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1.

SOBRE A COMISSÃO DE APOIO AO ADVOGADO INICIANTE DO DISTRITO

FEDERAL – CAAI-DF

A função precípua da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante do Distrito
Federal (CAAI-DF) consiste em impulsionar advogados no início de suas carreiras,
objetivando proporcionar ao advogado iniciante o seu desenvolvimento profissional,
sempre visando uma atuação com bases sólidas e uma crescente qualificação e incentivo
para auxiliar a sua colocação e consolidação no mercado de trabalho.
A CAAI-DF compreende que o Advogado Iniciante é o alicerce da atual advocacia,
não só por serem a maioria, mas porque são os grandes responsáveis pelas principais
mudanças operadas nos últimos anos, pautadas pela inovação, pela ramificação do
empreendedorismo jurídico e pela inserção cada vez mais latente da tecnologia em
nossa rotina laboral.
É tempo de mudanças e crescimento da advocacia, o que gera, naturalmente,
inúmeros desafios aos Advogados em início de carreira. A CAAI-DF, assim, estará em
alerta quanto a necessidade de, em conjunto com a comunidade jurídica, se debruçar
no estudo sobre os desafios enfrentados pela advocacia iniciante.
A proposta da Comissão consiste em atuar cada vez mais perto do Advogado
Iniciante, pretendendo operar como uma casa de debates pautados pela ética e pelo
respeito, em defesa dos interesses da classe profissional e em busca de soluções
democráticas para os desafios enfrentados pelos Advogados em início de carreira.

2.

MISSÃO:

Promover novas discussões sobre os novos contornos da Advocacia,
especialmente da Advocacia Iniciante, visando estruturar bases para um novo
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conhecimento originado das mudanças vivenciadas, de modo a fortalecer as bases do
Advogado Iniciante, aprimorando o seu posicionamento no mercado de trabalho.
3.

VALORES:


Independência



Integridade



Ética



Inovação



Comprometimento



Pluralismo



Empreendedorismo Jurídico

Independência

Empreendedorismo
Jurídico

Integridade

Pluralismo

Ética

Comprometimento

Inovação

Figura 1: Valores da Comissão de Apoio ao Advogado Iniciante - CAAI
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4.

DIRETRIZES:


Estruturar-se a partir do novo modelo de mercado para o Advogado Iniciante;



Construção de pensamento estratégico a partir do fortalecimento de debates
jurídicos democráticos;



Fortalecimento da base necessária para o desempenho da advocacia pelo
Advogado Iniciante;



Construção e fortalecimento da imagem da Advocacia Iniciante perante o
mundo digital;



Apoio ao empreendedorismo jurídico;



Com o intuito fomentar da inclusão do Jovem Advogado no mercado de
trabalho, a CAAI/DF buscará através dos eventos a interlocução entre os
escritórios de advocacia, que estejam em conformidade com as normas
regimentais e legais da OAB/DF, bem como estejam em consonância com os
regramentos legais que tratam do piso salarial dos advogados privados do
DF, nos termos da Lei Distrital 5.368/2014.

5.

PROJETOS:

Inicialmente, importante destacar que a nova gestão da CAAI-DF vislumbrou a
necessidade de realizar um mapeamento da atuação do que trabalhado na gestão
antecedente. Realizou-se estudo analítico das atas de reunião produzidas durante o
triênio anterior, a fim de obter informações a respeito dos projetos executados, eventos,
palestras realizadas e diretrizes da comissão.
A intenção é apresentar inovações, no entanto, sem romper com as raízes que
fundaram a Comissão, após anos de colaboração dos membros que devidamente
contribuíram aos projetos da CAAI-DF.
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Assim, os novos projetos da CAAI-DF deverão fazer parte de um dos cinco grupo
de necessidades intituladas como “essenciais”, segundo Abraham Maslow1, conforme
se apresenta a seguir:

Auto-realização:

Alta performance
Status- estima: Contribuição
intelectual
Afiliação: Eventos, networking, workshops, ações
sociais
Segurança: Ações sociais, proteção ao jovem advogado
Fisiológico: Oportunidades de inserção no mercado, contato com
experiências profissionais, outras necessidades relacionadas à subsistência

Figura 2: Pirâmide de Maslow aplicada aos projetos da Comissão
5.1

PROPOSTAS INICIAS
A CAAI-DF apresenta algumas propostas iniciais para a nova gestão:
1. Projeto de construção da imagem da OAB-DF no meio digital: Criação de um
legado audiovisual para a OAB-DF por meio da criação de um canal no Youtube
exclusivo para a advocacia iniciante, por meio do qual serão produzidas e
divulgadas reportagens diversas e entrevistas com renomados juristas,
advogados e professores, relacionados à assuntos jurídicos e atuais, visando
fomentar a expansão do alcance de conhecimento e experiências já vividas pelos
entrevistados, disponibilizando conteúdo relevante e valioso para a formação do
Advogado Iniciante. Cria-se um arquivo de conhecimento acessível a todos.

1

Abraham Harold Maslow foi um psicólogo americano, conhecido pela proposta “Hierarquia de
necessidades de Maslow”. Maslow trabalhou no MIT, fundando o centro de pesquisa National
Laboratories for Group Dynamics.
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2. Projeto de construção intelectual: Criação de um livro, conjuntamente aos
membros da CAAI-DF, consolidando a riqueza do conhecimento jurídico obtido
no canal no Youtube.
3. Inovação em projetos de oratória jurídica perante o DF: Parceria com a
Comissão de Núcleo de Prática jurídica para fomentar a iniciativa desta na
implementação do projeto de “Oficina de sustentação Oral”.
Buscaremos a organização de competição voltada à prática de oratória e
sustentação oral em tribunais, bem como parcerias com cursos que abordem o
tema.
4. Promoção de webnários sobre empreendedorismo jurídico, com convidados
palestrantes: Disseminação de conhecimento jurídico por meio de plataformas
que possibilitam o alcance de um maior número de pessoas, promovendo a
solidificação da imagem da OAB-DF perante a comunidade jurídica digital.
5. Criação do Bazar do Advogado Iniciante: Coleta de materiais, roupas e
equipamentos próprios da profissão e organização Bazar Solidário voltado a
auxílio de Advogados Iniciantes que estejam em situação de dificuldade, no qual
toda arrecadação será revertida em favor de novos projetos sociais.
A realidade da advocacia, muitas vezes não conhecida, urge por auxílios básicos,
em que qualquer ajuda faz a diferença.
6. Fortalecimento da presença da OAB-DF nas subseções: Visitas, realização de
palestras, demonstração de apoio institucional e inclusão.
7. Visita a escritórios recém construídos: De modo a visar maior aproximação com
a realidade vivida pelo Advogado Iniciante, bem como conhecer as
problemáticas vivenciadas pela advocacia jovem.
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Outros projetos de interesse da CAAI-DF:
1. Ações sociais;
2. Projeto de visitas institucionais OAB-DF;
3. Palestras com variadas vertentes;
4. Elaboração de cartilha com conteúdo voltado para a Advocacia Iniciante;
5. Elaboração/atualização de conteúdo voltado para a abertura de escritórios;
6. Visita da OAB às escolas e universidades;
7. Projeto networking: Fomentar a interação entre escritórios já consolidados
com jovens advogados que buscam se inserir no mercado de trabalho;
8. Auxiliar a ESA e o Comitê de Gestão de Carreiras no Curso de formação do
Jovem advogado;
9. Parceria com a ESA para realização de treinamentos;
10. Encontros da Advocacia;
11. Entrega de informativos nos kits de entrega da OAB;
12. Projeto mentoria para Jovens Advogados;

6.

CONCLUSÃO

Em breve síntese, a Comissão apresenta, por este documento, um esboço do que
fora idealizado pelas reuniões realizadas pela Diretoria da CAAI-DF, de modo que se
trata de um mero escopo inicial de trabalho, pois se pretende aprimorar as presentes
propostas com a colaboração intelectual e ideológica dos membros da comissão.
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