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DESAFIOS DA ADVOCACIA NA 

ATUALIDADE 

 

Sucesso  profissional    e 

responsabilidade  social:    uma 
equação  que  pode  dar  certo! 

 
Lucia  Bludeni 

 

lucia@bludeni.com.br 

Te. 3107.5447 

 

 

http://www.oabsp.org.br/
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DESAFIOS DA ADVOCACIA 

 NA ATUALIDADE 

 

HOJE E SEMPRE 
enfrentamento DA PROFISSÃO 
 
-preparo intelectual e constante atualização; 
-desenvoltura argumentativa; 
-habilidade para lidar com pares, servidores em geral, 
clientes; 
-formas alternativas de solução de conflitos; 
-desenvolvimento da cultura do fortalecimento e 
aprimoramento da atuação profissional por meio das 
sociedades de advogados; 
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COMPREENSÃO  DA  RESPONSABILIDADE  SOCIAL 
 -Visão  ampla  das  expectativas  da  sociedade; 

 

 

Globalização e tecnologia da informação; 

 

Ampla mobilidade e acessibilidade a informações e bens 

de consumo; 

 

Preservação do meio ambiente e práticas de 

sustentabilidade; 

 

Valorização de princípios éticos individuais/ 

corporativos e respeito ao estado de direito. 
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 ATIVIDADE  PROFISSIONAL 

                        e 

  RESPONSABILIDADE SOCIAL  
-Respeito  ao  estado  de  direito  e  as  lei 

 

A advocacia se adapta as mutações da sociedade; 

 

Prima pelo direito de defesa, um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito e respeita a 

independência dos Três Poderes; 

 

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Liberdade de Associação  
 

 

http://www.oabsp.org.br/
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COMPREENSÃO  DA  RESPONSABILIDADE 

SOCIAL  

 
-na  visão  da  ATUAÇÃO  profissional  do advogado 

 

O Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

são os instrumentos que garantem as 

prerrogativas profissionais e o exercício do  
munus publico ; 
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

e 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 

 

 

Código de Ética e Disciplina da Advocacia 

 

art. 33 e 54, V, da Lei 8.906/1994  
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

e 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Código de Ética e Disciplina da Advocacia 

valores construídos pela advocacia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Princípios 

 
Missão 

Ação= verbos 

Visão 
Resultado= munus 

publico 
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

                   e 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Código de Ética e Disciplina da Advocacia 

  

valores    = consciência  profissional ( preâmbulo CED) 
-lutar pela Justiça; 
-respeitar a Constituição/ leis/ fins sociais/bem comum; 
-proceder com lealdade/ boa fé/ verdade nas relações 
profissionais e  perante a Justiça; 
-prover-se das prerrogativas profissionais e da probidade 
profissional e pessoal de modo a tornar-se merecedor da 
confiança do cliente e da sociedade como um todo; 
-não permitir que o ganho material sobreleve a finalidade 
social de seu trabalho, executando-o com a mesma dedicação 
para todo aquele que lhe houver confiado o  munus publico. 
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

                   e 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL 
Código de Ética e Disciplina da Advocacia 

 
 missão    = deveres/ações (parg. único, art. 2º. CED) 
preservar a dignidade, essencialidade e indispensabilidade da 

profissão em sua conduta; 
atuar com independência e destemor, lealdade e boa fé; 
velar por sua reputação pessoal e profissional; 
empenhar-se no seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; 
contribuir para o aprimoramento do Direito e das leis; 
estimular a conciliação e prevenção de litígios; 
aconselhar o cliente a não ingressar com aventura judicial; 

abster-se de utilizar influencia indevida para si ou cliente; 

vincular  seu nome a atividades e empreendimentos 

manifestamente duvidosos; entender-se diretamente com a parte 

adversa ferindo a ética profissional. 
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

                   e 

 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Código de Ética e Disciplina da Advocacia 

 

  

visão    = resultado/munus publico 
 
art. 3º.CED 

“O advogado deve ter consciência de que o 

Direito é um meio de mitigar as 

desigualdades para o encontro de soluções 

justas e que a lei é um instrumento para 

garantir a igualdade para todos.”  
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TENDÊNCIAS ATUAIS DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

ADVOCACIA 

 

A disposição do advogado ou da 

sociedade de advogados de potencializar 

nas suas atividades cotidianas 

comportamento transparente e ético. 
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TENDÊNCIAS ATUAIS DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

ADVOCACIA 

 

 

Valorizar e utilizar cada vez mais, no seu 

cotidiano, o Estatuto da Advocacia e o 

Código de Ética e Disciplina, para garantir a 

si e a seus constituídos a tutela de direitos e 

garantias jurídicas. 
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TENDÊNCIAS ATUAIS DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

ADVOCACIA 

 

 Transformar esse comportamento parte 

integrante da principal estratégia 

organizacional do escritório ou da 

sociedade de advogados dando 

visibilidade aos seus stakeholders  
 

 

http://www.oabsp.org.br/


14 

TENDÊNCIAS ATUAIS DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA 

ADVOCACIA 

 

 Governança Organizacional  
identificação das partes interessadas 

 

http://www.oabsp.org.br/

