
 

II DIAGNÓSTICO DA ADVOCACIA INICIANTE 

Dados Gerais: 

Edição 2013 

Participantes: 1918 

                                           Homens    Mulheres 

Até 1 ano de inscrição        494            535 

Com 2 anos de inscrição    182            150 

Com 3 anos de inscrição    110            106 

Com 4 anos de inscrição    75                 87 

Com mais de 4 anos           100               79 

TOTAIS                                  961            957  

 

Responderam ao questionário disponibilizado no site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49%

3%

Com relação ao valor estipulado para 
cobrança de honorários na tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil

AVALIAÇÃO GERAL 

 

14% 5%

13%

16%

3%

Com relação ao valor estipulado para 
cobrança de honorários na tabela da Ordem 

dos Advogados do Brasil

Atuo como advogado 
empregado e não possuo 
conhecimento dos honorários 
cobrados pelo escritório

Atuo como advogado 
empregado, mas tenho 
conhecimento de que os 
honorários cobrados pelo 
escritório estão ABAIXO do valor 
estabelecido

Atuo como advogado 
empregado, mas tenho 
conhecimento de que os 
honorários cobrados pelo 
escritório estão próximos ou 
ACIMA do valor estabelecido

Conheço e não utilizo a 
Tabela, pois cobro valores 
abaixo dos indicados

Conheço e utilizo a 
Tabela, cobrando valores iguais 
ou acima dos indicados

Não conheço e não utilizo a 
Tabela de Honorários como 
parâmetro para a fixação dos 
honorários

 

Com relação ao valor estipulado para 
cobrança de honorários na tabela da Ordem 

Atuo como advogado 
empregado e não possuo 
conhecimento dos honorários 
cobrados pelo escritório

Atuo como advogado 
empregado, mas tenho 
conhecimento de que os 
honorários cobrados pelo 
escritório estão ABAIXO do valor 

Atuo como advogado 
empregado, mas tenho 
conhecimento de que os 
honorários cobrados pelo 
escritório estão próximos ou 
ACIMA do valor estabelecido

Conheço e não utilizo a 
Tabela, pois cobro valores 
abaixo dos indicados

Conheço e utilizo a 
Tabela, cobrando valores iguais 
ou acima dos indicados

Não conheço e não utilizo a 
Tabela de Honorários como 
parâmetro para a fixação dos 



 

1%
1%

8%

7%

16%

4%

Selecione qual a área preponderante de 

5%

1%

31%

8%
15%

4% 3%

Selecione qual a área preponderante de 
atuação

Direito Administrativo

Direito Ambiental

Direito Cível em Geral

Direito Criminal

Direito de Família

Direito Desportivo

Direito Eleitoral

Direito Empresarial

Direito Previdenciário

Direito Trabalhista

Direito Tributário

Outros

 

Selecione qual a área preponderante de 

Direito Administrativo

Direito Ambiental

Direito Cível em Geral

Direito Criminal

Direito de Família

Direito Desportivo

Direito Eleitoral

Direito Empresarial

Direito Previdenciário

Direito Trabalhista

Direito Tributário

Outros



 

 

 

10%

4%

32%

Quais as maiores dificuldades encontradas 
pelos advogados em início de carreira

8%

16%

9%

21%

Quais as maiores dificuldades encontradas 
pelos advogados em início de carreira

Ausência de vagas no mercado 
de trabalho

Discriminação por parte dos 
clientes e demais advogados

Discriminação por parte dos 
Magistrados, Promotores e 
serventuários da Justiça

Falta de experiência no 
exercício prático da profissão

Formalização da atividade com 
constituição da 
sociedade, pagamento de 
tributos ou emissão de RPA 
(recibo de profissional 
autônomo)

Outros

Remuneração paga ao 
advogado iniciante no mercado 
de trabalho

 

Quais as maiores dificuldades encontradas 
pelos advogados em início de carreira

Ausência de vagas no mercado 

Discriminação por parte dos 
clientes e demais advogados

Discriminação por parte dos 
Magistrados, Promotores e 
serventuários da Justiça

Falta de experiência no 
exercício prático da profissão

Formalização da atividade com 
constituição da 
sociedade, pagamento de 
tributos ou emissão de RPA 
(recibo de profissional 

Remuneração paga ao 
advogado iniciante no mercado 



 

 

 

 

 

 

 

 

10%

7%

26%

Qual a sua forma de exercício profissional?

7%

50%

Qual a sua forma de exercício profissional?

Advogado associado à 
Sociedade de Advogados, com 
contrato de associação 
devidamente registrado na 
OAB/PR

Advogado autônomo sem 
vínculo de emprego

Advogado empregado com 
vínculo de emprego

Advogado sócio de escritório 
devidamente inscrito na 
OAB/PR

Trabalho em escritório mas não 
possuo nenhuma das 
vinculações acima citadas

 

Qual a sua forma de exercício profissional?

Advogado associado à 
Sociedade de Advogados, com 
contrato de associação 
devidamente registrado na 

Advogado autônomo sem 
vínculo de emprego

Advogado empregado com 
vínculo de emprego

Advogado sócio de escritório 
devidamente inscrito na 

Trabalho em escritório mas não 
possuo nenhuma das 
vinculações acima citadas



 

 

 

49%

17%

No que tange ao exercício da profissão

34%

No que tange ao exercício da profissão

Advogo, mas ainda não possuo 
a certeza de qual carreira irei 
seguir no futuro

Pretendo seguir a carreira de 
advogado, não sendo meu 
interesse no momento prestar 
concurso público

Somente advogo de forma 
temporária pois tenho 
interesse em prestar Concursos 
Públicos

 

No que tange ao exercício da profissão

Advogo, mas ainda não possuo 
a certeza de qual carreira irei 
seguir no futuro

Pretendo seguir a carreira de 
advogado, não sendo meu 
interesse no momento prestar 
concurso público

Somente advogo de forma 
temporária pois tenho 
interesse em prestar Concursos 



 

48%

Como você é remunerado pelo escritório em 

19%

11%

8%

11%

O valor mensal de sua remuneração 
encontra

6%

3%
5%

14%

24%

Como você é remunerado pelo escritório em 
que trabalha?

Apenas porcentagem sobre 
determinadas atividades

Produtividade

Salário fixo + participação nos 
lucros da sociedade de 
advogados

Salário fixo + porcentagem 
sobre determinados processos

Salário fixo

Trabalho como profissional 
autônomo

5%

23%

23%

O valor mensal de sua remuneração 
encontra-se em qual destas faixas de 

remuneração?

Acima de R$ 5.001,00

Até R$ R$ 1.000,00

De R$ 1.001,00 à R$ 1.500,00

De R$ 1.501,00 à R$ 2.000,00

De R$ 2.001,00 à R$ 2.500,00

De R$ 2.501,00 à R$ 3.000,00

De R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00

 

 

Como você é remunerado pelo escritório em 

Apenas porcentagem sobre 
determinadas atividades

Produtividade

Salário fixo + participação nos 
lucros da sociedade de 

Salário fixo + porcentagem 
sobre determinados processos

Trabalho como profissional 

O valor mensal de sua remuneração 
se em qual destas faixas de 

Acima de R$ 5.001,00

Até R$ R$ 1.000,00

De R$ 1.001,00 à R$ 1.500,00

De R$ 1.501,00 à R$ 2.000,00

De R$ 2.001,00 à R$ 2.500,00

De R$ 2.501,00 à R$ 3.000,00

De R$ 3.001,00 à R$ 5.000,00



 

 

77%

Com relação ao salário recebido e o grau de 

30%

24%

Qual a Jornada de trabalho exercida em seu 

20%

3%

Com relação ao salário recebido e o grau de 
satisfação

Corresponde ao esperado para 
um profissional em inicio de 
carreira

É superior ao esperado para 
um profissional em início de 
carreira

Está abaixo do que entendo 
como justo, levando em 
consideração o tempo de 
exercício profissional e o 
trabalho desenvolvido

3%

6%

37%

Qual a Jornada de trabalho exercida em seu 
local de trabalho

04 horas diárias

06 horas diárias

08 horas diárias

Flexível de acordo com a 
demanda

Mais de 08 horas diárias

 

 

Com relação ao salário recebido e o grau de 

Corresponde ao esperado para 
um profissional em inicio de 

É superior ao esperado para 
um profissional em início de 

Está abaixo do que entendo 
como justo, levando em 
consideração o tempo de 
exercício profissional e o 
trabalho desenvolvido

Qual a Jornada de trabalho exercida em seu 

04 horas diárias

06 horas diárias

08 horas diárias

Flexível de acordo com a 
demanda

Mais de 08 horas diárias



0%

18%

1%

13%

8%

Em relação à qualificação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

20%

2%

16%

22%

Em relação à qualificação profissional 
responda

Cursando Doutorado

Cursando especialização ou pós 
graduação

Cursando Mestrado

Cursos preparatórios para 
concursos

Cursos promovidos pela ESA

Doutorado Concluído

Especialização ou pós 
graduação concluída

Mestrado concluído

Não realizei cursos após a 
graduação

Outros

 

Em relação à qualificação profissional 

Cursando Doutorado

Cursando especialização ou pós 

Cursando Mestrado

Cursos preparatórios para 

Cursos promovidos pela ESA

Doutorado Concluído

Especialização ou pós 
graduação concluída

Mestrado concluído

Não realizei cursos após a 



AVALIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

 

 

Você tem conhecimento dos serviços 
oferecidos pela OAB/PR

Você tem conhecimento dos serviços 
oferecidos pela Caixa de Assistência dos 

AVALIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS

 

13%

87%

Você tem conhecimento dos serviços 
oferecidos pela OAB/PR

23%

77%

Você tem conhecimento dos serviços 
oferecidos pela Caixa de Assistência dos 

Advogados

AVALIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS 

 

 

Você tem conhecimento dos serviços 

Não

Sim

Você tem conhecimento dos serviços 
oferecidos pela Caixa de Assistência dos 

Não

Sim



 

AVALIAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA

 

15%

21%

6%

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, assinale quais serviços você utiliza 

Você tem conhecimento dos cursos 
oferecidos pela Escola Superior da 

AVALIAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA

 

16%

24%

18%

6%

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, assinale quais serviços você utiliza 

ou tem interesse

Farmácia

Livraria

OAB Prev (Previdência privada)

Plano de Saúde

Publicações

Seguro de Vida

9%

91%

Você tem conhecimento dos cursos 
oferecidos pela Escola Superior da 

Advocacia da OAB/PR

 

AVALIAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA 

 

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, assinale quais serviços você utiliza 

OAB Prev (Previdência privada)

Plano de Saúde

Seguro de Vida

Você tem conhecimento dos cursos 

Não

Sim



 

 

55%

Você já frequentou algum curso oferecido 

76%

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, você considera justos os valores 

cobrados pelos cursos da Escola Superior da 

45%

Você já frequentou algum curso oferecido 
pela ESA?

24%

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, você considera justos os valores 

cobrados pelos cursos da Escola Superior da 
Advocacia

 

 

Você já frequentou algum curso oferecido 

Não

Sim

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, você considera justos os valores 

cobrados pelos cursos da Escola Superior da 

Não

Sim



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, você avalia positivamente os cursos 

oferecidos pela ESA/PR

10%

90%

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, você avalia positivamente os cursos 

oferecidos pela ESA/PR

 

Em caso de resposta afirmativa às questões 
acima, você avalia positivamente os cursos 

Não

Sim



 

AVALIAÇÃO DA OAB E DA COMISSÃO DOS ADVOGADOS INICIANTES

16%

40%

Como você avalia a atuação da OAB/PR em 
relação aos advogados em início de carreira

8%

34%

Como você avalia a atuação da Comissão de 
Advogados Iniciantes (CAI)

AVALIAÇÃO DA OAB E DA COMISSÃO DOS ADVOGADOS INICIANTES

 

44%

16%

Como você avalia a atuação da OAB/PR em 
relação aos advogados em início de carreira

Não tenho opinião formada

Negativamente

Positivamente

58%

Como você avalia a atuação da Comissão de 
Advogados Iniciantes (CAI)

Desconheço a atuação da CAI 
ou não tenho opinião formada

Negativamente

Positivamente

AVALIAÇÃO DA OAB E DA COMISSÃO DOS ADVOGADOS INICIANTES 

 

 

Como você avalia a atuação da OAB/PR em 
relação aos advogados em início de carreira

Não tenho opinião formada

Negativamente

Positivamente

Como você avalia a atuação da Comissão de 

Desconheço a atuação da CAI 
ou não tenho opinião formada

Negativamente

Positivamente



PERGUNTAS DESTINADAS AOS ADVOGADOS AUTÔNOMOS

 

57%

Qual é a sua estrutura profissional para 

PERGUNTAS DESTINADAS AOS ADVOGADOS AUTÔNOMOS

 

17%

14%

12%

Qual é a sua estrutura profissional para 
atender seus clientes

Ainda não possuo local 
apropriado para atender meus 
clientes

Atendo os clientes em 
estabelecimento diverso ou 
residência dos próprios clientes

Atendo os clientes em minha 
residência

Tenho escritório próprio com 
estrutura adequada para 
atendimentos

PERGUNTAS DESTINADAS AOS ADVOGADOS AUTÔNOMOS 

 

Qual é a sua estrutura profissional para 

Ainda não possuo local 
apropriado para atender meus 

Atendo os clientes em 
estabelecimento diverso ou 
residência dos próprios clientes

Atendo os clientes em minha 

Tenho escritório próprio com 
estrutura adequada para 
atendimentos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

Com relação à formalização da sua atividade 

17%

9%

Com relação à formalização da sua atividade 
profissional responda

Trabalho como autônomo e emito 
RPA (Recibo de Profissional 
Autônomo)

Trabalho como autônomo e possuo 
escritório devidamente constituído e 
registrado na OAB/PR

Trabalho como autônomo, mas por 
determinadas condições não emito 
RPA (Recibo de Profissional 
Autônomo) nem tenho escritório 
formalmente constituído no 
momento

 

Com relação à formalização da sua atividade 

Trabalho como autônomo e emito 
RPA (Recibo de Profissional 

Trabalho como autônomo e possuo 
escritório devidamente constituído e 
registrado na OAB/PR

Trabalho como autônomo, mas por 
determinadas condições não emito 
RPA (Recibo de Profissional 
Autônomo) nem tenho escritório 
formalmente constituído no 



PERGUNTA DESTINADA AOS ADVOGADOS QUE ATUAM EM SOCIEDADE

 

15%

20%

Com relação à sociedade em que atua

PERGUNTA DESTINADA AOS ADVOGADOS QUE ATUAM EM SOCIEDADE

 

19%

13%

33%

Com relação à sociedade em que atua

Fui convidado a ingressar como 
sócio após indicação

Fui convidado para me tornar 
sócio após seleção de 
curriculum vitae

Fui convidado para me tornar 
sócio após ter atuado como 
estagiário no escritório

Tornei-me sócio em escritório 
da própria família

Tornei-me sócio em escritório 
de colegas que já haviam 
constituído sociedade

PERGUNTA DESTINADA AOS ADVOGADOS QUE ATUAM EM SOCIEDADE 

 

Com relação à sociedade em que atua

Fui convidado a ingressar como 
sócio após indicação

Fui convidado para me tornar 
sócio após seleção de 
curriculum vitae

Fui convidado para me tornar 
sócio após ter atuado como 
estagiário no escritório

me sócio em escritório 
da própria família

me sócio em escritório 
de colegas que já haviam 
constituído sociedade



 

 

64%

Ainda com relação à sociedade em que atua

36%

Ainda com relação à sociedade em que atua

A sociedade ainda não está 
registrada na OAB

A sociedade está devidamente 
registrada na OAB

 

Ainda com relação à sociedade em que atua

A sociedade ainda não está 
registrada na OAB

A sociedade está devidamente 
registrada na OAB


