ_-u;v7;1Ѵb;m|;vt;7;|;v|-l-b7;b-7;|;ut;bu-|࣐l;v1ub|ॕuboࣱvb1or-u-v;u
-uh;ঞm]
b]b|-Ѵĺ-u-bvvoķu;1om_;1;u-vm;1;vvb7-7;v7ol;u1-7ot;o1࣑ro7;
deﬁnir
processos
para a prospecção
de clientes, por exemplo, são alguns dos passos que
voѴ1bom-uķ;m|;m7;uov;rি0Ѵb1oŊ-Ѵo;;m1om|u-urѴ-|-=oul-v;=;uu-l;m|-v7b]b|-bv
-|;m7b7oroul-7o]-7oķ;;v|࢛oruo1u-m7orou;Ѵ;vfv|-l;m|;m-bm|;um;|ĺ
voѴ1bom-uķ;m|;m7;uov;rি0Ѵb1oŊ-Ѵo;;m1om|u-urѴ-|-=oul-v;=;uu-l;m|-v7b]b|-bv
podem
ajudar você a se preparar, mesmo que ainda não esteja atendendo casos.
r-u--ruo;b|-u;vv-|;m7࣑m1b-7;1omvlov࢛or-vvov;vv;m1b-bvĺ
r-u--ruo;b|-u;vv-|;m7࣑m1b-7;1omvlov࢛or-vvov;vv;m1b-bvĺ
Além disso, mesmo depoisbm|;um;|࣐l-]u-m7;orou|mb7-7;r-u-moov-7o]-7ovķt;ro7;l;m1om|u-u
de conseguir seus primeiros clientes é importante ter um
-Ѵ|;um-ঞ-vr-u-1-r|-u1Ѵb;m|;vv;l=;ubuovѴblb|;v7-࣐ঞ1-ruoCvvbom-Ѵķv;f-;l
planejamento claro, indicando quantas horas de trabalho você terá para se dedicar ao
rѴ-|-=oul-vķ1olo-InovaJudķv;f--|u-࣐v7;;v|u-|࣐]b-v1olo-7o-uh;ঞm]
b]b|-Ѵĺ
projeto, quanto tempo será
necessário para concluir cada etapa do trabalho e muito
-u-bvvoķu;1om_;1;u-vm;1;vvb7-7;v7ol;u1-7ot;o1࣑ro7;voѴ1bom-uķ;m|;m7;uo
mais. Acredite, todo esse planejamento
é trabalhoso e exige autoconhecimento, mas
v;rি0Ѵb1oŊ-Ѵo;;m1om|u-urѴ-|-=oul-v;=;uu-l;m|-v7b]b|-bvr-u--ruo;b|-u;vv-
vale a pena.
|;m7࣑m1b-7;1omvlov࢛or-vvov;vv;m1b-bvĺ

2. Tenha um planejamento claro

. Tenha uma boa comunicação
com o cliente
࢛o_࢙7িb7-v7;t;-1-r-1b7-7;7;1olmb1-2࢛o࣐l-7-vl-bvblrou|-m|;vr-u-o
-7o]-7oķ;bvvoC1-1Ѵ-uot-m7or;mv-lovmou;Ѵ-1bom-l;m|o1olo1Ѵb;m|;ĺof;ķov
1Ѵb;m|;v;v|࢛o1-7-;l-bv;b];m|;v;7;v;f-lr-uঞ1br-u-ঞ-l;m|;7;|o7-v-v;|-r-v
7oruo1;vvoĺ
Não há dúvidas de que a capacidade de comunicação é uma das mais importantes para o
advogado,
e isso ﬁca claro quando pensamos no relacionamento com o cliente. Hoje, os
vv;ro7;v;ul7;v-Cor-u-ov-7o]-7ovķl-v࣐;vv;m1b-Ѵt;o1࣑7;v;moѴ-l-
1olmb1-2࢛o=u-m1-;;C1b;m|;1olv;v1Ѵb;m|;vĺubm1br-Ѵl;m|;rout;;vv-࣐l-
dol-m;bu-7;C7;Ѵb࢙ŊѴov;1omv;]bubm7b1-2ॗ;vr-u-moov1-vovĺ
processo.

3. Tenha uma boa comunicação com o cliente

Esse
pode ser um desaﬁo para os advogados, mas é essencial que você desenvolva uma
ru;m7--obuot;o1Ѵb;m|;|;l-7b;uķb7;mঞC1-m7ov-v7ou;v;ovruo0Ѵ;l-vt;
comunicação
franca e eﬁciente com seus clientes. Principalmente porque essa é uma
ru;1bv-lu;voѴ;uĺ$-l0࣐lķv;lov|u;7bvromझ;Ѵr-u-ঞu-u7িb7-vobm=oul-uvo0u;o
maneira
de ﬁdelizá-los e conseguir indicações para novos casos.
1-vo-t-Ѵt;ulol;m|oķ;1olmbt;t-Ѵt;ul7-m2-blrou|-m|;moruo1;vvoĺѴ࣐l
7bvvoķ-Ѵ;-r;m-r-vv-urououhv_orvt;-bѴb;lo1࣑-7;v;moѴ;u-ou-|ॕub-ķl-
7-v=;uu-l;m|-vl-bvblrou|-m|;vmo7b-Ŋ-Ŋ7b-7o-7o]-7oĺ
caso a qualquer momento, e comunique qualquer mudança importante no processo. Além
disso, vale a pena passar por workshops que auxiliem você a desenvolver a oratória, uma
das ferramentas mais importantes no dia-a-dia do advogado.

4. Demonstre
comprometimento
";o1࣑࣐l7ov-7o]-7ovt;-1_-t;vॕ࣐rovvझ;Ѵ1-r|-u1Ѵb;m|;v|u-0-Ѵ_-m7o
;ll;v1ub|ॕubo7;u;mol;ķ|-Ѵ;v;vuru;;m7-lro1oĺ;u7-7;࣐t;࣐
rovvझ;Ѵ;lru;;m7;u;v;|oum-ul-7o]-7o7;v1;vvo1olo-|ॖmoloķl;vlo
v;l|;uv;mol;-vvo1b-7o-m;m_l;v1ub|ॕuboĺ
vvo࣐rovvझ;Ѵrubm1br-Ѵl;m|;rou1-v-7-vl7-m2-vr;Ѵ-vt-bvol;u1-7o;v|࢙
r-vv-m7oķfm|o1olo1u;v1bl;m|o7;lr;uCѴ7;1Ѵb;m|;vt;]ov|-7;-1;vv-u
v;ub2ov7bu;|-l;m|;r;Ѵ-bm|;um;|ķv;lv-bu7;1-v-ĺ"-0;ot;bvvovb]mbC1-ĵ ;ķ
_of;ķ;bv|;llbѴ_-u;v7;1Ѵb;m|;vt;7;|;v|-l-b7;b-7;|;ut;bu-|࣐l;v1ub|ॕubo
ࣱvb1or-u-v;u-|;m7b7oroul-7o]-7oķ;;v|࢛oruo1u-m7orou;Ѵ;vfv|-l;m|;m-
bm|;um;|ĺ
bm|;um;|࣐l-]u-m7;orou|mb7-7;r-u-moov-7o]-7ovķt;ro7;l
;m1om|u-u-Ѵ|;um-ঞ-vr-u-1-r|-u1Ѵb;m|;vv;l=;ubuovѴblb|;v7-࣐ঞ1-ruoCvvbom-Ѵķ
v;f-;lrѴ-|-=oul-vķ1olo-InovaJudķv;f--|u-࣐v7;;v|u-|࣐]b-v1olo-7o
-uh;ঞm] b]b|-Ѵĺ-u-bvvoķu;1om_;1;u-vm;1;vvb7-7;v7ol;u1-7ot;o1࣑ro7;
voѴ1bom-uķ;m|;m7;uov;rি0Ѵb1oŊ-Ѵo;;m1om|u-urѴ-|-=oul-v;=;uu-l;m|-v7b]b|-bv
r-u--ruo;b|-u;vv-|;m7࣑m1b-7;1omvlov࢛or-vvov;vv;m1b-bvĺ

њӝČǉȚƃʍȴɥɨɁˎɰɰȈɁȶƃȢɥɨɁƃɽȈʤɁ
-Ѵ-ulb|o;1lruburo1o࣐l-7-v1obv-vt;ro7;l7;v|ubu-v-bl-];l;mt-m|oruoCvvbom-Ѵĺv1;vvom࢛o࣐
7-t;Ѵ;vruoCvvbom-bvt;v-0;l1om;m1;uo1Ѵb;m|;roul;bo7;r-Ѵ-u-v-b-vķl-vķvblķ7-t;Ѵ;vt;;m|u;]-l-|࣐
l-bv7ot;ruol;|;u-lĺ
vvo;b];lb|-ruo-ঞb7-7;;rѴ-m;f-l;m|oķvo0u;|7or-u-]-u-mঞut;o1࣑1omvb]-ru;;ut-Ѵt;uruo0Ѵ;l-;
u;voѴ࣑ŊѴov;lt;-Ѵ]࣐lvoѴb1b|;bvvoĺ-ru࢙ঞ1-ķvb]mbC1-t;o1࣑ru;1bv-;v|-u-|;m|o-|7ot;;v|࢙-1om|;1;m7o
7;m|uo;=ou-7oruo1;vvoĺ";l-m|;u-|-Ѵb-7o࣐l-l-m;bu-7;1omv;]bu;vv-bv࢛o-lrѴ-7olm7o;7ol;u1-7oķ
-f7-m7oo1࣑-b7;mঞC1-u|;m7࣑m1b-vt;ro7;lv;u-rѴb1-7-vmo|u-0-Ѵ_oĺ
Ѵ࣐l7bvvoķm࢛o;vr;u;o1Ѵb;m|;bu-|࣐o1࣑r;u]m|-m7ovo0u;-;oѴ2࢛o7oruo1;vvoĺl-]bm;t;ķv;|;l-Ѵ]࣐l-mvbovo
1olov1;vvo7;vv;ruo1;vvoķ1ol1;u|;-࣐o1Ѵb;m|;ĺ m|࢛oķ-m|;1br;-v7িb7-vt;;Ѵ;ro7;|;u;m࢛o;1omolb;m-v
;rѴb1-2ॗ;vķl;vlot;bvvo;bf-t;o1࣑v;f-vbm1;uovo0u;-v1_-m1;v7;b|ॕub-Őo7;uuo|-őmoruo1;vvoĺ

6. Construa uma
boa reputação
Construir uma boa reputação não é fácil, mas é o que vai fazer toda a diferença na
hora de alavancar sua carreira. A sua fama será importante para formar parcerias
prospectando.
O importante, aqui, é você ter noção de que é o único responsável por construir essa
reputação. O seu comportamento nos ambientes em que frequenta, o modo como
você trata seus clientes, e até a maneira como se porta em sala de aula — seja durante
a graduação ou em uma pós-graduação — fazem toda a diferença.
Acredite, a reputação que você constrói é algo que se espalha rápido, e mesmo quem
não conhece a sua índole pode saber sobre ela por terceiros. Se você é conhecido
mal-educado, por exemplo, as chances de conquistar novos clientes são reduzidas.

7. Busque especializações
Quem acha que conseguir o diploma de Direito e passar na OAB são o suﬁciente para ser
um advogado de sucesso, está enganado. A verdade é que esses são apenas os primeiros
passos, e alavancar a carreira na área exige ainda mais compromisso e desejo de aprender
após isso.
A área Jurídica está em constante evolução, e mesmo a legislação sofre mudanças e adições
constantemente. Em alguns mercados, isso é ainda mais visível, como é na área de Direito
Tributário, por exemplo. Estar desatualizado, nesses casos, pode fazer até mesmo o advoga
do perder o caso ou prejudicar o cliente.
não queira fazer uma pós-graduação, mestrado ou doutorado agora, é importante que
frequente palestras e consuma conteúdo de especialistas do mercado.
principalmente para advogados que estão começando a carreira agora.

-

8. Faça bom uso da tecnologia
Muitas vezes, tudo o que você precisa para começar a crescer, é fazer uso das ferramentas certas. E a tecnologia tem muito a
clientes, quanto também no momento de gestão do andamento de processos, networking, e muito mais.
Muitos proﬁssionais estão perdendo espaço no mercado porque não estão usando a tecnologia a seu favor. Plataformas, sites
e mesmo redes sociais são apenas algumas das ferramentas digitais que podem ajudar você a criar uma rede de contatos,
prospectar clientes e encontrar oportunidades na área.
Além disso, a tecnologia é essencial para oferecer uma comunicação eﬁciente com o cliente. Muitos clientes preferem a
vídeo. Até mesmo o processo de prospecção de clientes foi completamente transformado pela tecnologia, e plataformas
como a InovaJud ajudam você a encontrar e gerenciar processos diretamente pela internet, sem sair de casa.
Estar de olho em todas essas transformações e fazer bom uso do que a tecnologia tem a oferecer são alguns dos passos que

9. Encontre maneiras de captar clientes
Se você é um dos advogados que acha que só é possível captar clientes trabalhando em
um escritório de renome, talvez se surpreenda com o que iremos tratar daqui pra frente.
A verdade é que é possível empreender e se tornar um advogado de sucesso mesmo sem
ter seu nome associado a um grande escritório de advocacia.
Isso é possível principalmente por causa das mudanças pelas quais o mercado está
passando, junto com o crescimento de um perﬁl de clientes que gosta de acessar serviços
diretamente pela internet, sem sair de casa. Sabe o que isso signiﬁca? Que, hoje, existem
ser atendido por um advogado, e estão procurando por eles justamente na internet ou
acabam por deixar de demandar judicialmente.
A internet é uma grande oportunidade para novos advogados, que podem encontrar
Para isso, reconhecer as necessidades do mercado que você pode solucionar, entender o
seu público-alvo e encontrar plataformas e ferramentas digitais para aproveitar essa
tendência de consumo são passos essenciais.

10. Seja um advogado digital,
seja um advogado parceiro da InovaJud
E se você encontrar todas essas ferramentas para alavancar sua advocacia em um só lugar? Você vai
imaginar que estamos falando de mais um daqueles produtos que prometem milagres, mas que não
cumprem com nada do que dizem, não é?
Com a InovaJud, é diferente! Você tem a oportunidade de conhecer a plataforma antes mesmo de
contratá-la, mediante breve cadastro acessando o site www.inovajud.adv.br ou baixando o nosso
app. Assim, você terá a oportunidade de conhecer o funcionamento da plataforma que veio para
revolucionar o mundo da advocacia.
A InovaJud é uma plataforma que conecta usuários, denominados clientes digitais, a advogados
parceiros, oferecendo as seguintes vantagens:

possibilita o exercício da proﬁssão sem a necessidade de manter os altos custos de um escritório
de advocacia;

Oferece acesso ilimitado a clientes e a oportunidade de escolher em quais e quantos processos
quer atuar, facilitando assim o networking através de contatos via chat com os usuários que
disponibilizam seus casos na plataforma;

10. Seja um advogado digital,
seja um advogado parceiro da InovaJud
ruolo;l-l-bouv-ঞv=-2࢛o7o1Ѵb;m|;ķf࢙t;rovvb0bѴb|--1olmb1-2࢛o1olol;vlot;
7;;u࢙;v|-uv;lru;bm=oul-7o7ot;-1om|;1;;lv;ruo1;vvoķ7;;m7ov;u-Ѵbl;m|-7o7;vv-v
bm=oul-2ॗ;vr;Ѵov;-7o]-7o;l|;lrou;-Ѵķb-rѴ-|-=oul-ĸ

o=m1bom-l;m|o;--7lbmbv|u-2࢛o7ov;;v1ub|ॕubo7;-7o1-1b-m-r-Ѵl-7-l࢛oķ0;l1olo
rovvb0bѴb|-o];u;m1b-l;m|o7;ruo1;vvovķu;1;0bl;m|o;;mbo7;7o1l;m|ovb-rѴ-|-=oul-ĸ
ro7;u|u-0-Ѵ_-ut-m7o;-om7;tbv;uķ|7o-|u-࣐v7;l-Ѵ-|-=oul-
ƐƏƏѷ b]b|-Ѵ7;7o1-1b-ĺ
ro7;u1om1bѴb-u--7o1-1b-1olo|u-vruoCvvॗ;vĺ

1oѴ-0ou--bm7-7;=oul-7;1bvb-r-u-t;ov-7o]-7ovr-u1;buov1omv|u-lv-ruॕrub-u;r|-2࢛o
mol;u1-7o7;|u-0-Ѵ_oķf࢙t;ovv;ub2ovru;v|-7ov-ovv;v1Ѵb;m|;v7b]b|-bvv;u࢛o--Ѵb-7ovr;Ѵov
l;vlovķot;rovvb0bѴb|-u࢙-1omtbv|-7;moov1Ѵb;m|;vĺ
o7;umb-u-v--7o1-1b-ķ;v|-m7o-Ѵbm_-7o1olot;_࢙7;l-bvlo7;umo
;bmo-7oumolm7o7--7o1-1b-ĺ

Conclusão
;robv7ovƐƏr-vvovt;-rom|-lov7u-m|;;v|;;Ŋ0oohķo1࣑;v|࢙ru;r-u-7or-u-1ol;2-u-]ou-l;vlo--Ѵ--m1-u-v-
1-uu;bu-1olo-7o]-7oĺ1u;7b|;ķ-bm7-t;lb|ov7ovr-vvov-rom|-7ovv;f-lvblrѴ;vķ;Ѵ;v=-;l|o7--7b=;u;m2-m-1omv|u2࢛o7;l-1-uu;bu-vॕѴb7-;ruolbvvou-ĺ
(o1࣑-ru;m7;ķrou;;lrѴoķ-blrou|࢚m1b-7om;|ouhbm];1olo-bm|;um;|ro7;-f7-uo1࣑-ruovr;1|-uovrubl;buov1Ѵb;m|;vĺѴ࣐l7bvvoķ7;v1o0ubt;m࢛o࣐l-bvm;1;vv࢙ubo;v|-u-vvo1b-7o-l;v1ub|ॕubo7;-7o1-1b-r-u-1omtbv|-uv;Ѵ]-umo
l;u1-7oķ;t;1omv|ubul-0o-u;r|-2࢛o࣐l7ovr-vvovblrou|-m|;vr-u-1omv;]bu;vv--|omolb-ruoCvvbom-Ѵĺ
";|oum-ul-u;=;u࣑m1b-mol;u1-7o;lt;o1࣑-|-m࢛o࣐=࢙1bѴķl-v࣐rovvझ;Ѵ-|u-࣐v7-r;uvbv|࣑m1b-;1omvbv|࣑m1b-ĺ࢛o
;vt;2-ķ|-l0࣐lķ7;bm;vঞu;l;vr;1b-Ѵb-2ॗ;v1omv|-m|;v;v-u|o7ooro|;m1b-Ѵ7-|;1moѴo]b-;l=-ou7ov;1u;v1bl;m|oĺ
;|-Ѵ1ol;2-u--Ѵ--m1-u-v-1-uu;bu--]ou-l;vloĵom|;1ol-mo-7r-u--f7-um;vv-v-foum-7-Ĵ

InovaJudķv-r-u1;bu-7-;u-7b]b|-ѴĴ

