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APRESENTAÇÃO/HISTÓRIA 

 
 

A necessidade de otimizar a formação profissional do(a) advogado(a) é uma preocupação constante da 

Ordem dos Advogados do Brasil, intensificada a partir da década de 80. Para a Ordem, o 

aprimoramento da advocacia deve ser um processo ininterrupto, engajado tanto no preparo do 

profissional iniciante como na atualização permanente dos antigos representantes da classe. Visando 

acompanhar o dinamismo da sociedade e do sistema jurídico, a OAB passou a implementar diversas 

ações voltadas para a educação continuada da advocacia. Dessa forma possibilitou-se proporcionar a 

seus membros a abertura para novos conhecimentos, inclusive sobre as mutações legislativas, políticas 

e sociais, que influenciam no modus operandi da advocacia.  

 

Para estimular a disseminação do conhecimento e habilidades técnicas voltadas, primordialmente, para 

o exercício profissional, foram fundadas as primeiras Escolas Superiores de Advocacia, no Rio Grande 

do Sul e em Minas Gerais, em meados de 1985. Passados alguns anos, houve a necessidade de se criar 

um órgão que coordenasse as ações das escolas regionais, que seria a Escola Nacional de Advocacia - 

ENA, instituída em 17 de agosto de 1999, em Sessão Plenária do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, com a finalidade geral expressa de traçar a política nacional de formação 

continuada para o exercício da advocacia, promovendo o aperfeiçoamento dos aspectos técnicos e 

éticos de sua prática profissional. 

http://www.oab.org.br/
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Os objetivos específicos da ENA são: construir novos paradigmas jurídicos na esfera do 

conhecimento; aperfeiçoar as instituições jurídicas através de uma abordagem crítica e interdisciplinar 

e realizar integração entre as ESAS e de suas ações com os demais órgãos da entidade. 

 

Para a Gestão 2016/2019, o Presidente Nacional da OAB, Dr. Claudio Lamachia, designou os 

seguintes membros para integrarem a Escola Nacional de Advocacia – ENA: Diretor-Geral Dr. José 

Alberto Ribeiro Simonetti Cabral que teve auxílio dos Membros do Conselho Consultivo: Dr. 

Adrualdo de Lima Catão (AL); Dr. Auriney Uchôa de Brito (AP); Dra. Carolina Louzada Petrarca 

(DF); Dra. Cristina Lourenço (PA); Dr. Eduardo Lemos Barbosa (RS); Dr. Leandro Duarte Vasques 

(CE); Dr. Luis Cláudio Alves Pereira (MS); Dr. Moisés de Souza Coelho Neto (PB) e Dra. Valentina 

Jungmann (GO). Nas palavras do Presidente Lamachia: “os nomes trazem rica experiência de suas 

Seccionais no que diz respeito à capacitação profissional dos(as) advogados(as)”.  

http://www.oab.org.br/
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2016 

CONVÊNIOS 

 

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) 
 

 
 

É fundamental que os profissionais da advocacia busquem uma capacitação contínua, de modo a 

aperfeiçoar os conhecimentos para prestar os melhores serviços aos cidadãos e a parceria com a AASP 

têm permitido que advogados(as) de todo o país entrem em contato com conteúdo de alto nível, em 

temas atuais para diversas áreas do direito. Nas palavras do Dr. Simonetti: “A ENA leva cursos de 

qualidade a todos os rincões do país, valorizando a profissão ao capacitar os(as) advogados(as) em sua 

militância”. Quando atuamos em âmbito nacional com inovadoras e eficientes metodologias como a 

via internet ou satélite, abrimos a possibilidade de levar os cursos para os quase um milhão de 

advogados(as) inscritos(as) na Ordem. Sendo que, especificamente, nos cursos via web há o bônus de 

o(a) advogado(a) não precisar acompanhar as aulas em tempo real. Este viés confere facilidade à rotina 

do profissional que pode assistir às aulas em diversas plataformas e no horário que melhor lhe convir. 

 

Nas parcerias com a AASP, sempre está à frente o interesse das Instituições envolvidas pela promoção 

da atualização, aperfeiçoamento e formação profissional do(a) advogado(a); pelo incremento da 

cultura forense e jurídica e pelo alcance da maior parte de advogados(as) possíveis, ainda que 

estabeleçam seus domicílios profissionais em locais com pouca estrutura e de difícil acesso. 

 

Desta forma, desde 2010, as Instituições mantêm o Convênio n. 512 do Projeto de Valorização da 

Advocacia (PVA), em razão da necessidade da oferta de cursos de atualização para a advocacia 

brasileira. As aulas, sobre temas variados, são geradas pela AASP e transmitidas via satélite 

garantindo-se, no mínimo, a transmissão de 20 (vinte) horas-aulas/mês. No ano primeiro semestre de 

2016 contamos com a instalação de 13 (treze) novas antenas e no segundo com 11 (onze), perfazendo 

um total de 278 (duzentos e setenta e oito) pontos espalhados por todo o Brasil. Por meio deste 

contrato, no ano de 2016 foram transmitidos 77 (setenta e sete) cursos que totalizaram 401 

(quatrocentos e uma) horas/aulas.  

 

A parceria foi tão exitosa que, em 2012, o Convênio n. 630 foi celebrado, desta vez para oferecimento 

de cursos via internet. Possuímos 7 (sete) Escolas Superiores de Advocacia parceiras, sendo que no 

ano de 2016 foram ministrados 38 (trinta e oito) cursos os quais totalizaram 271 (duzentos e setenta e 

uma) horas/aulas. 

 

Em 2015, pactuamos o Convênio n. 846, cujo objeto é a transmissão do Curso de Gestão Legal na 

Prática: Como Revolucionar a Advocacia Individual de Pequeno e Médio Porte, na modalidade EAD 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/cursos-e-eventos


 

 

 

 

9 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

on demand, a qual visa, em 12 (doze) horas aulas, introduzir uma visão atual, sistêmica e estratégica da 

administração de escritórios de advocacia e aperfeiçoar controles e procedimentos financeiros 

essenciais para planejar e gerenciar uma sociedade de advogados(as). Dentre as matérias, destacam-se: 

sociedade de advogados(as) e liderança; clientes e marketing jurídico; finanças na visão do sócio; 

gestão de equipes, organização e controladoria. 

 

 
 

No ano de 2015, também, ampliamos o Convênio com a inclusão de mais um parceiro, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Por meio desta ampliação de vínculo foi ofertado o curso 

de extensão A Prática da Advocacia em Direito de Família e Sucessões, cuja transmissão iniciou-se em 

27/10/2015, são 90 (noventas) horas/aulas e não há limites de vagas. O Direito de Família é uma área 

bem procurada, mas que tem baixa oferta especializada, logo estamos suprindo uma lacuna.  

 

 
 

Nesta Gestão já foram realizadas diversas reuniões entre os representantes da AASP e o CFOAB/ENA, 

todas com o intuito de melhorar as parcerias atuais e levar novidades para as ESA’s. 

 

No primeiro semestre do ano de 2016, as parcerias entre ENA e AASP já capacitaram 32.938 

(trinta e dois mil, novecentos e trinta e oito) advogados(as). No segundo semestre foram 

capacitados 13.024 (treze mil e vinte e quatro) advogados(as). 

 

SATeducacional 
 

 

http://www.oab.org.br/
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Dando continuidade à ideia de que a ENA é o braço educativo e cultural da OAB Nacional, tendo 

como política o aprimoramento do ensino jurídico do país, neste ano de 2016 a Escola firmou 

convênio com a instituição SATeducacional visando a oferta dos seguintes cursos de extensão: Gestão 

e Direito da Saúde, Direito Educacional e Direito de Energia e Sustentabilidade. 

 

As aulas ocorrerão na modalidade à distância, os(as) advogados(as) terão desconto de 15% no valor 

integral dos cursos e receberão certificado após a conclusão das capacitações.  

 

O convênio permite a adesão das Escolas Superiores de Advocacia (ESA’s), com a finalidade de 

ampliar e facilitar a oferta nos Estados.  

 

Para maiores informações como: conteúdo, cronograma, carga horária, valor, duração, inscrição, entre 

outros acesse o site da SATeducacional: http://www.sateducacional.com.br/landing. 

 

No ano de 2016, a parceria entre ENA e SATeducacional iniciou a capacitação de 873 (oitocentos 

e setenta e três) advogados(as), cujas aulas terminarão em 31/03/2017. 

 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 
 

 
 

O CFOAB/ENA firmou parceria institucional com a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - 

APESC, mantenedora da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, em julho de 2012, para a oferta 

de cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade ensino à distância (EAD) – Convênio 638. 

Esses cursos de especialização têm como objetivo a educação continuada da advocacia brasileira, 

focando sempre no aperfeiçoamento da prática profissional; na profissionalização e no 

aprofundamento dos conhecimentos técnicos, para atender as demandas do mercado. Aulas via internet 

constituem-se no que há mais moderno no sistema educacional e coadunam-se com as mudanças 

propostas pelos avanços tecnológicos. Utilizando-se de uma plataforma e sistemas adequados, essa 

modalidade possibilita que o Sistema da Ordem dos Advogados do Brasil consiga alcançar os 

advogados(as) na quase totalidade do Território Nacional. A grade curricular de cada curso perfaz o 

total de 370 (trezentos e setenta) horas aulas, as quais devem ser cumpridas dentro de 4 (quatro) 

semestres.  

 

No que tange aos repasses, o acordado é de que o CFOAB/ENA receba 15% (quinze por cento) 

incidente sobre as mensalidades efetivamente quitadas. Em 2015, abriu-se a possibilidade de as ESA’s 

aderirem ao Convênio e, atualmente, 8 (oito) Escolas fizeram essa opção, quais sejam: Amazonas; 

Bahia; Ceará; Piauí; Rio Grande do Sul; Roraima; Sergipe e Tocantins. Nestes casos, o repasse ficou 

da seguinte forma: o CFOAB/ENA cedeu à ESA 10% (dez por cento) incidente sobre as mensalidades 

efetivamente recebidas e ficou, apenas, com 5% (cinco por cento). Outra alteração feita no ano de 

http://www.oab.org.br/
http://www.sateducacional.com.br/landing
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2015, foi a concessão do desconto especial de 15% (quinze por cento) para todos os(as) jovens 

advogados(as), com até 5 (cinco) anos de registro na OAB, que se inscreverem em qualquer curso 

oferecido, via parceria. Nesta situação, o abatimento é custeado da seguinte forma: 5% custeado pela 

APESC/UNISC e 10% retirado do repasse de 15% do CFOAB/ENA. 

Nesta gestão, a ENA passou a acompanhar mais de perto as atividades referentes ao presente Convênio 

e têm auxiliado a UNISC a oferecer temas que despertem maior interesse à advocacia. Além dos 

professores que já faziam parte do cadastro da Instituição de Ensino, agora vários Conselheiros 

Federais e Juristas renomados foram indicados pela ENA para compor o corpo docente, os quais irão 

contribuir na melhoria do ensino e qualificação profissional com suas experiências teóricas e práticas. 

 

No ano de 2016, a ENA, por meio da UNISC, ofereceu os cursos abaixo, com o respectivo número de 

inscritos: 

 
CURSOS – 1º SEMESTRE INSCRITOS 

Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial 194 

Advocacia Trabalhista e Previdenciária 208 

Direito Processual Civil: Novo CPC 175 

TOTAL 577 

 

Destes 577 (quinhentos e setenta e um) alunos: 

 
a) 362 (trezentos e sessenta) são jovens advogados(as), ou seja, 62,74% (sessenta e dois e setenta e quatro 

por cento).  

Logo, percebe-se o incentivo, bem como o compromisso inabalável da ENA na melhoria da 

qualificação técnica dos profissionais em início de carreira, pois a atualização desses 

profissionais é de fundamental importância para o fomento da cultura jurídica brasileira. 

b) 6 (seis) são intercambistas, pertencentes à União dos Advogados de Língua Portuguesa – 

UALP. 

 
CURSOS – 2º SEMESTRE INSCRITOS 

Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial 150 

Advocacia Trabalhista e Previdenciária 160 

Direito Processual Civil: Novo CPC 85 

Advocacia Criminal 16 

Advocacia Penal Empresarial 18 

Direito Eleitoral 27 

TOTAL 456 

 

Destes 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) alunos: 

 
a) 314 (trezentos e quatorze) são jovens advogados(as), ou seja, 68,86% (sessenta e oito e oitenta e seis 

por cento).  

Logo, percebe-se o incentivo, bem como o compromisso inabalável da ENA na melhoria da 

qualificação técnica dos profissionais em início de carreira, pois a atualização desses 

profissionais é de fundamental importância para o fomento da cultura jurídica brasileira. 
b) 4 (quatro) são bolsistas. 

 

http://www.oab.org.br/
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Atualmente, há 16 (dezesseis) cidades pré-cadastradas para serem Polos de realização das Provas 

e Defesa de Trabalhos de Conclusão de Cursos - TCCs, vejamos: 

 
1) Campus UNISC Sede Santa Cruz do Sul/RS 

2) Campus UNISC Capão da Canoa/RS 

3) Campus UNISC Montenegro/RS 

4) Campus UNISC Sobradinho/RS 

5) Campus UNISC Venâncio Aires/RS 

6) Belo Horizonte/MG 

7) Brasília/DF 

8) Curitiba/PR 

9) Florianópolis/SC 

10) Fortaleza/CE 

11) Porto Alegre/RS 

12) Recife/PE 

13) Rio de Janeiro/RJ 

14) Salvador/BA 

15) São Luís/MA 

16) São Paulo/SP 

 

Todavia, conforme sejam necessários, estes polos são ampliados para melhor atender aos(as) 

advogados(as). Por exemplo, no dia 11/06/2016 (sábado), a ENA auxiliou a UNISC na organização da 

estrutura de 26 (vinte e seis) polos presenciais e receptivo para 673 (seiscentos e setenta e três) 

advogados(as) realizarem as provas finais dos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito, cujas 

aulas iniciaram-se no primeiro semestre de 2015. 

 

 
Foto do momento presencial realizado no CFOAB, em Brasília/DF, dia 11/06/2016. 

 

O próximo encontro presencial dos(as) advogados(as) que cursam as especializações de 2015/1 

ocorrerá a partir de março de 2017, quando iniciarão as apresentações do Trabalho de Conclusão do 

Curso - TCC.  

 

 
 

http://www.oab.org.br/
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EVENTOS 
 

Administrativos 
 

 Reunião Extraordinária da ENA 

12 de abril de 2016, das 15h às 18h, Edifício OAB, CCELS, Escola Nacional de 

Advocacia, Brasília/DF. 
 

PAUTA 

1. Portaria n. 018/2016 – Designação do Conselho Consultivo da ENA 

2. Apresentação/ Finalidades/ Considerações/ Estratégias da ENA 

3. Apresentação do Projeto de Cursos da ENA pela Dra. Carolina Petrarca 

4. Elaboração do Cronograma de atuação da ENA 

5. Reativar os Pontos (Satélite e Internet) disponibilizados pela AASP, gratuitamente, ao 

CFOAB 

 

 1ª Reunião Administrativa da ENA 

16 de maio de 2016, das 16 horas às 18 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da 

OAB, 10º andar, Sala de Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 
 

 
Foto da 1ª Reunião Administrativa da ENA, em Brasília/DF, dia 16/05/2016. 

 
PAUTA 

1. Calendário Mensal de Reuniões da ENA 

2. Calendário de Congressos Regionais da ENA  

3. Redes Sociais para a ENA 

4. Revista Eletrônica – Apresentação do Edital 

5. Repasse para as Escolas – Fundo Cultural de 3%  

6. Criação de um Aplicativo para a ENA 

7. Viagens Culturais – Propostas de Roteiros 

8. Fixação da Hora Aula Professor  

http://www.oab.org.br/
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9. Regimentos Internos das ESA’s 

10. Convênios com Instituições e Livrarias – Cartão de Convênios 

11. CPC comentado 

12. Coluna de Artigos – Calendário 

13. Cursos para serem gravados no Estúdio do CFOAB – Montar Calendário 

14. Calendário Nacional dos Cursos de Ética e CPC  

15. Indicação de Professores para UNISC 

16. Criação de uma Secretaria Executiva para operacionalização das Atividades de 

Capacitação 

17. Fomentar a celebração de convênios com IES para oferta de Cursos de Pós-Graduação 

stricto sensu 

18. Sugestão de utilização de recursos oriundos do Fundo de Integração e Desenvolvimento 

Assistencial dos Advogados - FIDA para a concessão de bolsas de estudos para o mestrado 

e doutorado 

19. Sugestão de Contato Oficial com o Diretor do Doutorado em Direito da Faculdade de 

Direito da Universidade de Buenos Aires e Portugal.  

20. SATeducacional – Minuta do Convênio e Folders dos Cursos – Capacitação a Distância de 

Direito Energia e Sustentabilidade e de Gestão e Direito da Saúde 

21. Avaliação dos modelos de formulários da OAB/DF para a pesquisa de satisfação dos 

cursos ofertados pela AASP, via satélite e internet 

22. Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-graduação – CONSINTER – 

Minuta do Convênio 

23.  Minuta de Resolução do MEC que estabelecerá as novas Diretrizes Nacionais para os 

Cursos de Pós-graduação Especialização no âmbito da educação. 

 

 2ª Reunião Administrativa da ENA 

06 de junho de 2016, das 16 horas às 18 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da 

OAB, 10º andar, Sala de Reunião do Secretário -Geral, Brasília/DF. 
 

 
Foto da 2ª Reunião Administrativa da ENA, em Brasília/DF, dia 06/06/2016. 

 

PAUTA 

1 Apresentação do novo layout do Portal da ENA, pela Gerência de TI do CFOAB. 

2 Andamento das Deliberações da 1ª Reunião Administrativa da ENA 

http://www.oab.org.br/


 

 

 

 

15 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

3 Pendências da 1ª Reunião Administrativa da ENA 

4 Convênios 

 

 XXI Encontro Nacional das Escolas de Advocacia  

08 de junho de 2016, das 14 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos, Edifício Sede 

do Conselho Federal da OAB, 3º andar, Plenário, Brasília/DF.  

 

 
 

 
Foto do XXI Encontro Nacional da ENA e das ESA’s, em Brasília/DF, dia 08/06/2016. 

 
PAUTA 

1 Agenda de Encontros Nacionais de Escolas Superiores de Advocacia em 2016 

2 Debate sobre uniformização dos Regimentos Internos e Diretorias das ESA’s 

3 Deficiências de cada ESA, com plano de gestão e apoio da ENA 

4 Repasse dos 3% do Fundo Cultural 

5 Congressos Regionais: definição de datas, cidades e temas. 

6 Convênios 

7 Agenda de Cursos para serem gravados no Estúdio do CFOAB. 

8 Curso de Multiplicadores do PJe. 

9 Curso de Multiplicadores de Ética. 

10 Caravana de Processo Civil e Ética. 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
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 Reunião com Presidente Nacional da OAB 

22 de junho de 2016, Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 9º andar, Sala de 

Reunião do Presidente, Brasília/DF.  
 

 
Foto da Reunião com o Presidente Nacional da OAB, em Brasília/DF, dia 22/06/2016. 

 

Reunião para tratar dos cursos e projetos da ENA, com destaque para a iniciativa Diálogos no Novo 

Código de Processo Civil, a qual percorrerá o país promovendo debates sobre a nova legislação, e para 

o Seminário sobre o Novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia, cujas normas entraram em 

vigor no dia 01/09/2016. As plataformas de cursos no Portal da ENA, bem como o Curso de 

Multiplicadores de Processo Judicial Eletrônico (PJe), que será ministrado mediante parceria com a 

Comissão de TI, também foram tema da conversa.  

 

 3ª Reunião Administrativa da ENA 

05 de julho de 2016, das 16 horas às 18 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da 

OAB, 10º andar, Sala de Reunião do Secretário -Geral, Brasília/DF. 

 

PAUTA 

1 Painel da ENA na II Conferência da Mulher Advogada 

2 Organização do Livro 

3 Edital da Revista Eletrônica 

4 DVD do Evento da OAB/DF “Grandes Autores – Ciclo de Palestras” com o Juiz da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos Dr. Eugênio Raul Zaffaroni 

5 Aulas gravadas no estúdio do CCELS para ENA 

6 Convênios 

 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
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 OAB Entrevistas 

24 de agosto de 2016, Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 7º andar, Salão 

Nobre, Brasília/DF. 

 

O diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, José Alberto Simonetti, participou do OAB 

Entrevistas, um programa semanal para apresentar as novidades da Entidade, no qual apresentou os 

projetos desta Gestão para a capacitação dos(as) advogados(as), destacando o planejamento dos cursos 

e eventos da ENA em conjunto com as ESA’s. Lembrou que já estão em execução projetos voltados ao 

Novo Código de Processo Civil; Novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia e Processo Judicial 

Eletrônico (PJe). 

 

Entrevista disponível no Youtube do Conselho Federal da OAB: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8lvk5cXQok&index=31&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZz

XNBq1kCdoEp 

 

 4ª Reunião Administrativa da ENA 

29 de agosto de 2016, das 16 horas às 18 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da 

OAB, 10º andar, Sala de Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 

 

PAUTA 

1 Eventos Regionais 

1.1 Informes 

1.2 Organização do Evento da Região Norte 

1.3 Evento da Região Sul 

1.4 Evento da Região Centro-Oeste 

2 Diálogos sobre o Novo Código de Processo Civil 

3 III Fórum de Direito Eleitoral 

4 Dicas do NCPC para as Redes Sociais e outros 

5 Coluna de Artigos para Portal da ENA 

6 Próximos Encontros de Diretores 

 

 5ª Reunião Administrativa da ENA 

13 de outubro de 2016, das 16 horas às 18 horas, Sala de Reuniões, Espaço Diamante, 

Subsolo, Centro de Eventos do Hotel Serra Azul, Gramado/RS.  

 

 XXII Encontro Nacional das Escolas de Advocacia  

14 de outubro de 2016, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos, Sala de Reuniões, Espaço 

Diamante, Subsolo, Centro de Eventos do Hotel Serra Azul, Gramado/RS . 

 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=F8lvk5cXQok&index=31&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
https://www.youtube.com/watch?v=F8lvk5cXQok&index=31&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
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Foto do XXII Encontro Nacional das Escolas de Advocacia, em Gramado/RS, dia 14/10/2016. 

 

PAUTA 

1 Diretrizes para o 1º Semestre de 2017 

2 Cursos Permanentes 

2.1 PJe - Disponibilização no site da ENA 

2.2 Novo Código de Processo Civil 

3 Cursos de Sustentação Oral - ENA indicará os professores - Haverá dois formatos de 

curso 

4 Cursos sobre Novo Código de Ética – Planejamento para disponibilizar até 3 (três) cursos 

por semestre 

5 Oficinas Práticas - Exposição em slides de modelos de como era antes e como é agora 

 

 Cerimônia na FGV de Entrega das Carteiras da OAB/RJ 

28 de outubro de 2016, Centro Cultural da Fundação Getúlio Vargas (FGV) , Rio de 

Janeiro/RJ. 

 
Foto da Cerimônia de Entrega de Carteiras da OAB/RJ, no Rio de Janeiro/RJ, dia 28/10/2016. 

http://www.oab.org.br/
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A OAB/RJ inaugurou uma nova fase das cerimônias de entrega de carteira aos (as) advogados(as), 

pois, com o intuito de marcar a presença da advocacia em prédios importantes da cidade e reforçar 

parcerias, as solenidades passaram a ser itinerantes. A primeira foi realizada no Centro Cultural da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, além da presença das Diretorias da Seccional e da Fundação, 

contou com a participação de Desembargadores e Magistrados que compuseram a Banca Organizadora 

das provas do Exame de Ordem Unificado. O Paraninfo desta cerimônia, o qual recebeu 70 novos 

colegas, foi o Diretor-Geral da Escola Nacional de Advocacia (ENA) e Conselheiro Federal, José 

Alberto Ribeiro Simonetti Cabral. 

 

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral apresentou alguns dos projetos desenvolvidos pela ENA e 

distribuiu a cada novo(a) advogado(a) um exemplar do novo CPC, recém-editado pela Escola. “Temos 

empreendido muito esforço para trazer especialização à advocacia à preços ínfimos ou de forma 

gratuita. O Conselho Federal tem como missão não lucrar com a qualificação da advocacia, mas 

proporcionar aos(as) advogados(as) o melhor acompanhamento às inovações jurídicas do nosso país. 

Temos uma missão muito importante. Ter a carteira da OAB significa ter em mãos o passaporte para a 

defesa intransigente da advocacia, da cidadania e da Justiça. Sem advogado(a) não há Justiça e sem 

Justiça desesperança-se uma nação”, assinalou. 

 

 Sessão Ordinária do Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (2123ª Sessão – 86ª Reunião) 

06 de dezembro de 2016, das 10 horas às 18 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal 

da OAB, 3º andar, Plenário, Brasília/DF. 

 

O Conselho Pleno da OAB rendeu moção de aplauso aos trabalhos desenvolvidos pela ENA no ano de 

2016, com a realização de diversos cursos, seminários e encontros. 

 

 6ª Reunião Administrativa da ENA 

07 de dezembro de 2016, das 11 horas às 13 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal 

da OAB, 10º andar, Sala de Reunião do Secretário -Geral, Brasília/DF. 

 

 
Foto da 6ª Reunião Administrativa da ENA, em Brasília/DF, dia 07/12/2016. 

http://www.oab.org.br/
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PAUTA 

1 Aproximação da ENA com as ESA’s 

2 Calendário de Eventos Regionais para 2017 

3 Ampliação da Carteira de Cursos de Pós-Graduação  

4 Implementação de Convênios Internacionais com as Universidades de Salamanca 

(Espanha) e Coimbra (Portugal)  

5 Lançamento de Edição Comentada do Novo Código de Processo Civil. 

6 Diálogos III sobre o Novo Código de Processo Civil 

 

 

Jurídicos 

 Grandes Autores - Ciclo de Palestras 

06 de junho de 2016, às 19 horas e 30 minutos, Auditório da OAB/Distrito Federal, 

Brasília/DF. 

 

 
 

O CFOAB/ENA em parceria com a ESA/DF promoveu o Evento Grandes Autores – Ciclo de Palestras 

para o qual convidaram o Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Dr. Eugênio Raul 

Zaffaroni para discorrer sobre os Desafios do Sistema Penal da América Latina. O Ex-ministro da 

Suprema Corte Argentina é um dos mais renomados juristas do Continente Americano nesse tema. 

Foram concedidos certificados de participação. 

 

Palestra disponível no Youtube do Conselho Federal da OAB: 

https://www.youtube.com/watch?v=cWeZifNOCu8 

 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=cWeZifNOCu8
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 Seminário Combate à Corrupção: Qual o Futuro do Brasil?  

17 de junho de 2016, Auditório da OAB/Distrito Federal, Brasília/DF.  
 

 
Foto do Seminário Combate à Corrupção: qual o Futuro do Brasil?, em Brasília/DF, dia 17/06/2016. 

 

Dra. Carolina Petrarca, Membro do Conselho Consultivo da ENA, participou do Seminário “Combate 

à Corrupção: Qual o Futuro do Brasil?”, realizado pela OAB/DF. O evento reuniu juristas de renome 

para debater esse tema de extrema importância. A advogada participou do segundo painel, intitulado 

“Sistema de Compliance e o Papel das Empresas no Combate à Corrupção”, palestrando sobre o 

Programa de Integridade nas Relações Trabalhistas. 

 

 Seminário “Diálogos sobre o Novo Código de Processo Civil”  

06 de julho de 2016, das 9 horas às 18 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da 

OAB, 2º andar, Auditório, Brasília/DF.  

 

http://www.oab.org.br/
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Evento promovido pela Escola Nacional de Advocacia e o Conselho Federal da OAB, com inscrições 

gratuitas e via internet, que reuniu especialistas de todo o Brasil para apresentar as principais 

mudanças trazidas pela legislação em vigor desde março. O primeiro painel do seminário reuniu 

Cássio Scarpinella Bueno e Jorge Amaury Nunes para debater apelação e agravos no Novo CPC. Em 

seguida, Freddie Didier e Paulo Mendes trouxeram a aplicabilidade do negócio processual. Fechando a 

parte da manhã, José Henrique Mouta e Joaquim Felipe Spadoni apresentaram estabilização da tutela 

antecipada, preclusão e coisa julgada no Código. Após o intervalo do almoço, Estefânia Viveiros e 

Rafael Vasconcelos esclarecem pontos sobre honorários advocatícios e demandas repetitivas no Novo 

CPC. Na sequência, Guilherme Pupe e Alexandre Freire debateram questões de juízo de 

admissibilidade e mérito sobre recursos especiais e extraordinários. Fechando a programação, Flávio 

Tartuce e Alexandre Mantovani nos brindaram com prescrição e decadência no NCPC. Foram 

concedidos certificados de participação em atividades complementares. A primeira edição do 

Seminário reuniu milhares de advogados(as), tanto presencialmente quanto pela transmissão on-line e 

simultânea do evento.  

 

Os vídeos com os painéis estão disponíveis no canal do YouTube do Conselho Federal da OAB: 

 

 Painel 1: Apelação e agravos no Novo CPC 

 Painel 2: Aplicabilidade do negócio processual 

 Painel 3: Estabilização da tutela antecipada, preclusão e coisa julgada 

 Painel 4: Honorários advocatícios e demandas repetitivas 

 Painel 5: Questões de juízo de admissibilidade e mérito sobre recursos especiais e extraordinários 

 Painel 6: Prescrição e decadência no CPC 

 

 I Seminário ENA/OAB e AASP – “Questões Atuais de Direito Processual Civil”  

08 a 10 de agosto de 2016, Associação dos Advogados de São Paulo - AASP, Rua 

Álvares Penteado, 151, Centro, São Paulo/SP.  

 

 
 

A Escola Nacional de Advocacia em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo-AASP 

promoveu a primeira edição do Seminário “Questões Atuais de Direito Processual Civil”. O evento 

que reuniu especialistas na área foi transmitido via satélite e internet para todo o país. No primeiro dia, 

Carlos Marcato abordou a questão da petição inicial e da resposta do réu. Em seguida, Rodrigo Becker 

falou sobre disposições gerais de agravo, apelação e embargos. Estefânia fechou a programação com 

http://www.oab.org.br/
http://https/www.youtube.com/watch?v=A1wJOL1GqMc
http://https/www.youtube.com/watch?v=PVhSFPNhjSk
http://https/www.youtube.com/watch?v=T8VNzwp015c
http://https/www.youtube.com/watch?v=HuiSr-H4LPo
http://https/www.youtube.com/watch?v=c4Qt6MvlbMo
http://https/www.youtube.com/watch?v=ceSbOwPr6v4
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aula sobre recurso extraordinário, recurso especial e os extintos embargos infringentes. Ao final de 

cada aula os palestrantes responderam perguntas dos participantes. O diretor-geral da ENA, José 

Alberto Simonetti, presidiu os trabalhos no primeiro dia. No dia 9 de agosto, Carolina Petrarca, 

Conselheira Federal da OAB e membro do Conselho da ENA, presidiu as mesas. O Seminário 

continuou com aula de Darci Guimarães Ribeiro sobre as provas no Novo CPC. Na sequência, 

Fernanda Tartuce explicou como funcionam a mediação e a conciliação na atual legislação, em vigor 

desde março deste ano. Terminando o dia, cumprimento de sentença e execução, com Daniel Francisco 

Mitidiero.  

 

No último dia, Daniel Amorim Assumpção Neves ministrou palestra sobre desconsideração da 

personalidade jurídica. Após, tutelas de urgência, com Jaqueline Mielke. Por fim, honorários 

advocatícios, com Paulo Henrique dos Santos Lucon. Os trabalhos neste dia foram conduzidos por 

Eduardo Lemos Barbosa. As inscrições foram via internet e concederam-se certificados de participação 

em atividades complementares. 

 

 1º Encontro Regional da ENA e das ESA’s do Centro Oeste  

02 a 03 de setembro de 2016, Auditório do Conselho Seccional da OAB/Mato Grosso do 

Sul, Campo Grande/MS. 
 

 
 

A Seccional Sul-Mato-Grossense da OAB sediou, nos dias 2 a 3 de setembro, o 1º Encontro Regional 

da Escola Nacional de Advocacia (ENA) e das Escolas Superiores de Advocacia (ESA’s) do Centro-

Oeste. As inscrições foram gratuitas e limitadas à lotação do Auditório. Constituiu-se em um Ciclo de 

Palestras sobre o Novo Código de Processo Civil (NCPC), com a presença de especialistas de todo o 

país, para debater as principais mudanças trazidas pela legislação, em vigor desde março. No dia da 

abertura, o primeiro painel abordou “Honorários Advocatícios” com a ex-presidente da OAB-DF, 

Estefânia Viveiros. Em seguida, o presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, apresentou 

o tema “Julgamento Antecipado Parcial do Mérito”. Fechando a programação da noite, o conselheiro 

da ENA, Eduardo Lemos Barbosa, palestrou “Dano Moral e o Novo CPC”. No segundo dia, os debates 

continuaram com o conselheiro federal da OAB-MT, Joaquim Spadoni, discorrendo sobre a 

“Estabilização da Tutela Antecipada”. O conselheiro federal e membro consultivo da ENA, Luis 

Cláudio Pereira, debateu sobre “Recursos no Novo CPC”. O professor e advogado Luis Henrique 

http://www.oab.org.br/
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Volpe Camargo encerrou as atividades com “A Força dos Precedentes no Novo CPC 2015”. Foram 

concedidos certificados de participação em atividades complementares.  

 

 III Fórum de Direito Eleitoral – O que Muda nas Eleições de 2016 

13 de setembro de 2016, das 9 horas às 18 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da 

OAB, 2º andar, Auditório, Brasília/DF.  

 

 
 

A OAB Nacional realizou no dia 13 de setembro, juntamente com a Escola Nacional de Advocacia e a 

Comissão Especial de Direito Eleitoral, o III Fórum de Direito Eleitoral, cujo tema foi as mudanças 

nas eleições de 2016. O evento reuniu juristas e membros de cortes superiores, especialistas no tema, 

para debaterem a minirreforma eleitoral trazida pela Lei nº 13.165/2015. As inscrições no encontro 

foram gratuitas e via internet. O Fórum abriu com palestras sobre “Os Princípios do Direito Eleitoral”, 

ministradas pelo Membro Honorário Vitalício da OAB Marcus Vinicius Furtado Coêlho e por Tarcisio 

Vieira de Carvalho Neto Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. A programação seguiu com painel 

sobre “Combate ao Caixa 2 e o Modelo de Compliance para a Advocacia”, com Carlos Eduardo 

Frazão do TSE e Sidney Sá das Neves da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-DF. Edward Johnson 

Abrantes Conselheiro Federal foi o Presidente da Mesa e os advogados Fabricio Medeiros e Marilda 

Silveira moderadores. O painel seguinte abordou o “Desafio da Igualdade de Gênero” com Luciana 

Lóssio Ministra do TSE e Diana Câmara da Comissão Especial de Direito Eleitoral. Leonardo 

Vasconcelos da Comissão Eleitoral presidiu a mesa com moderação de Luciana Nepomuceno e Solano 
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Damaceno. “Atualização do Código e da Legislação Eleitoral” foi o próximo tema tratado, com a 

participação de Marco Aurélio de Lima Choy Presidente da OAB-AM e Erick Pereira. A mesa foi 

presidida por Gabriela Rollemberg Vice-Presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral que 

contou com a moderação de Carlos da Costa Pinto Neves Filho Diretor da ESA-PE e Marcio Melo 

Nogueira Secretário-Geral da OAB-RO. Seguiu-se com a participação de ministros do Executivo e do 

Judiciário no tema “Próximos Desafios da Justiça Eleitoral e o Aprimoramento dos Sistemas 

Eleitorais”. Presidindo a Mesa Delmiro Dantas Neto da Comissão de Direito Eleitoral e moderadores 

Emerson Delgado Gomes e Carolina Louzada Petrarca Conselheiros Federais da OAB. O último painel 

teve como tema “O Abuso de Poder nas Eleições e os Mecanismos de Controle”, com a Vice-

Presidente da OAB-RN Marisa Almeida dirigindo as exposições. A moderação foi de Joelson Dias e 

Gustavo Severo. Foram concedidos certificados de participação em atividades complementares. O 

evento, que contou com mais de 1.200 inscritos, teve transmissão ao vivo pelo Portal da OAB. 

Posteriormente, os vídeos dos painéis foram disponibilizados nos canais da Ordem e da ENA: 

https://www.youtube.com/watch?v=6kz7K_Prmfg&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdo

Ep&index=17 

 

 2º Curso Nacional de Capacitação de Multiplicadores do PJe e Encontro de 

Presidentes de TI – Pje 2.0 e Escritório Digital  

28 e 29 de setembro de 2016, Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 3º andar, 

Plenário, Brasília/DF. 

 

 
Foto do 2º Curso Nacional de Capacitação de Multiplicadores do PJe, em Brasília/DF, dia 29/09/2016. 

 

Nos dias 28 e 29 de setembro foram realizados, respectivamente, o I Encontro de Presidentes de TI e o 

2º Curso Nacional de Capacitação dos Multiplicadores do PJe. Ambos foram realizações da Escola 

Nacional da Advocacia (ENA) em parceria com a Comissão Especial de Direito da Tecnologia da 

Informação do Conselho Federal da OAB. No dia 28 de setembro, sob a condução do Presidente da 

Comissão Especial de Direito da Tecnologia da Informação, Frederico Preuss Duarte, representantes 

das seccionais da OAB de todo o país, entre presidentes de comissões de TI e de acessibilidade, 

debateram os problemas de utilização do PJe. Participaram do debate Fabiano Coelho de Souza e 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=6kz7K_Prmfg&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=6kz7K_Prmfg&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=17
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Maximiliano Carvalho, ambos da coordenação nacional do PJe na Justiça do Trabalho, Beni dos 

Santos Mello e Simone Batalha, do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Claudio Allemand, Representante 

da OAB no Conselho Nacional de Justiça, José Alberto Ribeiro Simonetti, Diretor-Geral da Escola 

Nacional de Advocacia, e Carolina Petrarca, Membro do Conselho Consultivo da ENA. Forma 

tratados diferentes temas do PJe que envolvem o acesso, perda de prazos, ausência de certidões de não 

funcionamento do sistema, utilização off-line, problemas no upload de arquivos, incompatibilidade do 

formato PDFA, necessidade de testes de vulnerabilidade do sistema, unificação do PJe nas diferentes 

instâncias e tribunais pelo país e a falta de acessibilidade para advogados(as) deficientes em diferentes 

tipos de necessidades. No dia 29 de setembro, operadores do Processo Judicial Eletrônico (PJe) de 

todo o país estiveram na capital federal para o 2º Curso Nacional de Capacitação dos Multiplicadores 

do PJe, evento complementar ao Encontro de Presidentes de Tecnologia de Informação da OAB, 

realizado um dia antes.  

 

 Encontro Nacional sobre o Novo Código de Processo Civil – II Encontro Regional 

da ENA e das ESA’s  

13 e 14 de outubro de 2016, Centro de Eventos do Hotel Serra Azul, R. Garibaldi, 152, 

Centro, Gramado/RS. 

 

 
 

Focadas em aprimorar o conhecimento dos profissionais e acadêmicos da área de Direito, a Escola 

Nacional de Advocacia (ENA) e a Escola Superior de Advocacia da OAB-RS (ESA-RS) promoveram, 

nos dias 13 e 14 de outubro, o I Encontro Nacional sobre o Novo CPC, evento com estrutura 

programada para receber mais de mil pessoas. O evento contou com a participação de 20 (vinte) 

palestrantes que abordaram 9 (nove) das novas diretrizes e nuances alteradas no Processo Civil 

Brasileiro, com a entrada em vigor dessa nova legislação.  

 

 II Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas 

09 e 10 de novembro de 2016, Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 3º andar, 

Plenário, Brasília/DF. 

 

 

http://www.oab.org.br/
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Foto do II Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, em Brasília/DF, dia 09/11/2016. 

 

Foi promovido pelo Conselho Federal da OAB o II Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, 

oportunidade na qual foi oficialmente apresentado aos dirigentes do Sistema de Prerrogativas da OAB 

o aplicativo Prerrogativas Mobile, uma iniciativa compartilhada entre as seccionais e o Conselho 

Federal da OAB para registrar ocorrências de violações, compilar dados e auxiliar o processo de 

tomada de providências. O Diretor-Geral da ENA, Dr. José Alberto Simonetti, participou da 

Solenidade de Abertura e Lançamento do Aplicativo. 

 

 Congresso Internacional sobre Direito do Agronegócio  

22 de novembro de 2016, Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 3º andar, 

Plenário, Brasília/DF. 

 

 
Foto do Congresso Internacional sobre Direito do Agronegócio, em Brasília/DF, dia 22/11/2016. 

http://www.oab.org.br/
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A OAB Nacional sediou, no dia 22 de novembro, o Congresso Internacional sobre Direito do 

Agronegócio, realizado pela Escola Nacional da Advocacia e a Comissão Nacional de Direitos 

Internacionais. O evento reuniu especialistas da área para tratar dos principais temas ligados ao 

universo jurídico do agronegócio. Contamos, também, com a presença dos senadores Ana Amélia 

Lemos e Álvaro Dias e do deputado federal Lázaro Botelho, parlamentares ligados às Comissões de 

Agronegócio no Congresso Nacional. O Congresso foi marcado, também, pelos lançamentos do livro 

“Carne Ovina – o Ontem, o Hoje e o Amanhã”, de André Sorio, Luiz Alfredo Magalhães e Wilfrido 

Augusto Marques e do Curso de Especialização em Direito do Agronegócio, que será ministrado pela 

Escola Superior Internacional do Agronegócio em parceria com a ENA. A primeira turma deve ser 

aberta em março de 2017. O Seminário contou com centenas de participantes que acompanharam os 

debates em quatro espaços da Sede da OAB Nacional, além da transmissão ao vivo pela internet. 

Todos os painéis estão disponíveis nos canais da OAB e da ENA: 

https://www.youtube.com/watch?v=kR0unoKhIaA&index=2&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzX

NBq1kCdoEp 

 

 Plenário do Senado Federal – Sessão de Debates Temáticos sobre o PLS n. 

280/2016 

23 de novembro de 2016, Plenário do Senado Federal, Brasília/DF. 

 

 
Foto da Sessão Plenária do Senado Federal, em Brasília/DF, dia 23/11/2016. 

 

O Diretor-Geral da ENA e Conselheiro Federal/AM José Alberto Simonetti representou o Presidente 

do Conselho Federal da OAB Claudio Lamachia no Plenário do Senado Federal, onde foi realizada a 

primeira sessão de debates temáticos sobre o Projeto de Lei do Senado (PLS) n. 280/2016, que visa 

coibir a prática de abuso de autoridade. Atualmente, o combate ao abuso de autoridade é regido por 

uma lei de 1965.  

 

Leia na íntegra o discurso do Diretor-Geral da ENA, Dr. Simonetti: 
 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kR0unoKhIaA&index=2&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
https://www.youtube.com/watch?v=kR0unoKhIaA&index=2&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
http://s.oab.org.br/arquivos/2016/11/discurso-simonetti-senado.pdf
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Bom dia a todas as Senhoras Senadoras e Senadores. 

Excelentíssimo Senhor Ministro Gilmar Mendes, em nome de quem saúdo todos os membros do 

poder Judiciário.  

Excelentíssima Senhora Subprocuradora da República, Luiza Cristina, em nome de quem, saúdo 

todos os membros do MP.  

A advocacia Brasileira, saúdo em nome de nosso Batonier Claudio Lamachia.  

As demais autoridades presentes, servidores do congresso, meus senhores e minhas senhoras.  

A injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia-me, 

roubando-me a tranquilidade e a estima pela vida. (Rui Barbosa)  

A Ordem dos advogados do Brasil, vem a público, reafirmar o seu compromisso com a defesa 

intransigente dos direitos de todos os cidadãos. O presente projeto de lei, que ora se debate, visa 

coibir a prática de abuso de autoridade atualmente regulamentado em nosso ordenamento jurídico 

pela Lei 4.898/1965. A lei em vigor que trata sobre o tema foi criada durante o período da ditadura 

militar, daqueles chamados anos de chumbo, sendo necessário, portanto, sua imediata atualização.  

O texto proposto, aqui discutido, possui sanções e penas para o ABUSO praticado pelas 

autoridades, buscando regulamentar o maior número possível de atos ilegais e abusivos por parte 

das autoridades de todos os poderes e pessoas públicas.  

Observe-se que, desde a promulgação da Constituição da República o ordenamento jurídico pátrio 

é carente de uma norma desta natureza, haja vista que, o art. 1º da Constituição define a República 

Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito, sendo que no parágrafo primeiro do 

mesmo dispositivo estabelece que o “poder emana do povo”.  

Ora, se o poder emana do povo e a Teoria Geral do Estado nos explica que a finalidade primeira de 

qualquer Estado é justamente o bem comum de sua população é inconcebível que os agentes 

públicos, os quais, em última análise, são funcionários dos cidadãos em geral pratiquem atos em 

detrimento destes mesmos cidadãos.  

O Estado não possui direitos, mas tão somente poderes, haja vista que os direitos são justamente as 

limitações do poder. Assim sendo, não é concebível em qualquer democracia que não haja punição 

para o mau uso ou utilização desarrazoada dos poderes conferidos aos agentes públicos em geral.  

Os poderes dos agentes públicos emanam da autoridade do Estado, que só os tem para que busque a 

sua finalidade, isto é, o bem comum de toda a população. Isso não significa, de outro modo, a 

promoção dos fins requeridos pela maioria, mas sim daqueles fins que são inerentes A todos. Isto é, 

o bem comum encontra-se na efetivação da vontade geral da população, ainda que isso signifique 

muitas vezes a instituição de normas como os direitos fundamentais, cuja característica erga omnes 

pode ser utilizada, inclusive, para limitar a atuação da sociedade.  

Pois bem, assim sendo, verifica-se que os agentes públicos e políticos podem utilizar-se de seus 

deveres-poderes única e exclusivamente no cumprimento de suas atribuições, constituindo-se como 

abuso de autoridade tudo aquilo que exceda tais finalidades ou não seja motivado pelo bem de 

todos.  

Ainda mais grave é a situação quando determinada autoridade, utiliza-se de pseudo-poderes (uma 

vez que não existem poderes contrários ou prejudiciais ao povo) para diminuir a esfera de direitos 

dos cidadãos ou prejudica-los de alguma maneira.  

Muito se fala nos direitos fundamentais de terceira ou quarta geração, mas as vezes se deixa de lado 

a importância ímpar das normas anteriores, as quais tinham como finalidade impedir o arbítrio e 

garantir a todas as pessoas que o Estado e os demais cidadãos jamais se meteriam em suas vidas 

particulares além do necessário para manutenção da Estrutura social. 

Ao contrário do lugar comum o Estado serve não para restringir a liberdade, uma vez que trata-se 

de verdadeira utopia imaginar que sem a proteção estatal os homens poderiam ser plenamente 

livres.  

É nesse sentido, ao nosso ver, data vênia, que o projeto de lei em questão se posiciona, trata-se de 

uma norma que visa corrigir a visão deturpada de que os cidadãos servem e devem temer o Estado, 

http://www.oab.org.br/
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mas sim que o Estado e o governo existem, num espírito democrático, em razão, pelo e para o 

POVO.  

De maneira geral, pontuo que a presente redação encontra-se de acordo com os conceitos de 

direitos fundamentais e de democracia, bem como visa combater desmandos da minoria de maus 

agentes públicos que, infelizmente, terminam por macular a nobre tarefa que é o exercício dos 

cargos públicos.  

A atualidade e amplitude do texto é única, contendo desde de medidas para o combate de situações 

verificadas em nosso país nos últimos anos.  

Trata-se de um passo importante na construção de uma sociedade cada vez mais livre, na qual as 

normas são cumpridas pelo respeito vertido às autoridades por seu trabalho honesto e digno e não 

por medo de sofrer injustiças.  

Por fim, está o presente projeto de lei de pleno acordo com os direitos fundamentais previstos na 

Constituição da República e Direitos Humanos previstos nas normas internacionais das quais o 

Brasil é signatário, bem como, adequa-se ao entendimento da importância de manutenção da 

dignidade da pessoa humana e na essencialidade da limitação do poder e proteção dos advogados 

como fatores imprescindíveis ao desenvolvimento de uma democracia saudável.  

Há ainda plena congruência com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, como a proibição de 

constrangimentos, do uso indevido de algemas, do cerceamento do acesso dos(as) advogados(as) 

aos autos, os quais foram motivos, inclusive, de Súmulas Vinculantes de nosso Excelso Pretório.  

A Ordem dos Advogados do Brasil tem debatido internamente a sua posição sobre cada um dos 

temas abordados. Com a devida acuidade, procedendo a analise através de grupo de trabalho 

próprio e especifico, Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, alínea por alínea. 

Enfim, a Ordem tem se debruçado sobre o presente projeto, de forma a trazer sugestões que possam 

de alguma maneira atender a oportunidade de se evoluir no que tange o tema em debate, afastando 

quaisquer passionalidades. De maneira cumprir exclusivamente o papel que se propõe nesta quadra 

social.  

Por todo o exposto, reafirmamos o caráter democrático, humano e técnico da presente legislação 

que visa acabar com práticas atentatórias contra a própria ideia de democracia, responsabilizando 

todos aqueles que se esquecem de que a única razão de existirem funções e poderes públicos é a 

busca do bem geral dos cidadãos e que as restrições à liberdade só podem ser realizadas em 

conformidade com a lei e de maneiras proporcionais e razoáveis.  

É preciso, ainda, ser combatido desrespeito das prerrogativas profissionais da advocacia, haja vista 

que os exemplos técnicos e históricos, nacionais e estrangeiros, demonstram amplamente que 

quanto mais se respeitar as prerrogativas dos(as) advogados(as), possibilitando o mais amplo e 

irrestrito direito de defesa, mais livre e justa será a sociedade, tendo em vista que passarão os 

cidadãos a funcionar eles mesmos como efetivos fiscais do Estado.  

Por fim, como dito acima, ainda que o Conselho Federal da Ordem não tenha concluído os debates 

interna corporis quanto a integralidade do PLS 280 em sua última versão, na condição de 

representar mais de um 1 milhão de advogados(as) inscritos(as) em suas seccionais brasileiras, e 

ainda, no intuito de salvaguardar os direitos da sociedade civil insculpidos na Carta Cidadã, 

adianto, neste ato, que OAB é favorável a toda e qualquer reforma na legislação que venha a tolhi o 

ABUSO de autoridades, para que se possa de forma responsável mediar os poderes delegados por 

meio dos cargos.  

O intuito de transformar em lei o presente projeto não é necessariamente o de punir a autoridade, e 

sim, o que nos importa verdadeiramente é que a lei reprima e que comine punição a qualquer ato, 

seja ele comissivo ou omissivo que constitua o odioso ABUSO DE PODER contra os cidadãos 

deste país.  

Neste ato, firmamos o compromisso de que após os debates a serem empreendidos na data de hoje, 

em respeito ao regime de urgência, aprovado nesta casa, na data de ontem, quanto ao 

processamento do presente PLS, encaminharemos a Vossa Excelência, Sr. Presidente, no prazo 
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mais exíguo possível, as sugestões pontuais que melhor atenderão, data máxima vênia, a sociedade 

civil brasileira, aos olhos da advocacia.  

Esperamos que a presente sessão sirva para construir convergências sobre o tema. Lembrando que 

não há democracia que conviva com o abuso de autoridade.  

Por fim, me apego às palavras de Rui Barbosa, como assim o fiz no início desta breve 

manifestação, para que possa efetivamente selar a participação da advocacia brasileira nesta sessão 

do Senado Federal.  

“A força do direito deve superar o direito da força”, assim disse Rui Barbosa.  

Muito obrigado! 

 

 II Conferência da Mulher Advogada 

28 e 29 de novembro de 2016, Avenida Afonso Pena, Centro, 1537 a 1699, Lado Ímpar, 

Palácio das Artes, Belo Horizonte/MG. 

 

Durante o terceiro painel do primeiro dia da II Conferência da Mulher Advogada, foi realizada, pela 

Diretoria do Conselho Federal da OAB, homenagem ao Diretor-Geral da Escola Nacional da 

Advocacia, José Alberto Simonetti Cabral. O Vice-Presidente da Ordem, Luís Cláudio Chaves, 

entregou-lhe placa “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à advocacia e à cidadania”.  

 

Naquela oportunidade a ENA distribuiu 300 (trezentos) exemplares do Novo Código de Processo Civil 

aos participantes da Conferência, além de sortear 2 (duas) bolsas integrais para os Cursos de Pós-

Graduação em parceria com a UNISC. 

 

 Seminário “Diálogos II sobre o Novo Código de Processo Civil”  

07 de dezembro de 2016, das 9 horas às 17 horas e 30 minutos, Edifício Sede do 

Conselho Federal da OAB, 2º andar, Auditório, Brasília/DF.  
 

 
 

A OAB e a Escola Nacional de Advocacia promoveram a segunda edição do Diálogos sobre o Novo 

Código de Processo Civil, seminário que reuniu especialistas para debater as mudanças trazidas pela 

lei13.105/2015, em vigor desde março deste ano. O objetivo foi preparar os(as) advogados(as), de todo 
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o Brasil, para os desafios apresentados pela novel legislação. O evento teve inscrições gratuitas e 

online. 

 

O primeiro painel ficou a cargo de Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Membro Honorário Vitalício da 

OAB, e Bruno Dantas, Ministro do TCU, e abordou “As Garantias Constitucionais no Novo CPC”. Em 

seguida, o Presidente da OAB-GO, Lúcio Flávio de Paiva, tratou do “Julgamento Antecipado Parcial 

de Mérito”, enquanto Antonio Aguiar Bastos, da Comissão Especial de Análise e Regulamentação do 

Novo CPC, explicou os “Impactos do Sistema de Precedentes Vinculados na Advocacia”. O terceiro 

painel foi “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” sob a responsabilidade de Luiz 

Carlos Levenzon, Vice-Presidente da Comissão Especial de Análise e Regulamentação do Novo CPC. 

A parte da tarde começou com painel sobre “A Prática da Tutela Provisória”, com Rodrigo Frantz 

Becker, Diretor-Geral da Escola Superior de Advocacia do DF, e o Advogado Jorge Amaury Nunes. A 

presidente da Comissão Especial de Análise e Regulamentação do Novo CPC, Estefânia Viveiros, e 

Luis Cláudio Pereira, Membro do Conselho Consultivo da ENA, guiaram os trabalhos do painel sobre 

a “Aplicabilidade do Art. 85 do Novo CPC”. Após, os membros da Comissão Fabiano Carvalho e 

Pedro Donizete Biazotto fizeram palestra respectivamente sobre “Princípio da Eficiência Processual no 

Novo CPC e a Advocacia” e “Assistência Judiciária Gratuita no Novo CPC”. Foram emitidos 

certificados aos participantes. 

 

Nota de Repúdio e Pesar pela Morte do Dr. Roberto Caldart 

 
Nota de Pesar publicada no Portal da ENA, dia 25/05/2016. 

 

Os Membros da ENA foram a público manifestar repúdio ao brutal assassinato do advogado 

catarinense Dr. Roberto Caldart e pesar pelo lamentável episódio. O advogado teria sido assassinado 

durante o desempenho da profissão. O enterro aconteceu no dia 25/05/2016, às 17h.  

 

PROJETOS 

 

Calendário de Cursos para a Subseção de Crato/CE 
 

O Membro do Conselho Consultivo da ENA, Dr. Leandro Vasques, esteve reunido no dia 26/04/2016 

com o presidente da Subsecção do Crato/CE, Dr. Anderson Feitosa e o Coordenador da ESA/CE em 

Crato, Dr. Reno Gondim. O objetivo foi debater Projetos para a Implementação do Calendário de 

http://www.oab.org.br/
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Cursos de Capacitação na Subseção, com apoio da ESA/CE, da ENA e das Comissões da OAB/CE. 

Nas palavras do Membro “Esse contato profetiza um intercâmbio permanente que haverá não só entre 

a ENA e a ESA da Capital, como também se estenderá na ampliação de cursos para todas as 

coordenações de ESA’s disseminadas pela OAB Ceará”. Ao final da reunião alinhavou-se que em cada 

mês uma Comissão diferente será a responsável por realizar a capacitação sobre algum assunto 

relacionado ao seu tema principal. Dessa forma, será possível abranger diversificadas matérias. O 

projeto já está em andamento. 

 

Coluna de Artigos 
 

A ENA estreou no dia 03/06/2016 a Coluna Semanal de Artigos Jurídicos. A ideia é publicar no Portal 

da ENA, uma vez por semana, textos jurídicos sobre assuntos de interesse para a classe de 

advogados(as).  

 

Segundo o Diretor-Geral da ENA, Dr. José Alberto Simonetti, a novidade reforça o compromisso da 

Entidade em levar conhecimento aos(as) advogados(as) de todo país: “A ENA abre espaço para que 

advogados(as) e juristas compartilhem e colaborem com o seu saber, promovendo o debate de ideias 

nas mais diversas áreas do Direito”. 

 

Os artigos estão disponíveis para leitura, no seguinte link: http://ena.oab.org.br/colunas 

 

Novo Layout do Portal da ENA 
 

 
 

A ENA estreou no dia 10/06/2016 o novo Portal on-line. O espaço digital apresenta diversas novidades 

e conta com desenho inovador e moderno, aproximando os(as) advogados(as) de todo o país ao braço 

cultural e educacional da OAB Nacional. Nas palavras do Presidente Nacional da OAB, Dr. Claudio 

Lamachia: “O fortalecimento da atuação da ENA é uma das bandeiras da atual gestão. A formação 

continuada de qualidade dos(as) advogados(as) é missão institucional da Ordem, devendo se pautar 

pela vanguarda de pensamento e inovação. A construção do novo Portal da Escola promoverá a 

interação cada vez maior da OAB com os(as) advogados(as) do Brasil”. Para o Diretor-Geral da ENA, 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/colunas
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Dr. José Alberto Simonetti: “Na atual Gestão, a ENA dará passos em direção a uma nova era. A visão 

da Ordem e da ENA convergiram e começamos a caminhar juntos com este objetivo. A ENA tem sido 

atendida em todos os seus pleitos. É uma emoção ver a escola prestigiada”. 

 

O novo site da ENA tem desenho semelhante ao do Conselho Federal e apresenta diversas novidades, 

como as informações agregadas de todas as ESA’s; atualização on-line dos Cursos oferecidos pelas 

Escolas nos Estados; espaço próprio para a Colunas de Artigos; Notícias relacionadas à ENA e às 

ESA’s; uma aba específica para Vídeos e Palestras, além de Informações Institucionais como: 

Histórico, Diretoria e Relatórios de Gestão.  

 

Link para acesso ao Portal: http://ena.oab.org.br/ 

 

Edital de Artigos Científicos 
 

Em 22/06/2016, a Escola lançou o Edital de Artigos Científicos convocando advogados(as), bacharéis 

e acadêmicos do Direito à submeterem artigos científicos, resenhas críticas e ensaios para compor a 

Revista Especializada da ENA. A inscrição de textos ficou aberta até o dia 01/07/2016. 

 

A Linha Editorial do Informativo da ENA se volta para a pesquisa do Direito em seus diversos ramos, 

vertentes e metodologias, privilegiando aspectos práticos, mas sem descuidar da teoria e da dogmática, 

estimulando, assim, o debate acadêmico de alto nível e o pluralismo de ideias. 

 

A avaliação preliminar dos artigos está foi feita pelo Conselho Editorial da ENA. Os artigos admitidos 

foram analisados, quanto à relevância, conteúdo e qualidade, por 2 (dois) avaliadores anônimos, no 

sistema blind peer review, ou seja, sem conhecimento da autoria. 

 

Para acessar o Edital: http://s.oab.org.br/arquivos/2016/06/chamada-publica-ena-1-419510122.pdf 

 

Reunião com Ministro da Educação 
 

 
Foto da Reunião com o Ministro da Educação, em Brasília/DF, dia 28/06/2016. 

 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/
http://s.oab.org.br/arquivos/2016/06/chamada-publica-ena-1-419510122.pdf
http://s.oab.org.br/arquivos/2016/06/chamada-publica-ena-1-419510122.pdf
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Por designação do Presidente Nacional da OAB, Claudio Lamachia, o Conselheiro Federal por Goiás e 

Presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica, Marisvaldo Cortez, esteve reunido na manhã 

do dia 28 de junho com o Ministro da Educação, Mendonça Filho. A pauta incluiu, dentre outros 

temas, a efetivação dos cursos de especialização lato sensu pela Escola Nacional de Advocacia, 

aproveitando a Resolução que está em vias de ser homologada por parte do MEC e que normatiza a 

realização desse tipo de curso. Este item foi bem recebido pelo Ministro, o qual se comprometeu de 

dar guarida a essa reivindicação. 

 

Representante para Pesquisa na Alemanha 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Escola Nacional de Advocacia, nomeou no dia 23 de 

agosto o Vice-Presidente da OAB do Amapá Auriney Brito como Representante da Instituição na 

Alemanha, onde buscará parcerias com Instituições do país europeu. O advogado que ocupa o cargo de 

Diretor-Geral da Escola Superior de Advocacia do Amapá, também, é doutorando em Direito Penal na 

George-August Universität Göttingen; pesquisador no Max Plank Institut Für Ausländisches Und 

Internationales Strafrecht (Instituto de Pesquisa em Direito Penal Estrangeiro e Internacional) 

localizado em Freiburg-Alemanha e autor de diversas obras publicadas, com pesquisas já realizadas 

em Portugal, Argentina, Estados Unidos e Alemanha. O presidente da Escola Nacional de Advocacia, 

José Alberto Simonetti, ressaltou a importância da representação: "A pesquisa e a produção científica 

no direito comparado alimentará diversos projetos e grupos de trabalho na OAB e a ENA estará 

sempre atenta às questões internacionais mais relevantes”. 

 

Redes Sociais 
 

O Conselho Federal está presente nas redes sociais e usuários de Facebook, Twitter e Instagram, além 

de acompanhar as principais notícias sobre a atuação da Entidade em prol da advocacia, desde 02 de 

novembro têm acesso as novidades que envolvem a Escola Nacional da Advocacia. 

 

Seguem os links de acesso: 

 

 Facebook: www.facebook.com/cfoab 

 Twitter: www.twitter.com/cfoab 

 Instagram: www.instagram.com/cfoab 
 

Campanha de Valorização do(a) Advogado(a) Professor(a) 
 

http://www.oab.org.br/
http://www.facebook.com/cfoab
http://www.twitter.com/cfoab
http://www.instagram.com/cfoab
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A Escola Nacional de Advocacia, com apoio da OAB Nacional e das Seccionais, lançou no dia 04 de 

novembro a Campanha de Valorização do(a) Advogado(a) Professor(a), profissional que dedica tempo 

e talento às duas profissões. A campanha conta com várias mensagens de apoio para serem utilizadas 

nas mais variadas plataformas on-line. Entre as mensagens propostas pela campanha estão “advogado 

(a) professor (a) vale por dois”, “quando a teoria encontra a prática todos ganham”, “um(a) profissional 

que vale por dois vale muito mais”, “aprende mais quem aprende com quem faz”, “aprender com quem 

faz vale conhecimento em dobro”, entre vários outros. A ideia é que a campanha seja digital e percorra 

as redes sociais com a hashtag #Advogado(a)Professor(a)ValePor2. Dessa forma a ENA e a advocacia 

brasileira podem demonstrar todo o carinho e admiração por aqueles (as) que nos auxiliam em nossa 

capacitação profissional. O Diretor-Geral da ENA, José Alberto Simonetti, destaca que os maiores 

patrimônios das Escolas de Advocacia são os seus (uas) Professores (as), os(as) quais, muitas vezes, 

doam seu tempo de forma não onerosa e o dividem com a militância da advocacia. 

 

http://www.oab.org.br/
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Biblioteca de Palestras e Vídeos 
 

A Escola Nacional de Advocacia disponibilizou gratuitamente em seu Portal - aba PALESTRAS E 

VÍDEOS - um rico repertório de vídeos. A intenção é criar um canal de aproximação entre a Escola 

Nacional e os(as) estudantes em prol da nossa grande missão que é melhorar a qualidade do ensino 

jurídico. Por lá é possível acessar todas as gravações dos eventos/programas realizados e com 

participação da ENA e Palestras, Cursos e Vídeo-Aulas sobre temas atuais, gravados por renomados 

juristas, especificamente para auxiliar a atualização dos(as) advogados(as). O material é de acesso 

público e está sendo atualizado constantemente. Atualmente, contamos com 43 (quarenta e três) vídeos 

cadastrados na Playlist “ENA OAB” do canal do Youtube do “Conselho Federal da OAB”: 

https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kC

doEp 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
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CONCLUSÃO 2016 
 

“A ENA sempre esteve em boas mãos e me orgulho muito de continuar este excelente trabalho”, 

afirma o Diretor-Geral da ENA, Dr. Simonetti. O novo Diretor, também, traçou como metas para esta 

Gestão: a ampliação dos convênios para a oferta de cursos de qualidade e a preços acessíveis e abertura 

de cursos de pós-graduação stricto sensu nas Escolas Superiores da Advocacia das Seccionais. 

 

Em 2016, a ENA, com auxílio das ESA’s, ofertou cursos, de qualidade, para perto de 80.000 (oitenta 

mil advogados(as)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
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2017 

CONVÊNIOS 

 

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) 
 

 
 

Desde 2010, AASP e CFOAB/ENA mantêm o Convênio n. 512 do Projeto de Valorização da 

Advocacia (PVA), em razão da necessidade da oferta de cursos de atualização para os advogados e 

advogadas. As aulas, sobre temas variados, são geradas pela AASP e transmitidas via satélite 

garantindo-se, no mínimo, a transmissão de 20 (vinte) horas-aulas/mês. No ano de 2017 contamos com 

278 (duzentos e setenta e oito) pontos espalhados por todo o Brasil.  Foram transmitidos, 62 (sessenta 

e dois) cursos, que totalizaram 379 (trezentos e setenta e nove) horas/aulas. As parcerias entre ENA e 

AASP capacitaram, em 2017, 20.500 (vinte mil e quinhentos) advogados(as). 

 

Ampliamos o Convênio com AASP em 2012 e ofertamos - Modalidade “via Internet”. Possuímos 6 

(seis) Escolas Superiores de Advocacia parceiras. Em 2017 foram transmitidos 34 (trinta e quatro) 

cursos que totalizaram 228 (duzentos e vinte e oito) horas/aulas.  

 

Em 2015, pactuamos o Convênio n. 846, cujo objeto é a transmissão do Curso de Gestão Legal na 

Prática: Como Revolucionar a Advocacia Individual de Pequeno e Médio Porte, na modalidade EAD 

on demand, a qual visa introduzir uma visão atual, sistêmica e estratégica da administração de 

escritórios de advocacia e aperfeiçoar controles e procedimentos financeiros essenciais para planejar e 

gerenciar uma sociedade de advogados(as). Dentre as matérias, destacam-se: sociedade de 

advogados(as) e liderança; clientes e marketing jurídico; finanças na visão do sócio; gestão de equipes, 

organização e controladoria. Em 2017, foram abertas as turmas 14 a 24, com um total de 861 alunos. 
 

 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/cursos-e-eventos
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No ano de 2015, também, ampliamos o Convênio com a inclusão de mais um parceiro, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Por meio desta ampliação de vínculo foi ofertado o curso 

de extensão A Prática da Advocacia em Direito de Família e Sucessões, cuja transmissão iniciou-se em 

27/10/2015, com 90 (noventas) horas/aulas e sem limites de vagas. No primeiro semestre de 2017 

abrimos a 4ª e 5º turma com um total de 200 inscritos.  

 

No segundo semestre de 2017 o curso foi atualizado e denominado “A prática cotidiana do Direito de 

Família e Sucessões”. As inscrições foram até o dia 29/9 e as aulas poderiam ser assistidas entre os 

dias 3/10 e 16/11. O curso teve 8 turmas, com um total de 719 alunos. 

 

 
 

Ampliamos o convênio entre CFOAB/ENA e a AASP, com a inclusão de mais um parceiro, a 

Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT, conforme convênio nº 8686 firmado em 

08/08/2016, para ofertar cursos de extensão. O Curso Prático para Advocacia Trabalhista abriu a 

primeira turma de 2017, com inscrições de 04/07/2017 e rapidamente encerraram-se as vagas. O curso 

foi atualizado e em 24 de outubro de 2017 foi lançado o Curso Prático para Advocacia Trabalhista de 

Acordo com a Reforma Trabalhista”, com inscrições até 17 de novembro de 2017. Sob a coordenação 

do professor Roberto Parahyba de Arruda Pinto, o curso vai de 22 de novembro de 2017 até 14 de 

janeiro de 2018, na modalidade de videoaulas, que totalizarão 36 horas-aula (24 horas-aula expositivas 

e 12 horas-aula de atividades complementares). Foram fechadas 5 turmas, com um total de 459 alunos. 

 

 
 

Nesta Gestão já foram realizadas diversas reuniões entre os representantes da AASP e o CFOAB/ENA, 

todas com o intuito de melhorar as parcerias atuais e levar novidades para as ESA’s. 

 

http://www.oab.org.br/
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SATeducacional 
 

 

Dando continuidade ao convênio com a ENA, a SATeducacional abriu novas turmas dos três cursos 

para advogados(as), quatro turmas de cada um dos três cursos foram fechadas, até 18/12/2017. 

 

Seguem informações detalhadas de cada turma:  

 

 Número de alunos por Curso/Turma e Receita repassada ao CFOAB: 

 

- Curso em Gestão e Direito da Saúde - 248 Alunos: 

 

 Turma 01 (concluída em 02/05/17): - Número de alunos: 38;  

 

Turma 02 (concluída em 07/08/17): - Número de alunos: 70; 

 

Turma 03 (concluída em 20/11/17): - Número de alunos: 58; 

 

Turma 04 (em curso): - Número de alunos: 82. 

 

- Curso em Direito Educacional -  103 Alunos: 

 

http://www.oab.org.br/
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Turma 01 (concluída em 22/05/17): - Número de alunos: 10;  

 

Turma 02 (concluída em 24/08/17): - Número de alunos: 30;  

 

Turma 03 (concluída em 20/11/17): - Número de alunos: 17;  

 

Turma 04 (em curso): - Número de alunos: 46;  

 

- Curso em Direito de Energia e Sustentabilidade -  85 Alunos: 

 

Turma 01 (concluída em 24/04/17): - Número de alunos: 11;  

 

Turma 02 (concluída em 22/08/17): - Número de alunos: 30; 

 

Turma 03 (concluída em 20/11/17): - Número de alunos: 15;  

 

Turma 04 (em curso): - Número de alunos: 29;  

 

Em 2017, a parceria entre ENA e SATeducacional iniciou a capacitação de 436 (quatrocentos e trinta e 

seis) advogados(as). 

 

 

http://www.oab.org.br/
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Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 
 

 
 

O Convênio com a UNISC, oferece hoje, 8 cursos de pós-graduação EaD: Advocacia 

Criminal; Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Penal Empresarial; 

Advocacia Trabalhista e Previdenciária; Direito Eleitoral, Direito e Processo do Trabalho - De acordo 

com a Reforma Trabalhista e o Direito Processual Civil - Novo CPC. Em novembro de 2017, na XXIII 

Conferência Nacional da Advocacia, foi lançado o novo curso de Pós-Graduação, denominado 

Advocacia Avançada, algo inovador no mercado. O curso ofertado pela ENA, UNISC e Escolas 

Superiores de Advocacia (ESA’s) foi planejado pelo Instituto de Formação de Lideranças e Defesa do 

Estado Democrático de Direito (Infolíder) e faz parte do Plano Nacional de Valorização da Advocacia, 

sendo aprovado por todas as instâncias da OAB. A ideia do novo curso se originou na Diretoria do 

Conselho Federal da OAB.  

 

 
 

Foi concebido sob a ótica da advocacia, com o intuito de realçar o papel dos advogados 

e das advogadas no enfrentamento dos temas mais atuais e relevantes do universo jurídico. As 

disciplinas propostas convergem para a capacitação política e intelectual dos dirigentes dos Conselhos 

Seccionais da OAB, bem como da comunidade da advocacia como um todo, abordando sob uma 

perspectiva inovadora as pautas que os dirigentes e advogados(as) enfrentam em seu cotidiano. 

http://www.oab.org.br/
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Deste modo, o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Advocacia Avançada 

consiste em uma valiosa ferramenta no empreendimento coletivo pela defesa das instituições do 

Estado Democrático de Direito, dos direitos consagrados pela ordem constitucional e da Justiça, 

bandeiras que são a própria razão de existir da advocacia 

Há desconto especial de 25% na taxa de matrícula e de 15% para o(a) Jovem 

Advogado(a) com até cinco anos de registro na OAB na data da matrícula.  

Atualmente, há 16 (dezesseis) cidades pré-cadastradas para serem Polos de 

realização das Provas e Defesa de Trabalhos de Conclusão de Cursos - TCCs, vejamos: 

1) Campus UNISC Sede Santa Cruz do Sul/RS 

2) Campus UNISC Capão da Canoa/RS 

3) Campus UNISC Montenegro/RS 

4) Campus UNISC Sobradinho/RS 

5) Campus UNISC Venâncio Aires/RS 

6) Belo Horizonte/MG 

7) Brasília/DF 

8) Curitiba/PR 

9) Florianópolis/SC 

10) Fortaleza/CE 

11) Porto Alegre/RS 

12) Recife/PE 

13) Rio de Janeiro/RJ 

14) Salvador/BA 

15) São Luís/MA 

16) São Paulo/SP 

 

Todavia, conforme sejam necessários, estes polos são ampliados para melhor atender 

aos(as) advogados(as).  A ENA auxiliou a UNISC na organização da estrutura de 11 (onze) polos 

presenciais e receptivo para 418 (quatrocentos e dezoito) advogados(as) realizarem as provas finais 

dos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito, cujas aulas iniciaram-se no segundo semestre de 

2015. 

 

Em atendimento ao Convênio n. 638, o CFOAB/ENA realizou atividade presencial em 

19/05/2017, com 46 (quarenta e seis) alunos para realização da prova final. Na mesma data, os 16 

(dezesseis) polos receberam um total de 313 alunos. 

 

http://www.oab.org.br/
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Também foram realizadas, bancas presencias nos meses de março, abril e maio de 2017, 

em 26 diferentes locais. O CFOAB/ENA entre os dias 6 a 8 de março, recebeu, 24 (vinte e quatro) 

alunos que fizeram a defesa de seus trabalhos de conclusão de curso e contaram com a presença e 

coordenação da Conselheira Federal pelo DF e membro do Conselho Consultivo da ENA, Dra. 

Carolina Petrarca.  
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No dia 18 de agosto de 2017, foram realizadas provas presenciais dos cursos Advocacia 

Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Trabalhista e Previdenciária; Direito 

Eleitoral; e Direito Processual Civil, em 15 locais diferentes.  

 

As provas aconteceram na ENA, em Brasília/DF, e nas ESA’s de: Salvador/BA; 

Fortaleza/CE; São Luís/MA; Belo Horizonte/MG; Recife/PE; Curitiba/PR; Rio de Janeiro/RJ; Porto 

Alegre/RS; Florianópolis/SC; e São Paulo/SP. E nos campi da UNISC em: Capão da Canoa; 

Montenegro; Santa Cruz do Sul; e Sobradinho, todos no Rio Grande do Sul. 
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No dia 24 de novembro de 2017, foram realizadas provas presenciais dos cursos 

Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Trabalhista e Previdenciária; 

Direito Eleitoral; Direito Processual Civil; Advocacia Criminal; e Advocacia Penal Empresarial, em 29 

locais diferentes.  

 

As bancas aconteceram na ENA, em Brasília/DF, e nas ESA’s de: Belém/PA; Belo 

Horizonte/MG; Boa Vista/RR; Campo Grande/MS; Cuiabá/MT; Curitiba/PR; Florianópolis/SC; 

Fortaleza/CE; Goiânia/GO; João Pessoa/PB; Maceió/AL; Manaus/AM; Natal/RN; Palmas/TO; Porto 

Alegre/RS; Porto Velho/RO; Recife/PE; Rio de Janeiro/RJ; Salvador/BA; São Luís/MA; São 

Paulo/SP; Teresina/PI; e Vitória/ES. E nos campi da UNISC em: Capão da Canoa; Montenegro; Santa 

Cruz do Sul; Sobradinho; e Venâncio Aires, todos no Rio Grande do Sul. 
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Nos meses de outubro e novembro de 2017, foram realizadas as bancas presenciais de 

defesa de TCC dos cursos Advocacia Trabalhista e Previdenciária; Advocacia Imobiliária, Urbanística, 

Registral e Notarial; e Direito Processual Civil, em 17 locais diferentes.  

 

As bancas aconteceram na ENA, em Brasília/DF, e nas ESA’s de: Belo Horizonte/MG; 

Curitiba/PR; Florianópolis/SC; Fortaleza/CE; Manaus/AM; Porto Alegre/RS; Recife/PE; Rio de 

Janeiro/RJ; Salvador/BA; São Luís/MA; e São Paulo/SP. E nos campi da UNISC em: Capão da Canoa; 

Montenegro; Santa Cruz do Sul; Sobradinho; e Venâncio Aires, todos no Rio Grande do Sul. 
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A ENA também auxiliou na organização das eleições para Reitor e Vice-Reitor da 

UNISC, no período de 06 a 08/11/2017, em quatro diferentes polos: São Paulo, Santa Cruz do Sul, 

Brasília e Porto Alegre. Além do apoio na realização nos outros estados, foi concedido espaço e 

estrutura completa, em 07/11/2017, no Edifício OAB - Centro Cultural Evandro Lins e Silva - Plenário 

Alberto Simonetti - Subsolo, em Brasília, para recepcionar os estudantes da pós-graduação que 

puderam exercer seu direito ao voto. 

No que tange aos repasses, o acordado é de que o CFOAB/ENA receba 15% (quinze por 

cento) incidente sobre as mensalidades efetivamente quitadas. Em 2015, abriu-se a possibilidade de as 

ESA’s aderirem ao Convênio e, atualmente, 8 (oito) Escolas fizeram essa opção, quais sejam: 

Amazonas; Bahia; Ceará; Piauí; Rio Grande do Sul; Roraima; Sergipe e Tocantins. Nestes casos, o 

repasse ficou da seguinte forma: o CFOAB/ENA cedeu à ESA 10% (dez por cento) incidente sobre as 

mensalidades efetivamente recebidas e ficou, apenas, com 5% (cinco por cento). Outra alteração feita 
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no ano de 2015, foi a concessão do desconto especial de 15% (quinze por cento) para todos os(as) 

jovens advogados(as), com até 5 (cinco) anos de registro na OAB, que se inscreverem em qualquer 

curso oferecido, via parceria. Nesta situação, o abatimento é custeado da seguinte forma: 5% custeado 

pela APESC/UNISC e 10% retirado do repasse de 15% do CFOAB/ENA. 

 

Segue quadro demonstrativo dos valores repassados, por curso, ao CFOAB, de 

setembro/2015 a outubro/2017: 
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CONSINTER 

Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação -  
 

 
 

Em 2017, celebramos o Convênio n. 915, entre CFOAB/ENA e CONSINTER – 

Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação.  O presente convênio tem por 

objeto a parceria institucional que possibilitou descontos aos(as) advogados(as) regularmente inscritos 

na OAB para participação no IV Simpósio Internacional de Direito CONSINTER que foi realizado 

entre os dias 4 a 6 de outubro de 2017, na UNIVERSITAT DE BARCELONA CONSINTER. 

O CONSINTER também abriu inscrição para submissão de artigos de Professores, 

Mestres, Doutores e Alunos de Pós-Graduação Latu e Stricto Sensu, os quais foram analisados pelos 

pareceristas do CONSINTER através sistema double blind review, sistema que dá credibilidade para a 

análise dos artigos. Os artigos aprovados serão publicados no Livro ou na Revista do CONSINTER, 

dos quais alguns foram apresentados oralmente durante a realização do Simpósio da PUC SP 

proporcionando um intercâmbio cultural entre alunos e professores de diversas instituições de ensino 

superior nacional e internacional. Aos participantes foram entregues certificados de participação e 

apresentação, emitido pela Universitat de Barcelona. 
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GRAVAÇÕES/ESTÚDIO 
 

TV OAB 
 

AGENDA/2017 GRAVAÇÕES – ESTÚDIO CFOAB/CCELS-1ºandar  

DATA HORA CONTATO CURSO TEMA 

07/02/2017 10 às 12h Dra. Estefânia Viveiros Entrevista para TV Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

21/02/2017 14 às 15h Dr. Chico Couto 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

          

08/03/2017 
14h30 às 

17:30 
Dr. Norberto Campello 

Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

14/03/2017 
15h00 às 

17h00  
Dr. Humberto Adami Santos 

Júnior 

Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

20/03/2017 17h00 Dr. Luiz Cláudio Allemand 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

28/03/2017 16h00 Dr. Marcello Terto e Silva 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

          

25/04/2017 15h00 Dr. Everaldo Patriota 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Tema acertado no 

momento da 

entrevista 

          

10/05/2017 
11h00 às 

12h00 
Dr. Breno Dias de Paula 

Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Panorama 

Tributário 

Brasileiro 

          

13/06/2017 
14h30 às 

16h30 
Dr. André Luis Guimarães 

Godinho 

Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Sociedade de 

Advogados(as) 

26/06/2017 15h Dr. Josemar Carmerino 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  

Sociedade de 

Advogados(as) 

26/06/2017 16h Dr. Tullo Cavallazzi  
Entrevista para TV OAB 

Justiça  
Direito Desportivo 

26/06/2017 17h Dr. Alexandre Mantovani 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  
Advocacia jovem 

          

18/09/2017 15h Dra. Flávia Brandão Maia Perez 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  
Direito de família 
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18/09/2017 15h Dr. Bruno Reis de Figueiredo 
Entrevista para TV OAB 

Justiça  
Direito Sindical 

          

 

10/10/2017 
8h Dr. Leonardo Accioly 

Entrevista para TV OAB 

Justiça 

Conselho 

Nacional do 

Ministério Público 

23/10/2017 13h Dr. Marco Antônio Innocenti 
Entrevista para TV OAB 

Justiça 
- 

24/10/2017 9h Dra. Marina Gadelha 
Entrevista para TV OAB 

Justiça 
Direito Ambiental 

27/10/2017 11h Dr. Valdetário Andrade Monteiro 
Entrevista para TV OAB 

Justiça 

Sistema 

Carcerário 

09/11/2017 15h00 Erick Venâncio Lima 
Entrevista para TV OAB 

Justiça 

Ouvidoria e 

atuação da OAB 

12/12/2017 8h Dr. Marisvaldo Cortez 
Entrevista para TV OAB 

Justiça 

Atuação da 

Comissão 

Nacional de 

Educação Jurídica 

do CFOAB. 

18/12/2017 16h Dr. André Godinho 
Entrevista para TV OAB 

Justiça 

Atuação do 

Conselho 

Nacional de 

Justiça - CNJ. 
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Convênio CFOAB/UNISC 

AGENDA/2017 GRAVAÇÕES – ESTÚDIO CFOAB/CCELS-1ºandar - UNISC 

DATA HORA PROFESSOR CONVÊNIO GRAVAÇÃO EQUIPE CURSO TEMA 

23/02/2017 11h 
Marcos 

Cavalcanti 

CFOAB/ENA 

e UNISC 

GRAVADORA 

E1 vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

PÓS-

GRADUAÇÃO - 

DIREITO 

PROCESSUAL 

CIVIL 

Precedentes e 

Julgamento de 

Casos 

Repetitivos. 

Julgamento 

conforme 

Estado do 

Processo. 

24/02/2017 8h30 
José Augusto 

Lyra 

CFOAB/ENA 

e UNISC 

GRAVADORA 

E1 vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

PÓS-

GRADUAÇÃO - 

DIREITO 

PROCESSUAL 

CIVIL 

Precedentes e 

Julgamento de 

Casos 

Repetitivos.  

                

16/03/2017 14h00 

 

Naiara de 

Moraes e 

Silva 

CFOAB/ENA 

e UNISC 

GRAVADORA 

E1 vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

PÓS-

GRADUAÇÃO - 

ADVOCACIA 

TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIA 

Benefícios em 

Espécie II 

            
 

  

11/05/2017 9h00 
Victor 

Guedes 

Trigueiro 

CFOAB/ENA 

e UNISC 

GRAVADORA 

E1 vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

PÓS-

GRADUAÇÃO - 

DIREITO 

PROCESSUAL 

CIVIL 

Recursos. Parte 

Geral. 

18/05/2017 9h00 
Gustavo de 

Pinho 

CFOAB/ENA 

e UNISC 

GRAVADORA 

E1 vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

PÓS-

GRADUAÇÃO - 

DIREITO 

PROCESSUAL 

CIVIL 

Precedentes e 

Julgamento de 

Casos 

Repetitivos.  

                

05/06/2017 14h00 
Rafael 

Vasconcelos 

CFOAB/ENA 

e UNISC 

GRAVADORA 

E1 vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

PÓS-

GRADUAÇÃO - 

DIREITO 

PROCESSUAL 

CIVIL 

Princípios 

Constitucionais 
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Palestras e vídeos - Site ENA 
 

AGENDA/2017 GRAVAÇÕES – ESTÚDIO CFOAB/CCELS-1ºandar - EVENTOS DA ENA e PARCERIA  

DATA HORA CONTATO CONVÊNIO CURSO TEMA 

01/02/2017 10h Dra. Naiara de Moraes e Silva ENA Aula 
Estabilidade e 

FGTS 

16/03/2017 10h às 12h Dr. Moisés de Souza Coelho Neto ENA Aula 

Juizados Especiais 

Cíveis no Novo 

CPC 

16/03/2017 16h às 18h Dr. Daniel Benvenutti ENA Aula 

O 

Constitucionalismo 

do Direito Civil 

Atual 

28/03/2017 14h às 16h Dra. Naiara de Moraes e Silva ENA Aula 

Previdenciário - 

Benefícios por 

incapacidade 

            

19/06/2017 15h às 18h00 Dr. Moisés de Souza Coelho Neto ENA Aula 
Prazos Processuais 

no Novo CPC 

            

23/10/2017 
10h00 às 

13h00 
Dr. José Henrique Mouta ENA Aula 

Princípios da 

Primazia da 

Resolução de 

Mérito e 

Fungibilidade 

Recursal e 

Polêmicas em 

torno da Tutela 

Provisória. 

25/10/2017 8h30 às 12h30 Juiz Renato Castro ENA Aula 

Teoria Geral da 

Prova e o Novo 

CPC 

30/10/2017 
14h00 às 

15h30 
Professor Ronaldo Tolentino  ENA Aula 

Recurso de Revista 

e Transcendência - 

Seminário Virtual 

30/10/2017 
16h00 às 

17h00 
Professor João Pedro Ferraz ENA Aula 

Função do TST, 

súmulas e o fim do 

incidente de 

uniformização de 

jurisprudência ou 

Trabalho 

autônomo - 

Seminário Virtual 

            

13/11 e 14/11 19h30 a 21h30 Gáudio Ribeiro de Paula Aula Aula 

Principais pontos 

da Reforma 

Trabalhista 3 aulas 

            

04/12, 11/12 e 

14/12 
19h30 a 21h30 Gáudio Ribeiro de Paula Aula Aula 

Principais pontos 

da Reforma 

Trabalhista 3 aulas 

11/12/2017 14h30 Luciana Diniz Nepomuceno Aula Aula 
Direito ao 

Esquecimento 
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EVENTOS 
 

Administrativos 
 

 7ª Reunião Administrativa da ENA 

03 de abril de 2017, às 16 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 10º andar, Sala de 

Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 

 
PAUTA 

1 Proposta de Alteração Normativa - Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos 

Advogados – FIDA e Escola Nacional de Advocacia – ENA. 

2 Permanência dos Diálogos sobre o Novo Código de Processo Civil e Eleitoral. 

3 Proposta de Seminário “Diálogos sobre o Processo Penal”.  

4 Evento da Região Nordeste  

5 Encontro Regional da Região Norte. 

6 XXIII Encontro da ENA e ESA’s. 

 

 8ª Reunião Administrativa da ENA 

20 de junho de 2017, às 13h30 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 10º andar, Sala 

de Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 

 
PAUTA 

1 Proposta de Alteração Normativa FIDA e ENA – Dr. Leandro Duarte Vasques. 

2 Projeto de Pós-graduação lato sensu em Prática Avançada na Advocacia. 

3 Mestrado no Uruguai Programa Internacional de Pós-graduação – Montevidéu – 

Mestrado em Direito das Relações Internacionais e da Integração da América Latina.  

4 Evento – I Encontro Internacional do Mercosul das Escolas de Advocacia  

 

 
Foto da 8ª Reunião Administrativa da ENA, em Brasília/DF, dia 20/06/2017. 
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 XXIII Encontro Nacional das Escolas de Advocacia  

20 de junho de 2017, às 15 horas, Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 7º andar, 

Salão Nobre, Brasília/DF. 

 

 
 

PAUTA 

 

1 Programa da Pós-graduação de advocacia avançada. 

2 Encontro Internacional da ENA e das ESA’s/Mercosul em Foz do Iguaçu. 

3 Evento na Conferência Nacional. 

4 Sugestões e considerações gerais 

 

 
Foto do XXIII Encontro Nacional da ENA e das ESA’s, em Brasília/DF, dia 20/06/2017. 

 

 9ª Reunião Administrativa da ENA 

22 de agosto de 2017, às 14h00 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 10º andar, Sala 

de Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 

 
PAUTA 

1. Conferência Nacional da Advocacia Brasileira; 

2. Curso Psiquiatria e Direito; 

http://www.oab.org.br/
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3. Comunicações e assuntos gerais. 

 

 
Foto da 9ª Reunião Administrativa da ENA, em Brasília/DF, dia 22/08/2017. 

 

 10ª Reunião Administrativa da ENA 

24 de outubro de 2017, às 10h00 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 10º andar, 

Sala de Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 

 
PAUTA 

1. XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. – ESTANDE DA ENA; 

2. Eventos Especiais da ENA; 

3. Comunicações e assuntos gerais. 

 

 
Foto da 10ª Reunião Administrativa da ENA, em Brasília/DF, dia 24/10/2017. 
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 11ª Reunião Administrativa da ENA e XXIV Encontro Nacional da ENA e ESA’s.  

28 de novembro de 2017, às 14h50 horas, no Pavilhão de Exposições Anhembi, Evento Especial n. 31, 

Sala 09, São Paulo/SP. 
 

PAUTA 

 

1. Pós-Graduação de Prática Avançada na Advocacia; 

2. Olimpíadas Jurídicas – Paulo Nicholas; 

3. Júri Simulado Nacional; 

4. Programação de tarefas para 2018; 

4.1. Encontros Regionais; 

4.2. Convênio da ENA com o CNJ; 

4.3. Encontro Internacional de Escolas de Advocacia do Mercosul; 

4.4. Grupo Kroton; 

4.5. Curso de Direito Eleitoral IDDE (Instituto para Desenvolvimento 

Democrático); 

4.6. 30 Anos da Constituição Federal; 

4.7. Programação da AASP para 2018. 

5. Comunicações e assuntos gerais. 

 
 

 
Foto da 11ª Reunião Administrativa da ENA e XXIV Encontro Nacional da ENA e ESA’s , em São Paulo, dia 28/11/2017. 
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 Estande da ENA na XXIII Conferência Nacional da Advocacia  

 

O Estande da ENA na XXIII Conferência Nacional da Advocacia foi uma conquista 

desta Gestão, visando ao aprimoramento e à divulgação, de forma participativa, do trabalho 

desenvolvido em todo o Sistema OAB. No referido local, foram realizados sorteios de bolsas de 

estudo, bem como atendimentos ao público em busca de aperfeiçoamento profissional e planejamento 

estratégico para escritório e lançamentos de diversos livros e revistas. 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
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Notícias de Eventos Administrativos 

 

ENA E UNISC RECEBEM ALUNOS DE PÓS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO. 

  

Segunda-feira, 6 de março de 2017 às 11h03 

Brasília – Tiveram início na manhã desta segunda-feira (6), em Brasília, a apresentação dos trabalhos 

de conclusão de curso de alunos das pós-graduações oferecidas pela parceria entre a OAB, por meio da 

Escola Nacional de Advocacia, e Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul). Alunos de todo o Brasil 

e intercambistas de países lusófonos participaram. 

Para o diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti "o contínuo aperfeiçoamento profissional é 

essencial na advocacia. A pós-graduação é um passo importante nesta jornada de aprendizado. A OAB 

Nacional e a ENA se orgulham de poder levar conhecimento a alunos de todo o Brasil por meio de 

seus cursos à distância”. 

Conselheira federal pelo DF e membro do conselho consultivo da ENA, Carolina Petrarca deu boas-

vindas aos estudantes, frisando a importância do momento. “A finalização de uma etapa acadêmica 

deve sempre ser celebrada, pois marca a ascensão dos estudos e a continuidade de sua formação”, 

afirmou. 

Os representantes da Unisc também saudaram a apresentação dos TCCs. Para o vice-reitor da 

instituição, Eltor Breunig, a universidade, apesar de não estar entre as maiores do país, tem se firmado 

como uma das melhores, graças a um forte programa de pós-graduação e especialização. “O convênio 

com a OAB e a ENA permitiu que cheguemos a jovens advogados(as) de todo o país”, disse. 

http://www.oab.org.br/
javascript:amigos.methods.modal();
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Pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unisc, Andreia Valim elogiou o esforço para contribuir no 

desenvolvimento do país na área do direito, com possibilidade de muitas pessoas usarem uma 

especialização via EAD. Coordenador do curso de direito, Ricardo Hermany disse ser uma honra para 

a Unisc continuar com a OAB e a ENA neste grande projeto nacional de educação. 

Apresentação de TCC 

A Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul recebem, entre os dias 6 e 8 

de março, estudantes de todo o país para apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos cursos 

de pós-graduação oferecidos pelas instituições. Esta é uma das únicas etapas presenciais dos cursos à 

distância. Haverá também palestra do jurista português Jorge Miranda. 

Os TCCs a serem apresentados nos três dias de eventos em Brasília são de alunos que se inscreveram 

na pós-graduação em 2015, em diversas áreas. Alunos lusófonos de outros países também participarão. 

Os intercambistas recebem bolsa de estudo por meio de parceria entre a OAB Nacional e a UALP 

(União dos Advogados de Língua Portuguesa). Eles também irão a evento no Superior Tribunal 

Militar. 

O evento também marca o lançamento dos cursos de pós-graduação de 2017, quando a ENA oferecerá 

18 opções para advogados(as) e estudantes do Brasil. Os cursos oferecidos pela ENA são à distância, 

possibilitando que alunos de todo o Brasil tenham acesso ao que de melhor há em suas áreas de 

interesse. Os professores são altamente qualificados e a dinâmica das aulas aposta em uma 

metodologia moderna e atual. 

 XXIII Encontro Nacional das Escolas de Advocacia  

OAB SEDIA XXIII ENCONTRO NACIONAL DA ENA E DAS ESA´S 

Terça-feira, 20 de junho de 2017 às 19h45 

Brasília – Foi realizado nesta terça-feira (20), em Brasília, o XXIII Encontro Nacional da Escola 

Nacional de Advocacia e Escolas Superiores de Advocacia. O evento reuniu diretores das escolas de 

todo o país para debater assuntos relacionados à educação jurídica e ao aperfeiçoamento profissional 

dos(as) advogados(as). 

A pauta do encontro teve como pontos principais o programa da pós-graduação de advocacia avançada 

e o evento que reunirá a ENA e as ESA’s na Conferência Nacional da Advocacia, em novembro, na 

cidade de São Paulo. 

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, abriu o encontro saudando a presença de todos os 

diretores por seu trabalho abnegado e sempre em favor da advocacia brasileira. “A união da ENA e das 

ESA’s é uma verdadeira máquina de produzir conhecimento para a advocacia. Somos, através das 

escolas, o verdadeiro braço cultural de nossa instituição, para que colegas busquem atualização 

profissional dentro da OAB”, afirmou. 

“Tenho me interessado cada vez mais por esse assunto, desde que fui presidente da OAB-RS. Me 

incomodava ver colegas advogados(as) buscando atualização fora de nossa instituição. A Ordem tem 

http://www.oab.org.br/
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muito ainda a fazer, mas temos evoluído nessa questão. Ver os números que temos hoje é algo que nos 

deixa com sentimento de dever cumprido. Mais de 47 mil advogados(as) em 2016 se matricularam em 

nossos cursos. Quero agradecer a cada um dos colegas o trabalho desenvolvido em todos os Estados”, 

completou. 

“O intuito dessas reuniões é congraçar as ESA’s e trazer para a ENA as discussões, para um plano 

nacional, em consonância com nossa missão de aprimorar o ensino jurídico no Brasil. Em mais uma 

oportunidade temos a presença dos diretores das escolas em todo o país para debater os assuntos 

principais”, afirmou o diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti Cabral. 

Simonetti também apresentou detalhes sobre o encontro internacional de escolas de advocacia, que 

será realizado em 2018 na cidade de Foz do Iguaçu (PR). A ideia é reunir os países do Mercosul para 

compartilhar experiências. Também foram apresentados detalhes da presença da ENA na Conferência 

Nacional. 

A mesa de abertura do XXIII Encontro Nacional da Escola Nacional de Advocacia e Escolas 

Superiores de Advocacia contou ainda com as presenças dos membros do conselho consultivo da 

ENA: Carolina Petrarca, Eduardo Lemos Barbosa, Leandro Duarte Vasques, Luís Cláudio Alves 

Pereira e Valentina Jungmann. Além deles, os conselheiros Valdetário Monteiro e Erick Venâncio 

(CNJ) também prestigiaram a reunião. 

Novo curso 

Na ocasião, a diretora-geral da ESA-PI, Naiara de Moraes e Silva, apresentou aos colegas o projeto do 

curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Prática Avançada na Advocacia, que será oferecido pela ENA. 

“Serão 12 disciplinas, divididas igualmente entre 4 eixos de conhecimento, que são: Fundamentos 

Teóricos e Políticos da Advocacia e do Poder Judiciário, Gestão Jurídica, Aprimoramento Técnico-

Prático do Primeiro Grau e Advocacia Avançada nos Tribunais Superiores”, elencou. 

A pós-graduação será lançada dentro do bojo de 18 cursos que a ENA mantém em parceria com a 

Unisc. “É uma pós em advocacia avançada, ou seja, preparar o profissional para uma advocacia de 

vanguarda, atual, como por exemplo a atuação em tribunais superiores, oratória e media training”, 

explicou Simonetti.  

Lamachia elogiou a criação da nova pós-graduação, agradecendo o diretor tesoureiro da OAB, Antonio 

Oneildo, pela elaboração do projeto inicial. “É um curso de extrema importância, que irá preparar 

os(as) advogados(as) para exercer com mais qualidade seu múnus público”, saudou. 

Conferência 

Em novembro, a ENA e as ESA’s terão um painel paralelo na XXIII Conferência Nacional da 

Advocacia Brasileira, em São Paulo. “Será um espaço de 400 metros quadrados que representa, desde 

já, uma grande vitória para nós. Esperamos conduzir debates de elevado nível técnico e que realmente 

aproximem a advocacia ainda mais das Escolas”, comemorou José Alberto Simonetti. 

 

http://www.oab.org.br/
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ENA E AASP PROMOVEM CURSOS ON-LINE AO VIVO PARA TODO PAÍS, EM JULHO. 

Quinta-feira, 22 de junho de 2017 às 11h22 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de 

julho. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria com 

a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a aula. 

http://www.oab.org.br/
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O primeiro é o curso de férias é “Atualização em Direito Processual Civil”, com aulas nos dias 3, 4, 5, 

10, 11 e 12 de julho, com coordenação de Luis Eduardo Simardi Fernandes. O curso abordará os 

seguintes temas: A valorização dos precedentes no novo CPC; Tutela provisória: evidência e urgência, 

cautelar e satisfativa; Os princípios do Direito Processual Civil e suas repercussões práticas; Teoria 

geral das provas e provas em espécie: aspectos relevantes; Intervenção de terceiros: atualidades e 

controvérsias; e Sentença e coisa julgada.  

O segundo curso de julho é “Recursos no Novo CPC”, no dia 27, com coordenação de Rogério 

Licastro Torres de Mello. O coordenador ministra a primeira aula, sobre apelação. Na sequência, 

recursos especiais e extraordinários repetitivos, com a professora Rita Dias Nolasco. Fechando o curso, 

agravo de instrumento, com Arlete Ines Aurelli.  

O último curso de julho é “Direito Médico e da Saúde: Bioética e Biodireito”, com coordenação de 

Osvaldo Pires G. Simonelli. O curso é voltado para profissionais e estudantes do Direito e da área da 

saúde, com o objetivo de estudar os princípios que regem a Bioética e o Biodireito, com aplicação em 

estudos de casos práticos. 

 

ENA DIVULGA CALENDÁRIO DE CURSOS TELEPRESENCIAIS DE AGOSTO DE 2017 

 

Segunda-feira, 24 de julho de 2017 às 11h00 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de agosto de 2017. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

http://www.oab.org.br/
http://aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp
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O primeiro curso, no dia 3 de agosto, é “O primeiro aniversário do Novo CPC: Quais os impactos nos 

processos tributários?”, com coordenação de Priscila Faricelli. O curso abordará os seguintes temas: 

Novo CPC e impactos nas execuções fiscais; O Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos 

(RDCC) da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e sua correlação com a sistemática processual 

derivada da combinação do CPC/2015 e da LEF; e O Novo CPC e as tutelas nas ações tributárias.  

O segundo curso é “Os juizados especiais no Novo CPC”, também no dia 3 de agosto. O curso é 

também uma parceria com a Escola Superior de Advocacia da Paraíba e contará com exposição de 

Moisés de Souza Coelho Neto, diretor-geral da ESA e professor universitário.  

O terceiro curso é “Dano moral: questões atuais”, no dia 8 de agosto, com exposição de Eduardo 

Lemos Barbosa.    

O quarto curso, no dia 9 de agosto, é “Aspectos atuais da recuperação judicial”, com coordenação de 

Marcelo Barbosa Sacramone e Guilherme Setoguti. O curso abordará os seguintes tópicos: cessão de 

crédito e direito de voto; patrimônio de afetação; recuperação judicial do empresário rural; arbitragem 

e recuperação judicial; trava bancária; e Reforma da lei n. 11.101/2015.   

O quinto curso é “Direito imobiliário”, entre os dias 14 e 17 de agosto, com coordenação de Flávio 

Tartuce. Os seguintes tópicos serão abordados: contrato “built to suit”; usucapião: questões materiais e 

processuais; questões polêmicas sobre o condomínio edilício; alienação fiduciária em garantia de 

imóveis. 

 

O sexto e último curso é “Sociedade limitada”, entre os dias 28 e 31 de agosto, com coordenação de 

Leslie Amendolara. O objetivo do curso é transmitir aos participantes informações sobre como 

elaborar com segurança o Controle Social das Sociedades Limitadas de modo a adequá-lo à legislação 

vigente. Serão abordados os seguintes tópicos.  

 

ENA E UNISC REALIZAM PROVA FINAL DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TODO 

O PAÍS 

 

http://www.oab.org.br/
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Sexta-feira, 18 de agosto de 2017 às 15h30 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia realizou nesta sexta-feira (18) a prova presencial final dos 

cursos de pós-graduação lato sensu em Direito, na modalidade Educação a Distância (EaD), ofertados 

em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).  

A sede do Conselho Federal da Ordem, em Brasília, recebeu 20 alunos. Onze cidades em todo o país 

também realizam a prova.  

De acordo com o diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti, a parceria da ENA com a Unisc tem 

crescido a cada ano, levando a advogados(as) de todo o país cursos de qualidade. “Seguimos firmes em 

nossa missão de proporcionar aos(as) colegas advogados(as) capacitação constante”, afirma. 

ENA ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSOS DE EXTENSÃO E CAPACITAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

Quarta-feira, 23 de agosto de 2017 às 12h00 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia abriu inscrições para as novas turmas de três cursos de 

extensão e capacitação a distância: Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade e 

Direito Educacional. As aulas começam no dia 29 de setembro. Os cursos são resultado de parceria do 

Conselho Federal, ENA e SatEducacional. Advogados(as) terão 15% de desconto. Mais informações 

podem ser obtidas por meio do e-mail contato@sateducacional.com.br e pelo 

sítio http://www.sateducacional.com.br/landing. 

http://www.oab.org.br/
http://www.sateducacional.com.br/landing


 

 

 

 

79 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS ON-LINE AO VIVO PARA TODO PAÍS EM 

SETEMBRO 

Segunda-feira, 11 de setembro de 2017 às 11h27 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de 

setembro. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria 

com a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a 

aula. 

O primeiro curso é “A Lei das Sociedades Anônimas”, entre os dias 18 e 21 de setembro, com 

coordenação de Leslie Amendolara. Na pauta do curso, exposições sobre companhia aberta e fechada, 

objetivo social, ações, transferências de titularidade de ações, conceitos e espécies, entre outros temas.   

O segundo curso, entre os dias 18 e 22/9, é “Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho: Teoria e 

Prática”, com coordenação de Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. O curso abordará, entre outros temas, 

elementos da responsabilidade civil, danos pré e pró-contratuais, dano moral coletivo e novos rumos 

da área.   

O terceiro curso de setembro, entre os dias 25 e 28, é “Ações de Locação e o Novo CPC”, com 

coordenação de Anselmo Prieto Alvarez e Guilherme Matos Cardoso. O objetivo é preparar o(a) 

advogado(a) para o exercício efetivo da advocacia na área de locação, em especial no que tange às 

repercussões do Novo CPC nas demandas judiciais locatícias, consideradas suas particularidades, com 

ênfase na análise das cláusulas pactuadas pelas partes.   

O quarto curso de setembro é “Terceirização no Direito do Trabalho”, nos dias 26 e 27, com 

coordenação de Gerson Shiguemori. O curso trará comentários acerca da Lei nº 13.428/2017 e das 

modificações da Lei nº 6.019/1974, que tratam do trabalho temporário e da terceirização de mão de 

obra.  

ENA, AASP E IBDFAM: INSCRIÇÕES PARA CURSO DE PRÁTICA DE DIREITO DE 

FAMÍLIA VÃO ATÉ 29/9 
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Sexta-feira, 15 de setembro de 2017 às 15h12 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia, em parceria com a AASP (Associação dos Advogados de 

São Paulo) e o IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família), está com inscrições abertas para o 

curso on-line “A prática cotidiana do Direito de Família e Sucessões”. As inscrições vão até o dia 29/9, 

e as aulas podem ser assistidas entre os dias 3/10 e 16/11. 

O objetivo do curso é atualizar, informar, discutir, desenvolver e aprimorar o exercício prático da 

Advocacia especializada em Direito de Família e Sucessões. Os alunos aprenderão, entre outros 

pontos, aspectos polêmicos na partilha de bens, guarda compartilhada e alienação parental e a prática 

do divórcio, inventários e testamento em cartórios. 

Para mais informações sobre o curso “A prática cotidiana do Direito de Família e Sucessões”, como 

grade curricular e preços, acesse o site da AASP, no qual também é possível realizar a matrícula. A 

coordenação do curso fica a cargo de Rodrigo da Cunha Pereira. 

ENA DIVULGA CALENDÁRIO DE CURSOS TELEPRESENCIAIS DE OUTUBRO DE 2017 

 

Quarta-feira, 20 de setembro de 2017 às 10h00 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de outubro de 2017. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

http://www.oab.org.br/


 

 

 

 

81 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 2/10 e 5/10, é “Direito de Família e das Sucessões: Alterações 

Recentes”, com coordenação de Flávio Tartuce. O curso abordará o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e suas repercussões; consequências da decisão do STF sobre parentalidade socioafetiva; a 

inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil e seus impactos; e separações e divórcios no Novo 

CPC.  

 O segundo curso de outubro é “Petição Inicial nas Ações Trabalhistas”, nos dias 4 e 5, com exposição 

de Gerson Shiguemori. O objetivo do curso é demonstrar ao(a) advogado(a) trabalhista todos os 

detalhes de uma petição inicial, evitando, assim, o decreto de inépcia ou a necessidade de aditamento 

ou emenda a inicial, com a devida adequação ao CPC atual, à lei de terceirização e às alterações da 

CLT.  

 O terceiro curso é “Questões Polêmicas do Processo Tributário”, no dia 9/10, com coordenação de 

Cássio Scarpinella Bueno e Marco Antonio Rodrigues. O curso abordará: A teoria dos precedentes 

judiciais e o processo tributário; Honorários advocatícios nas ações tributárias; e o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica e o processo tributário.   

O quarto curso de outubro, nos dias 9 e10, é “Planejamento Sucessório: Medidas Práticas e Fáceis para 

Organizar a Sucessão”, com coordenação de Gustavo Rene Nicolau. Entre outros temas, abordará 

união estável e herança após o Recurso Extraordinário n. 878.694/2017, direitos hereditários na união 

estável; partilha em vida; formas de testamento, holding.   

O último curso de outubro é “Recursos no Processo Civil: Temas Atuais”, entre os dias 23 e 26, com 

coordenação de Luís Eduardo Simardi Fernandes. Serão abordados os seguintes tópicos: teoria geral 

dos recursos e suas repercussões práticas; apelação: aspectos relevantes e controvertidos; agravo de 

instrumento e agravo interno; e recurso especial e recurso extraordinário.  

ACOMPANHE A ORDEM TAMBÉM NAS REDES SOCIAIS 

 

Sexta-feira, 29 de setembro de 2017 às 14h57 

 

Brasília – Você já acompanha o Conselho Federal nas redes sociais? Usuários de Facebook, Twitter e 

Instagram, além de acompanhar as principais notícias sobre a atuação da entidade em prol da 

advocacia, têm acesso às novidades que envolvem o Clube de Serviços, a Escola Nacional da 

Advocacia, o Portal Prerrogativas, eventos e muito mais.  

Muitas campanhas importantes para todos os profissionais da classe, inclusive, são lançadas nas redes 

sociais.  

 

Acesse:  

 

Conselho Federal da OAB 
www.facebook.com/cfoab  

www.twitter.com/cfoab   

http://www.oab.org.br/
http://www.facebook.com/cfoab
http://www.twitter.com/cfoab
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www.instagram.com/cfoab   

 

Portal Prerrogativas 
www.facebook.com/prerrogativas  

www.twitter.com/prerrogativas   

 

Escola Nacional da Advocacia 
www.facebook.com/enaoab   

 

ENA DIVULGA CALENDÁRIO DE CURSOS TELEPRESENCIAIS DE NOVEMBRO DE 

2017 

 

Terça-feira, 17 de outubro de 2017 às 15h42 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de novembro de 2017. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) 

em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 6/11 e 9/11, é “Condição Feminina e Violência: Casos e Soluções”, 

com coordenação de Fernanda Tartuce. Serão abordados os seguintes temas: Direitos reprodutivos: 

http://www.oab.org.br/
http://www.instagram.com/cfoab
http://www.facebook.com/prerrogativas
http://www.twitter.com/prerrogativas
http://www.facebook.com/enaoab
http://aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp
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violência, obstáculos e dificuldades; Mulheres e meninas refugiadas; Mediação em contextos de 

violência e crimes de gênero e família; e Perspectivas e desafios no tratamento da violência psicológica 

e da violência patrimonial.   

O segundo curso, no dia 23/11, é “Direito Sistêmico e o Uso das Constelações Sistêmicas como uma 

Nova Possibilidade de Resolução de Conflitos”, com coordenação de Daniela de Carvalho Mucilo. O 

curso abordará, entre outros temas, exercícios para desenvolver a percepção e a visão sistêmica de 

pessoas que lidam com questões conflituosas e a aplicação das constelações no Judiciário.  

 O terceiro curso, nos dias 25/11 e 2/12, é “Reforma Trabalhista Ponto a Ponto”, com Isabella Renwick 

Magano e Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. Serão abordados os seguintes tópicos: Sucessão de 

empregadores; Jornada; Teletrabalho; Negociação coletiva; Jus postulandi; Litigância de má-fé; Dano 

extrapatrimonial; Representação dos empregados; Desconsideração da personalidade jurídica; 

Jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho. 

O quarto curso do mês de novembro é “Direito Coletivo do Trabalho”, entre os dias 27 e 30, com 

coordenação de Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. O curso abordará as fontes de custeio das 

organizações sindicais; Os sindicatos e as ações coletivas; Representação dos trabalhadores na 

empresa; e O direito de greve na visão dos tribunais brasileiros. 

ENA, AASP E ABRAT LANÇAM SEGUNDA TURMA DE CURSO PRÁTICO PARA 

ADVOCACIA TRABALHISTA 

 

Segunda-feira, 23 de outubro de 2017 às 11h44 

Brasília – A Escola Nacional da Advocacia (ENA), em parceria com a Associação dos Advogados de 

São Paulo (AASP) e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (ABRAT), lança nesta terça-

http://www.oab.org.br/
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feira (24) a segunda turma do “Curso Prático para Advocacia Trabalhista de Acordo com a Reforma 

Trabalhista”.  

As inscrições podem ser feitas na página da AASP e seguem abertas até às 20h do dia 17 de novembro 

de 2017 ou até encerrarem as vagas – o que ocorrer primeiro. O valor da inscrição é de R$ 400.  

Sob a coordenação do professor Roberto Parahyba de Arruda Pinto, o curso vai de 22 de novembro de 

2017 até 14 de janeiro de 2018, na modalidade de videoaulas, que totalizarão 36 horas-aula (24 horas-

aula expositivas e 12 horas-aula de atividades complementares).   

As aulas – divididas em três partes cada – estão assim programadas: 

Aula 1 - Princípios do Processo do Trabalho e o novo CPC  

Aula 2 - Petição inicial  

Aula 3 – Resposta do réu. Contestação e reconvenção  

Aula 4 - Prova. Audiência trabalhista  

Aula 5 - O protagonismo das partes e do(a) Advogado(a) Trabalhista diante do novo CPC e da 

Reforma Trabalhista 

Aula 6 - O exercício da Advocacia no PJe-JT  

Aula 7 - Aspectos da execução trabalhista, o CPC-2015 e a Reforma Trabalhista 

Aula 8 - Direito fundamental do Trabalho e aplicação de normas internacionais por juízes nacionais  

Aula 9 - Sentença. Fundamentação. Nulidade à luz do novo CPC e da Reforma Trabalhista 

Aula 10 - Precedentes jurisprudenciais obrigatórios e sua aplicação no Processo do Trabalho  

Aula 11 - Teoria geral dos recursos. Recurso ordinário  

Aula 12 - Recurso de revista e de embargos  

Aula 13 - Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Novo CPC e da Reforma 

Trabalhista  

Aula 14 - Da execução provisória no Processo do Trabalho com o novo CPC e a Reforma Trabalhista 

Aula 15 - O exercício da Advocacia no âmbito do Direito Coletivo do Trabalho  

Aula 16 - Incidente de julgamento de recursos de revista e de embargos repetitivos 

 

ENA E UNISC RECEBEM ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DE TCC E PROVAS 

PRESENCIAIS 

 

 

http://www.oab.org.br/
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Quarta-feira, 22 de novembro de 2017 às 11h05 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul recebem nesta 

quarta-feira e quinta-feira (21 e 22) estudantes de todo o país para apresentação dos trabalhos de 

conclusão de curso dos cursos de pós-graduação oferecidos pelas instituições. Esta é uma das únicas 

etapas presenciais dos cursos à distância. Os projetos também serão apresentados em outros 16 polos, 

em todo o país. 

Na sexta-feira (24) será a vez da aplicação da prova presencial para 298 alunos de todo o país. São os 

alunos dos cursos de pós-graduação iniciados no primeiro semestre de 2016. 

ENA REALIZA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DURANTE XXIII 

CONFERÊNCIA NACIONAL 

 

Quarta-feira, 29 de novembro de 2017 às 10h40 

São Paulo – A Escola Nacional de Advocacia realizou na tarde desta terça-feira (28), durante a XXIII 

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em São Paulo, reunião do Conselho Consultivo da 

instituição. No encontro, presidido pelo diretor-geral da escola, José Alberto Simonetti Cabral, foram 

debatidos temas de interesse da ENA e foram apresentados novos projetos. 

Durante a reunião foi lançado o novo curso de pós-graduação da ENA em parceria com a Unisc: 

Prática Avançada na Advocacia, que abordará quatro eixos temáticos: Advocacia avançada nos 

tribunais superiores, Aprimoramento técnico-prático no primeiro grau, Fundamentos teóricos e 

políticos da advocacia e do Poder Judiciário, e Gestão jurídica. 

http://www.oab.org.br/
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Foi marcado um encontro entre a ENA e as ESA’s com as Escolas do Mercosul, em março de 2018, 

além da agenda de eventos e cursos para o ano que vem. 

A 11ª reunião do Conselho Consultivo marcou o sucesso da ENA durante a XXIII Conferência. A 

Escola está com um estande na feira jurídica do evento, marcado por lançamentos de obras e 

divulgação de cursos de pós-graduação, em parceria com a UNISC. Nesta quarta-feira (29) também 

será realizado o Evento Especial “Duelo de Ideias – Direito Penal”, que reunirá especialistas para 

debater três temas: audiência de custódia, porte de arma para advogados(as) e privatização do sistema 

penitenciário. 

ENA E UNISC OFERECEM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA COM INÍCIO 

EM 2018 

 

Segunda-feira, 04 de dezembro de 2017 às 10h57 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(ENA), por meio do convênio consolidado desde 2008 com a Universidade de Santa Cruz do Sul 

(Unisc), oferece 7 cursos de pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) para início 

em 2018. 

Já estão abertas as matrículas para os seguintes cursos: Advocacia Criminal; Advocacia Imobiliária, 

Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Penal Empresarial; Advocacia Trabalhista e 

Previdenciária; Direito do Trabalho – De acordo com a Reforma Trabalhista; Direito Eleitoral; e 

Direito Processual Civil.  

http://www.oab.org.br/
http://www.oab.org.br/noticia/55883/ena-divulga-programacao-oficial-de-seu-estande-na-xxiii-conferencia-nacional
http://www.oab.org.br/noticia/55779/xxiii-conferencia-nacional-evento-especial-da-ena-apresentara-duelo-de-ideias-em-direito-penal
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As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de abril de 2018 pelo site da ENA/Unisc. Haverá desconto 

especial de 15% para o(a) Jovem Advogado(a) com até cinco anos de registro na OAB na data da 

matrícula. A previsão de início dos cursos é no dia 18 de abril de 2018.  

As aulas serão desenvolvidas a distância, pela internet, através da Sala Virtual EaD Unisc. Cada curso 

possui 370 horas e duração de 18 meses. Os únicos momentos presenciais serão a prova final e a 

apresentação do trabalho de conclusão, realizados em um dos polos.  

Segundo o presidente do CFOAB, Claudio Lamachia, os cursos de pós-graduação reforçam a missão 

institucional da entidade de capacitação dos(as) advogados(as). “A parceria da OAB com a Unisc é um 

enorme sucesso, já tendo beneficiado milhares de advogados(as) de todo o país. A Ordem tem como 

uma de suas principais bandeiras a melhoria do ensino jurídico no Brasil e temos feito isso de maneira 

excepcional”, disse.  

Para o diretor-geral da ENA, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, os alunos são favorecidos pela 

parceria com instituições de excelência. “O convênio da ENA com a Unisc permite que mais 

alunos(as) tenham acesso a um ensino moderno e de qualidade, garantindo que os(as) advogados(as) 

do país estejam cada vez mais capacitados(as)”, explicou.  

“A ENA acompanha todas as atividades, auxiliando na busca dos temas principais da advocacia. 

Vamos contar, além dos professores da Unisc, com vários conselheiros federais e juristas indicados 

pela OAB, com suas experiências, práticas fundamentais para essa qualificação”, explica o chefe do 

Departamento de Direito da Unisc, Ricardo Hermany. 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS ON-LINE AO VIVO PARA TODO PAÍS EM 

DEZEMBRO 

Terça-feira, 05 de dezembro de 2017 às 10h00 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de 

dezembro. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria 

com a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a 

aula. 

O primeiro curso, entre os dias 4/12 e 7/12, é “A Reforma Trabalhista na Visão da Advocacia e da 

Magistratura”, sob coordenação de Bruno Freire e Silva. O curso abordará os aspectos processuais e 

materiais da referida reforma na visão dos(as) advogados(as) e dos(as) magistrados(as).  

O segundo curso, entre os dias 5/12 e 7/12, é “Cálculos na Petição Inicial no Processo do Trabalho”, 

com coordenação de Gerson Shiguemori. O curso traz abordagem prática acerca dos cálculos para a 

petição inicial trabalhista, com exemplos simples e objetivos, para possibilitar a distribuição da ação de 

forma correta, em especial no rito sumaríssimo.  

http://www.oab.org.br/
http://unisc.br/site/direito_ead/
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Nos dias 7 e 8 de dezembro será realizado o 13º Fórum de Direito Desportivo do IBDD/AASP, com 

coordenação de Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira. Entre os assuntos a serem abordados: coaching 

jurídico, cláusulas arbitrais e Organização e funcionamento do Tribunal de Justiça Desportiva 

Antidopagem, entre outros. 

ENA/UNISC: ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA A NOVA PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADVOCACIA AVANÇADA 

 

Terça-feira, 05 de dezembro de 2017 às 12h30 

Brasília – Estão abertas as matrículas para o novo curso de pós-graduação da ENA (Escola Nacional 

de Advocacia) e da Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul): Advocacia Avançada. O curso, com 

previsão de início para abril de 2018, tem como objetivo qualificar os profissionais do Direito para o 

aprofundamento de conhecimento jurídico e de outras áreas afins para operacionalização mais 

competente dos instrumentos profissionais. 

A pós-graduação lato-sensu em Advocacia Avançada é reconhecida pelo Ministério da Educação e 

administrada integralmente a distância, pela internet, em portal próprio da Unisc. São 370 horas-aula, 

desenvolvidas durante 18 meses. Os dois encontros presenciais ocorrem ao final do curso, para 

avaliação final e apresentação de TCC, e ocorrem em vários polos por todo o país. 

O curso abordará quatro eixos temáticos: Advocacia avançada nos tribunais superiores; 

Aprimoramento técnico-prático no primeiro grau; Fundamentos teóricos e políticos da advocacia e do 

Poder Judiciário; e Gestão jurídica. 

O curso foi lançado durante o XXIV Encontro Nacional da ENA e das ESA’s, na XXIII Conferência 

Nacional da Advocacia Brasileira, realizada em São Paulo em novembro. Veja abaixo os objetivos da 

pós-graduação: 

- Qualificar os profissionais do Direito pelo aprofundamento de conhecimento jurídico e de outras 

áreas afins para operacionalização mais competente dos instrumentos profissionais. 

http://www.oab.org.br/
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- Viabilizar um ambiente com a troca de experiências, pontos de vista e expectativas, que alie estudos 

teóricos e práticos, por meio de metodologia que permita contribuir para a diversidade de informações 

e concepções sobre o direito processual. 

- Possibilitar o domínio de ramos do direito não trabalhados nos bancos universitários (os chamados 

“novos Direitos”) para proporcionar um diferencial aos estudantes da especialização em Advocacia 

Avançada, deixando-os em posição privilegiada no mercado de trabalho. 

- Oportunizar momentos de vivências práticas, a partir da elaboração de peças processuais escritas e 

manifestações orais, tais como sustentações orais. 

- Oferecer um sistema aprimorado de correção das avaliações das peças processuais e manifestações 

orais com vistas a emitir críticas construtivas que repercutam numa advocacia qualificada. 

ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA TRÊS CURSOS DE EXTENSÃO DO 

CONVÊNIO ENTRE ENA E SAT 

 

Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017 às 11h23 

Brasília – Estão abertas as inscrições para novas turmas de três cursos de extensão oferecidos em 

parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Com previsão de início em 22 de 

dezembro, os cursos são: Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade, e Direito 

Educacional. 

http://www.oab.org.br/


 

 

 

 

90 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

As aulas são oferecidas à distância, com grande flexibilidade para os(as) alunos(as) montarem seus 

métodos de estudo. A parceria entre a ENA e o SAT Educacional dá desconto de 15% para todos(as) 

os(as) advogados(as) do país. 

O curso de Gestão e Direito da Saúde é um instrumento de capacitação para o(a) advogado(a), 

compreendendo as redes pública e privada de saúde, além da delimitação de temas relativos ao Direito 

Médico, à saúde suplementar (os planos e seguros de saúde) e à vigilância sanitária. 

O curso Direito e Energia da Sustentabilidade é estruturado de modo a permitir que o(a) advogado(a) 

tenha um conhecimento multidisciplinar do tema energético e da importância das práticas sustentáveis 

nos empreendimentos do setor de energia, abordando os aspectos constitucionais, tributários, 

ambientais, econômicos e contratuais do setor. 

O Direito Educacional constitui, hoje, um dos mais novos ramos do Direito, sendo sistematizado por 

um conjunto de princípios, normas, leis e regulamentos que versam sobre as relações de alunos, 

professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos no processo ensino-

aprendizagem em Instituições de Ensino. 

ENA E AASP DIVULGAM CALENDÁRIO DE CURSOS TELEPRESENCIAIS DE JANEIRO 

DE 2018 

 

Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017 às 11h34 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de janeiro de 2018, os cursos de férias. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos 

http://www.oab.org.br/
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Advogados de São Paulo) em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o 

país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso de férias, entre os dias 15 e 31 de janeiro de 2018, é “Direito Civil – Modificações 

Legislativas e Decisões Judiciais de Impacto”, com coordenação de Flávio Tartuce. Serão abordados 

os seguintes tópicos: Danos extrapatrimoniais e reforma trabalhista; Novas modalidades de 

condomínio na Lei nº 13.465/2017; Direito Real de Laje; Usucapião extrajudicial. Alterações da Lei nº 

13.465/2017; Os primeiros impactos da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade do art. 1.790 do 

Código Civil; e A decisão do STF sobre filiação e o registro extrajudicial da parentalidade 

socioafetiva.   

O segundo curso de férias, entre os dias 16 de janeiro e 8 de fevereiro, é “Aspectos Polêmicos da 

Reforma Trabalhista”, com coordenação de Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro e 

Guilherme Brito Rodrigues Filho. Serão abordados os seguintes tópicos: Grupo econômico e 

responsabilidade dos ex-sócios; Danos extrapatrimoniais na reforma trabalhista; Jornada de trabalho: 

acordo de compensação de horas; Audiência trabalhista e ônus da prova; Contrato intermitente; 

negociado x legislado; e Recursos e execução no processo do trabalho.  

ASSISTA ÀS AULAS OFERTADAS PELA ENA GRATUITAMENTE EM 2017 

 

http://www.oab.org.br/
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Terça-feira, 19 de dezembro de 2017 às 16h28 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia pública nesta terça-feira (19) a lista completa das aulas 

ofertadas pela entidade no ano de 2017. Os vídeos, que podem ser acessados de maneira gratuita, 

abordam temas diversos do direito, como Novo CPC, direito civil e Reforma Trabalhista, e são 

ministrados por advogados(as) especialistas no assunto. Assista abaixo: 

  Juizados Especiais Cíveis no Novo CPC, por Moisés de Souza Coelho Neto 

 O Constitucionalismo do Direito Civil Atual, por Daniel Benvenutti 

 Direito Previdenciário – Seguridade, Previdência e Reforma, por Naiara de Moraes e Silva 

 Prazos Processuais no Novo CPC, por Moisés de Souza Coelho Neto 

 Princípios da Primazia da Resolução de Mérito e Fungibilidade Recursal e Polêmicas em 

torno da Tutela Provisória - Parte 1 e Parte 2, por José Henrique Mouta 

 Teoria Geral da Prova no Novo CPC - Parte 1 e Parte 2, por Renato Castro 

 Direito ao Esquecimento, por Luciana Diniz Nepomuceno 

 Principais Pontos da Reforma Trabalhista, por Gáudio Ribeiro de Paula - Parte 1, Parte 

2, Parte 3, Parte 4, Parte 5, Parte 6, Parte 7, Parte 8, Parte 9, Parte 10 e Parte 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
http://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=cj8l7_BbwuU
http://www.youtube.com/watch?v=UOu5kv2SYdg
http://www.youtube.com/watch?v=sFaRrLEdLh8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=17
http://www.youtube.com/watch?v=hNknZbqwDcU&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=y2IZiJOMrIg&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=Zsg4UEROVCU&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=YlHUNIvW_B4&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=q7ixmGuCYnM&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=cSFoxG9-zRE&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=16ep9Zh_jlI
http://www.youtube.com/watch?v=y9d8WwUYMo4
http://www.youtube.com/watch?v=y9d8WwUYMo4
http://www.youtube.com/watch?v=kXJyCtIqEMQ
http://www.youtube.com/watch?v=GT-H1iOAdms
http://www.youtube.com/watch?v=UBdnZg0YISU
http://www.youtube.com/watch?v=4_wuDqrpBTk&t=67s
http://www.youtube.com/watch?v=fOqYyf-HubU
http://www.youtube.com/watch?v=mydfcUy7jLM
http://www.youtube.com/watch?v=ucnBLIoJ7Q4
http://www.youtube.com/watch?v=LaqsNTYx3-g
http://www.youtube.com/watch?v=9MUyEGDP-vc
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Jurídicos  
 

No segundo semestre de 2017, a ENA participou de diversos eventos jurídicos por todo o Brasil, 

dentre eles: 

 

 Congresso Comemorativo ao Primeiro Ano de Vigência do Novo CPC - 16 e 17 de 

março de 2017;  

 

 
 

 Congresso de Direito Processual Civil – 1 ano de vigência do novo CPC: avanços, 

desafios e perspectivas juntamente com 2º encontro de Escolas de Advocacia do 

Centro-Oeste – OAB/MT – 4 e 5 de maio de 2017; 

 

 
 

http://www.oab.org.br/
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 Comemoração dos 25 anos da ESA/PB – Diálogos sobre o Novo Código de 

Processo Civil e I Encontro Regional de Diretores de ESA´s Nordeste -   18 de 

maio de 2017; 

 

 

http://www.oab.org.br/
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 2ª Edição dos Jogos Jurídicos da OAB/AM – 22 a 26 de maio de 2017; 

 

 
 

 VIII Encontro Anual da AASP - Ribeirão Preto (25, 26 e 27 de maio de 2017); 
 

 

http://www.oab.org.br/
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 IX Congresso do Mercosul de Direito de Família – 26 e 27 de maio de 2017; 

 

 XVI Encontro Nacional da Jovem Advocacia em Rondônia – 1º a 3 de junho de 

2017; 

 

http://www.oab.org.br/
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 Seminário Reforma Tributária – Sede do Conselho Federal da OAB – 7 de junho 

de 2017; 

 

 

 XIV Conferência Estadual da Advocacia do MS: “A Constituição Brasileira no Novo Milênio: 

Desafios, Avanços e Retrocessos” – 8 a 10 de junho de 2017. 

 

http://www.oab.org.br/


 

 

 

 

98 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

 A Incorporação Imobiliária na perspectiva do STJ – 21 de junho de 2017 . 

 
  Seminário Sociedade de Advogados – Sede do Conselho Federal da OAB - 28 de 

junho de 2017. 

 

 

http://www.oab.org.br/
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 IX Conferência da Advocacia do Distrito Federal  – 20 e 21 de setembro de 2017.  

 

 

 III Encontro Estadual da Jovem Advocacia Amapaense - 21 e 22 de setembro de 

2017.  

A ENA concedeu 2 (duas) bolsas de estudo na Pós-Graduação, modalidade de ensino a 

distância – EAD, referentes ao convênio firmado entre o CFOAB/ENA e Universidade de Santa Cruz 

do Sul – UNISC, que foram sorteadas na ocasião do III Encontro Estadual da Jovem Advocacia 

Amapaense.  

 

http://www.oab.org.br/
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 Congresso Nacional do Novo CPC - Etapa Joinville – 09 e 10 de novembro de 

2017. 
 

 

http://www.oab.org.br/
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Notícias de Eventos Jurídicos 

 

 Palestra Constituição e Democracia  

 

OAB RECEBE JORGE MIRANDA, UM DOS CONSTITUCIONALISTAS MAIS 

IMPORTANTES DO MUNDO 

 

 

 

Terça-feira, 7 de março de 2017 às 20h44 

http://www.oab.org.br/
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Brasília – O jurista português Jorge Miranda apresentou um denso e detalhado estudo sobre 

Constituição e Democracia em palestra realizada nesta terça-feira (7) na sede da OAB Nacional. O 

professor veio a Brasília a convite da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da Ordem, com a 

qual se reuniu para debater o tema. A palestra será disponibilizada em breve no portal da OAB. 

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, entregou ao jurista o certificado de palestrante e 

elogiou sua trajetória. “Gostaria de agradecer profundamente a presença do professor, referência para 

todos nós, para nossa Constituição e os operadores do direito”, afirmou. 

Na abertura do evento, o membro honorário vitalício e presidente da Comissão Nacional de Estudos 

Constitucionais, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, explicou que esta era a primeira visita de Jorge 

Miranda à sede da OAB em Brasília.  

“É um constitucionalista festejado, com justo reconhecimento por sua contribuição ao direito em todo 

o mundo. Vivenciamos no Brasil a ascensão político-científica do direito constitucional desde 1988, 

influenciada por juristas do quilate de Miranda”, saudou. “Brasil será uma grande nação a partir do 

conhecimento e da ideia do Estado de Direito, com efetivação dos valores constitucionais.” 

Em sua fala, Jorge Miranda agradeceu o convite da OAB e saudou o papel da advocacia em uma 

sociedade democrática. “Tenho grande respeito pela OAB e pelos(as) advogados(as). Nunca exerci 

advocacia, sempre foi minha vocação o ensino. Mas senti na ditadura em Portugal e tenho sentido no 

Brasil e em outros países que advogados(as) têm estado na primeira linha na defesa dos direitos 

humanos e da democracia. Não há democracia sem advocacia. Não concebo um(a) advogado(a) que 

não seja lutador(a) pelos direitos humanos, com respeito às regras do jogo democrático”, afirmou. 

“A Constituição moderna pressupõe um sistema de governo democrático, uma democracia 

representativa. É certo que nós vemos no mundo regimes que se dizem democráticos, mas que não 

respeitam as liberdades fundamentais. Não só no continente americano, como também em outros. Mas 

a democracia tal como eu entendo e os grandes filósofos têm entendido postula limitação do poder e 

respeito aos direitos fundamentais”, explicou. 

“Portanto, a democracia pressupõe uma Constituição que garanta os direitos fundamentais e que limite 

o poder. É nisso que consiste o Estado Democrático de Direito, que ascende na vontade do povo, mas 

em que o próprio povo está sujeito à Constituição”, completou. 

A aula foi ministrada durante evento realizada em conjunto entre a Escola Nacional de Advocacia 

(ENA) e Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) para apresentação dos trabalhos de conclusão de 

curso da pós-graduação oferecida pelas instituições. “Em nome da ENA, agradeço presença do 

professor Jorge Miranda, um dos nomes que vetorizam a dinâmica do direito constitucional no mundo. 

Esta é uma oportunidade única”, disse o diretor-geral da Escola, José Alberto Simonetti. 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
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 Diálogos III sobre o novo Código de Processo Civil  

 

OAB E ENA PROMOVEM DIÁLOGOS III SOBRE O NOVO CPC, NO DIA 15 DE MARÇO 

  

Brasília – A OAB e a Escola Nacional de Advocacia promovem no dia 15 de março o Diálogos III 

Sobre o Novo Código de Processo Civil. O evento marca o primeiro ano de vigência do CPC e traz 

especialistas para debater as principais mudanças no texto e como tem sido sua implementação. A 

entrada é gratuita e as inscrições estão abertas. 

A abertura do Diálogos será feita pelo presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, e pelo diretor-

geral da ENA, José Alberto Simonetti. A conferência magna de abertura ficará a cargo de Teresa 

Arruda Alvim, relatora da comissão do Senado encarregada de elaborar o anteprojeto do Novo CPC. O 

Diálogos III é também uma realização da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo 

CPC e da Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal. 

Quem abre o primeiro painel é o ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas, que analisa o 

presente e o futuro do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), que surgiu com o 

Novo CPC. Em seguida, Estefânia Viveiros, presidente da Comissão de Regulamentação do Novo 

CPC, fala sobre honorários sucumbenciais recursais. Fechando a parte da manhã, o advogado Jorge 

Amaury Maia Nunes aborda os negócios jurídicos processuais. 

No período da tarde, o procurador do Estado do RJ Marco Antônio Rodrigues apresenta palestra sobre 

mandados de segurança à luz do Novo CPC. Dentro do mesmo painel, Rodrigo Becker, advogado da 

União e diretor da ESA-DF, apresenta os aspectos práticos das tutelas de urgência. 

O painel seguinte apresenta o tema do Recurso Extraordinário, com Paulo Gustavo de Carvalho, vice 

da Advocacia Geral da União, e Inversão do Ônus da Prova, com o advogado e professor de Direito 

Civil Zulmar Duarte. 

http://www.oab.org.br/
javascript:amigos.methods.modal();
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A seguir, Precedentes no Novo CPC e a Argumentação do Advogado, painel com o advogado Fabiano 

Carvalho, membro da Comissão de Regulamentação, e Arnoldo Camanho de Assis, desembargador do 

Tribunal de Justiça do DF. Fechando a programação, o advogado Eduardo Talamini apresenta as 

hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no Novo CPC. O encerramento do Diálogos III fica 

a cargo do diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti. 

O Diálogos III Sobre o Novo Código de Processo Civil será realizado no dia 15 de março, a partir das 

10h, na sede da OAB Nacional, em Brasília. O endereço é Setor de Autarquias Sul, Quadra 5, Bloco 

M. O evento também será transmitido pela internet, no site da OAB. 

 

OAB E ENA ENCERRAM CICLO DE DIÁLOGOS SOBRE O NOVO CPC COM 

HOMENAGEM A JURISTAS 

 

 

 

http://www.oab.org.br/


 

 

 

 

105 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

Quarta-feira, 15 de março de 2017 às 20h00 

Brasília - A OAB Nacional sediou nesta quarta-feira (15) o Diálogos III Sobre o Novo Código de 

Processo Civil, evento que marca o primeiro ano de vigência da legislação. Organizado pela Escola 

Nacional de Advocacia, em parceria com a ESA-DF e a Comissão de Análise da Regulamentação do 

Novo CPC, o encontro reuniu especialistas da área para debater os impactos e a implementação do 

código. 

O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Luís Cláudio Chaves, abriu o seminário explicando 

que o Novo CPC é um código democrático, que consagra princípios constitucionais do processo, como 

a ampla defesa e o contraditório. “O Novo CPC demonstra também a importância da advocacia na 

pacificação social, mostrando que este profissional é indispensável à administração da Justiça, 

sobretudo no momento que dizemos da importância da defesa técnica, capaz de solucionar os conflitos 

da sociedade. Esse código consagra esses pilares, trazendo grandes conquistas e esperança que 

tenhamos no futuro uma justiça mais célere para o jurisdicionado brasileiro”, afirmou. 

O diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti, explicou que o evento desta quarta marca o fim do 

ciclo de seminários Diálogos Sobre o Novo CPC. “O Novo Código de Processo Civil trouxe inúmeras 

conquistas para a advocacia. Desta forma, a ENA e a OAB homenageiam quem ajudou a elaborar, 

aprovar e implementar tais garantias”, explicou Simonetti. 

Foram entregues placas de homenagem ao presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia; ao 

ministro do STF Luiz Fux, presidente da comissão que elaborou o anteprojeto do CPC no Senado; ao 

ministro do STJ Humberto Martins; ao membro honorário vitalício da OAB Marcus Vinicius Furtado 

Coêlho; à Teresa Arruda Alvim, relatora da comissão que elaborou o anteprojeto do CPC no Senado; à 

Estefânia Viveiros, presidente da Comissão de Análise da Regulamentação do Novo CPC; ao ministro 

do TCU Bruno Dantas; e ao diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti. 

O ministro Luiz Fux agradeceu a homenagem e disse que, ao elaborarem o anteprojeto do Código de 

Processo Civil, todos tinham em mente um país melhor, “um país que pudesse oferecer ao mundo uma 

prestação jurisdicional em prazo razoável”.  

O ministro Humberto Martins afirmou se sentir em casa na OAB, “a casa da cidadania brasileira”. 

“CPC trouxe novidades na prática judicante em nosso país, e a OAB é o meio apropriado para debate 

sobre as mudanças, pois os advogados e advogadas é que sentem no dia a dia até que ponto foram 

benéficas as alterações implementadas. Meu passado, meu presente e meu futuro são em defesa do 

advogado do Brasil. Trago no coração o advogado, tendo assim começado minha carreira, inclusive 

ocupado a cadeira de presidente da OAB de Alagoas”, relembrou. 

“Temos código democrático, iniciado e concluído em regime democrático, com sistema processual 

hoje mais antenado com as exigências da atual quadra histórica. Várias conquistas, como as férias 

dos(as) advogados(as), contagem de prazos em dias úteis, sustentação oral em agravos, fim do 

aviltamento de honorários, honorários recursais e tantas outras trazem maior protagonismo da 

advocacia. É hora de advogados(as) se unirem para transformar o que está na lei em concretude. Há 

distância entre o disposto na lei e o que o julgador fará. Essas conquistas não podem ser flexibilizadas 

ou diminuídas pela aplicação”, alertou o membro honorário vitalício Marcus Vinicius Furtado Coêlho. 
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Palestra magna 

A advogada Teresa Arruda Alvim, considerada a mãe do Novo Código de Processo Civil, proferiu a 

conferência magna de abertura do evento. Ela abordou em sua fala como foi o processo de elaboração 

do texto que seria analisado pelos parlamentares e qual o espírito por trás dele. 

“O que constava na primeira versão eram reflexões que já tinham tido lugar na academia, nos fóruns, 

temas que tinham sido objeto de discussão na comunidade jurídica. O Código não teve a pretensão de 

adotar um novo paradigma, mas que fosse um instrumento mais simples e que não tornasse o processo 

civil o ponto principal da atenção do juiz, que deveria estar mais no mérito que nos métodos 

processuais”, explicou Teresa.  

A jurista citou como exemplos dessa ideia instrumentos que constam no CPC, tais como os embargos 

de declaração e a jurisprudência defensiva dos tribunais.  

“Tudo isso foi feito não apenas no nível acadêmico, mas ouvindo queixas nos corredores de fóruns, 

como o(a) advogado(a) que trabalha sozinho(a) e que os prazos sempre estouram na segunda, por 

exemplo. Se todo mundo ficar contente, melhor se sairá a parte”, afirmou. 

Teresa também levantou alguns pontos que têm causado uma certa instabilidade neste primeiro ano de 

implementação, tais como o negócio jurídico processual, a ampliação da colegialidade e a 

fundamentação da sentença pelos juízes.  

“Jurisprudência é muito dispersa no Brasil, com tribunais instáveis. Isso estimula demais a 

interposição de recursos, principalmente no STJ. Esta é a principal causa de litigiosidade no país. Sou 

entusiasta do sistema de precedentes, porque favorecem princípio da isonomia e facilitam uma 

sociedade tranquila”, comentou, sobre a questão dos precedentes previstos no Novo CPC. 

Por fim, Teresa fez um balanço positivo deste primeiro ano de vigência do Novo CPC, realçando que 

muitos dos temores que magistratura e advocacia tinham foram dissipados. 

Painéis 

O Diálogos III sobre o Novo Código de Processo Civil reuniu especialistas de todo o país para refletir 

sobre o primeiro ano de vigência do texto legislativo. O primeiro painel reuniu o ministro do Tribunal 

de Contas da União Bruno Dantas, que analisou o presente e o futuro do IRDR (Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas), que surgiu com o Novo CPC. Em seguida, Estefânia Viveiros, 

presidente da Comissão de Regulamentação do Novo CPC, falou sobre honorários sucumbenciais 

recursais, enquanto Arnoldo Camanho de Assis, desembargador o TJDFT, falou sobre saneamento no 

Novo CPC e o papel do(a) advogado(a). Fechando a parte da manhã, o advogado Jorge Amaury Maia 

Nunes aborda os negócios jurídicos processuais. 

No período da tarde, o procurador do Estado do RJ Marco Antônio Rodrigues apresenta palestra sobre 

mandados de segurança à luz do Novo CPC. Dentro do mesmo painel, Rodrigo Becker, advogado da 

União e diretor da ESA-DF, apresenta os aspectos práticos das tutelas de urgência. 

O painel seguinte apresenta o tema do Recurso Extraordinário, com Paulo Gustavo de Carvalho, vice 

da Advocacia Geral da União, e Inversão do Ônus da Prova, com o advogado e professor de Direito 

Civil Zulmar Duarte. 

A seguir, Precedentes no Novo CPC e a Argumentação do(a) Advogado(a), painel com o advogado 

Fabiano Carvalho, membro da Comissão de Regulamentação, e Arnoldo Camanho de Assis, 
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desembargador do Tribunal de Justiça do DF. Fechando a programação, o advogado Eduardo Talamini 

apresenta as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no Novo CPC. 

 XVI Encontro Nacional da Advocacia em Rondônia – 1º a 3 de junho de 2017 

DIRETORIA NACIONAL DA OAB ABRE XVI ENCONTRO NACIONAL DA JOVEM 

ADVOCACIA, EM RONDÔNIA 

  

Sexta-feira, 2 de junho de 2017 às 13h27 

Brasília (DF) e Porto Velho (RO) – A diretoria da OAB Nacional participou, nesta quinta-feira (1º), da 

solenidade de abertura do XVI Encontro Nacional da Jovem Advocacia, em Porto Velho. Estiveram 

presentes o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia; o vice, Luis Cláudio Chaves; o secretário-

geral Felipe Sarmento; o secretário-adjunto Ibaneis Rocha; e o diretor tesoureiro Antonio Oneildo. 

Nesta sexta (2), a reunião do Colégio de Presidentes da Advocacia iniciou os trabalhos, que 

prosseguem até o próximo sábado (3). Na pauta, piso salarial dos(as) advogados(as), porte de arma 

para a categoria, cursos e seminários da Escola Nacional de Advocacia (ENA), cláusulas de barreira 

para ingresso nos conselhos seccionais, divulgação de ações junto à imprensa, entre outros temas. 

“Prestigiarmos o Encontro Nacional da Jovem Advocacia é algo que vai ao encontro de uma das 

primeiras diretrizes da nossa gestão à frente do Conselho Federal da OAB. Eu tenho dito que a 

advocacia jovem representa o presente de nossa instituição e projeta o futuro. Portanto temos que estar 

absolutamente integrados com a advocacia em início de carreira”, afirmou Claudio Lamachia. 

Andrey Cavalcante, presidente da OAB-RO, também destacou o êxito que espera do evento. “Estamos 

muito felizes com a oportunidade em receber os(as) jovens advogados(as) de todo o Brasil. Não 

medimos esforços para realizar um grande encontro e corresponder a esse voto de confiança que nos 

foi dado”, disse. 
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Para o presidente da Comissão dos Jovens Advogados de Rondônia, Felipe Gurjão, a realização do 

Encontro Nacional é um desafio para a Seccional. “A responsabilidade é muito grande, uma vez que 

recebemos jovens advogados(as) de 25 estados do país. Envidamos todos os esforços, para garantir um 

evento rico em discussões e conclusões”, apontou. 

Desta quinta até sábado (3), além do XVI Encontro Nacional da Jovem Advocacia, a Ordem está 

promovendo a XIII Conferência Rondoniense da Advocacia e I Caravana de Prerrogativas. O maior 

evento estadual da advocacia reunirá profissionais de Rondônia e de todo o Brasil. 

Os eventos são promovidos em parceria com a Comissão dos Jovens Advogados, Escola Superior de 

Advocacia de Rondônia (ESA/RO), Comissões e Subseções da OAB/RO e apoio da Caixa de 

Assistência dos Advogados de Rondônia (Caaro). 

 A Incorporação Imobiliária na perspectiva do STJ – 21 de junho de 2017. 

STJ REALIZA SEMINÁRIO SOBRE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA COM APOIO DA 

OAB E DA ENA. 

 

Quarta-feira, 14 de junho de 2017 às 15h13 

Brasília – O Superior Tribunal de Justiça, com apoio do Conselho Federal da OAB e da Escola 

Nacional de Advocacia, realiza no dia 21 de junho o seminário “A Incorporação Imobiliária na 

Perspectiva do STJ”. A coordenação científica é do ministro daquela corte Luis Felipe Salomão. 

A abertura do seminário será realizada pelo ministro do STF Humberto Martins e por Claudio 

Hermolin, presidente da Ademi (Associação de Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário). Em 

seguida, o primeiro painel discutirá “A incorporação imobiliária no cenário atual”, tendo como 

debatedores o ministro Paulo de Tarso Sanseverino e o presidente da construtora Calçada, João Paulo 

de Matos. O presidente da mesa será o ministro João Otávio de Noronha. 

http://www.oab.org.br/


 

 

 

 

109 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

O painel seguinte será “Os distratos nos negócios: análise dos impactos econômicos nas decisões 

judiciais”. Os debatedores serão o ministro Villas Bôas Cueva e o advogado Antonio Ricardo Correa. 

O ministro Antonio Carlos Ferreira presidirá os trabalhos. 

O terceiro painel fecha o seminário com o tema “Perspectivas jurisprudenciais da incorporação 

imobiliária”, com os debatedores Moura Ribeiro, ministro do STJ, e Werson Rêgo, desembargador do 

TJ-RJ. O ministro Raul Araújo preside a mesa. As considerações finais serão feitas pelo ministro Luis 

Felipe Salomão, pelo advogado Eduardo Biondi e por Rogério Chor, vice-presidente da Ademi. 

O seminário “A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ” será realizada no dia 21 de junho, a 

partir das 8h, no auditório do STJ, em Brasília. Serão certificadas 5h de atividades complementares. 

A PEDIDO DO PRESIDENTE NACIONAL DA OAB, BETO SIMONETTI VAI ORGANIZAR 

O MAIOR EVENTO JURÍDICO DO BRASIL 

 

Beto Simonetti organizará a XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que acontecerá em 

novembro, em São Paulo 

O advogado amazonense Beto Simonetti foi designado pelo presidente nacional da OAB, Claudio 

Lamachia, para organizar a XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que acontecerá no 

período de 27 a 30 de novembro deste ano, em São Paulo. 

Será a primeira vez que a antiga Conferência Nacional dos Advogados – nome que regeu o encontro 

por 22 edições – acontecerá sob a denominação de Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. 

A Conferência deverá ser o maior evento jurídico do Brasil, com uma expectativa de 50 mil 

advogados(as) presentes.  
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“O encontro será uma demonstração de união da advocacia nacional. O momento que o Brasil 

atravessa requer o protagonismo da advocacia, pois somos nós os legitimados pela Constituição 

Federal a atuarmos como peças essenciais à Justiça na defesa dos interesses e direitos do cidadão. A 

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é o mais importante acontecimento da classe e 

contamos com a presença massiva dos colegas na capital paulista”, disse Claudio Lamachia. 

 

OAB NACIONAL SEDIA O SEMINÁRIO SOCIEDADES DE ADVOGADOS 
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Quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 16h01 

Brasília – Teve início nesta quarta-feira (28) o Seminário Sociedades de Advogados, evento 

promovido pelo Conselho Federal da OAB em conjunto com a Escola Nacional da Advocacia (ENA), 

o Centro de Estudos sobre Sociedades de Advogados (Cesa) e a OAB Distrito Federal. 

 O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, proferiu o discurso de abertura do evento. “Pelo 

tema e pelos profissionais que aqui estão, tenho a convicção de que este evento é mais um daqueles 

fundamentais, marcando um tempo no qual intensificaremos a busca por alterações legislativas no 

tema que o concerne. E, além disso, reforçarmos à advocacia brasileira a importância das sociedades 

de advogados(as) fortalecidas, sólidas, protegidas por uma legislação contundente e pelas prerrogativas 

fundamentais da classe. O(A) advogado(a) exerce um verdadeiro múnus público, e quando ele se reúne 

em sociedade, está a representar, sobremaneira, o cidadão”, disse Lamachia. 

André Godinho, presidente da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados da OAB, ressaltou 

que, logo no início da atual gestão, o Conselho Pleno aprovou o Provimento n. 170, que regula as 

sociedades de advogados(as). “Além de utilizar os benefícios tributários advindos da formação de uma 

sociedade, convém destacar a força que ganha a advocacia. Uma reforma tributária se avizinha no 

Congresso Nacional e é salutar debatermos estratégias para o cenário futuro”, alertou.  

Godinho também destacou que as sociedades foram mantidas na Tabela IV de tributação do 

Supersimples, fato que, segundo ele, “é de grande importância para que se mantenham firmes e ativas 

no mercado”. Ele falou ainda sobre as mais de 160 mil sociedades já inscritas no Cadastro Nacional de 

Sociedades de Advogados, gerenciado pela OAB, e ressaltou “a organização que a plataforma confere 

à advocacia, à Ordem dos Advogados e ao mercado”.   

O vice-presidente da Comissão, Carlos José Santos da Silva, lembrou que a criação da sociedade 

unipessoal trouxe um avanço grande na conscientização acerca da importância da organização formal 

da atividade dos(as) advogados(as). “Isso é fundamental neste momento. Prova disso é que dobrou o 

número de sociedades, conforme nos trouxe o Godinho”, completou.  

Na solenidade, o presidente Claudio Lamachia entregou a André Godinho e Carlos José certificados 

pela realização do Seminário de Sociedades de Advogados.    

O seminário abordará Reforma tributária e os impactos na sociedade de advogados(as) (Painel 1), 

Avanços normativos nas sociedades de advogados(as) (Painel 2), Relações societárias e profissionais 

nas sociedades de advogados(as) (Painel 3) e Competência fiscalizadora da OAB nas relações 

societárias (Painel 4).   

Também compuseram a mesa de abertura o vice-presidente nacional da OAB, Luís Cláudio Chaves; 

Cléa Carpi da Rocha, decana do Conselho Pleno da OAB; Carolina Petrarca, membro consultivo da 

Escola Nacional da Advocacia (ENA); os presidentes de seccionais Rodolfo Morais (RR) e Paulo 

Coutinho (RN); o conselheiro federal Breno Dias de Paula (RO); o advogado Luciano Rodrigues; e os 

membros da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados da OAB Lara Selem, Mariana Prado e 

Stanley Frasão. 
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MARCHA DAS PRERROGATIVAS: OAB REALIZA DESAGRAVOS EM BRASÍLIA 

 

Quarta-feira, 23 de agosto de 2017 às 14h35 

Brasília - O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, realizou nesta terça-feira (22) dois atos de 

desagravo público na sede do Conselho Federal, em Brasília. Os atos integram a passagem da Marcha 

de Prerrogativas pelo Distrito Federal. Ao discursar, o presidente da Ordem reafirmou o compromisso 

da OAB com a defesa da atuação profissional dos(as) advogados(as) em todos os cantos do país. O ato 

foi realizado conjuntamente à passagem da marcha das prerrogativas, promovida pelo Conselho 

Federal e pela seccional do Distrito Federal, que já visitou 17 estados. 

“A OAB vai aonde o(a) advogado(a) está. Este ato de desagravo que faremos aqui destes dois colegas 

em Brasília exatamente demonstra o compromisso da OAB, que vai à menor cidade que possa existir 

neste país para desagravar um(a) advogado(a) e que vem ao Distrito Federal, na capital da República, 

dizer que não aceitamos desrespeito às nossas prerrogativas, à nossa atuação profissional”, disse 

Lamachia. 

O primeiro ato de desagravo foi para Eliane Cristina Pestana, que sofreu constrangimentos e ofensas 

quando se encontrava no regular exercício de sua atividade profissional em distrito policial localizado 

em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. O presidente da seccional capixaba da OAB, Homero 

Junger Mafra, que também é coordenador do Colégio de Presidentes de Seccionais, leu o manifesto. 

“Acho que minha escolha tem o simbolismo de demonstrar o compromisso de todos os presidentes 

seccionais com a defesa das prerrogativas, de demonstrar a certeza de que não estaremos, em momento 

algum, omissos diante de violações”, disse ele. 
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O segundo desagravo foi para Werley Granado Junqueira, que sofreu constrangimento e ofensas às 

suas prerrogativas profissionais perpetradas por autoridade policial na noite de 25 de maio de 2015 em 

delegacia de polícia localizada em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. Na ocasião, Junqueira foi 

impedido de acompanhar o interrogatório, bem como de manter contato com seu cliente. 

O presidente da seccional do Distrito Federal, Juliano Costa Couto, leu o manifesto em desagravo de 

Junqueira. “Não deixaremos que nenhum tipo de violação seja perpetrado no Distrito Federal. Podem 

contar conosco”, resumiu ele durante o ato. 

LAMACHIA É HOMENAGEADO COM O TROFÉU DOM QUIXOTE 

 

Terça-feira, 26 de setembro de 2017 às 18h28 

Brasília – O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, foi homenageado nesta terça-feira (26) 

com a outorga do Troféu Dom Quixote, da Revista Justiça & Cidadania. Ele recebeu das mãos de 

Tiago Salles - co-fundador e editor-executivo da Revista – o troféu, entregue anualmente aos cidadãos 

que se destacam na luta em defesa da ética, da moral e dos direitos da cidadania. 

Lamachia se disse honrado pelo reconhecimento. “Agradeço a homenagem que recebo em nome e 

como reconhecimento do trabalho abnegado de todos os dirigentes que integram o sistema OAB. O 

Troféu tem um significado bastante especial para todos nós da OAB, exatamente porque a Ordem luta 

pelo cidadão e pelas causas sociais, sem jamais se esquecer das suas bandeiras corporativas”, disse.  

 

O membro honorário vitalício da OAB Nacional, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, também esteve na 

ocasião. Ele integra o conselho editorial da Revista. “Uma merecida homenagem ao presidente 

Claudio Lamachia, que tem realizado um trabalho fantástico e de muitas lutas encampadas a favor do 
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Estado de Direito, da cidadania e da advocacia. Assim como ele, Dom Quixote foi um sonhador por 

um mundo melhor e um realizador neste sentido”, disse. 

“Este troféu simboliza também o amor aos desassistidos e suas causas, assim como a paixão pela 

justiça que move cada um dos homenageados. É uma honra outorgá-lo ao presidente Lamachia. Que 

sirva de incentivo à bela luta que vem desenvolvendo à frente desta importante instituição que é a 

OAB”, apontou Tiago Salles. 

Além deles, também participaram da breve solenidade o vice-presidente nacional da OAB, Luis 

Cláudio Chaves; o secretário-adjunto, Felipe Sarmento; o conselheiro federal Flávio Pansieri (PR); o 

diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, Alberto Simonetti; e o representante institucional da 

diretoria da OAB no CNJ, Ary Raghiant Neto.  

VICE-PRESIDENTE DIZ SER INDISPENSÁVEL ATUAÇÃO DA ADVOCACIA PARA 

SUPERAÇÃO DA CRISE 
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Quinta-feira, 5 de outubro de 2017 às 14h01 

Manaus - O vice-presidente nacional da OAB, Luís Cláudio da Silva, falou a respeito do papel da 

advocacia diante a uma crise política.  Sua reflexão foi parte do discurso proferido na abertura da II 

Conferência Estadual da Advocacia do Amazonas, nesta quarta-feira (4). O objetivo do evento é 

debater em profundidade a extensão e o papel relevante que tiveram os(as) advogados(as), individual e 

coletivamente, junto à sociedade. Um dos maiores eventos da advocacia amazonense, reuniu no 

primeiro dia de atividades cerca de mil pessoas. 

“Precisamos analisar o que nós seremos para a justiça brasileira, o que podemos oferecer ao 

jurisdicionado e ao cidadão. Quais as perspectivas de tempos melhores? É indispensável nossa atuação 

no novo tempo, num mundo globalizado, composto por gerações digitais, sensível aos movimentos da 

economia. Por isso a importância de fomentar o debate de ideias e questões corporativas, discutir 

temas de relevante interesse da sociedade, naquele que é o papel de irrenunciável protagonismo da 

OAB nas lutas em prol da advocacia e da cidadania”, destacou o vice-presidente. 

O presidente da OAB-AM, Marco Aurélio Choy, destacou a importância de trazer aos(as) 

advogados(as) amazonenses temas de extrema relevância para sociedade brasileira. “A Conferência 

traz a oportunidade de troca experiências, e permite o acesso a grandes discussões e a temas que 

exigem o aprofundamento jurídico. Sabemos que são muitos os desafios, por isso precisamos ampliar e 

renovar a nossa perspectiva sobre direitos, encontrar mecanismos mais eficientes para que direitos 

civis e políticos sejam universalizados concretamente, além de colaborar para que direitos econômicos 

e sociais sejam de fato realidade”, disse ele. 

Além das falas dos presidentes, o primeiro dia da II Conferência Estadual da Advocacia do Amazonas 

teve a apresentação das palestras “Compliance e Marketing na Advocacia”, da advogada Cláudia 

Lopes Bernardino, “Privacidade e Proteção de Dados na Internet”, da advogada e autora Luziane 

Figueiredo e “Advocacia na fronteira entre o romantismo e o racionalismo jurídico”, com o advogado 

Franco Jr. 

A II Conferência Estadual da Advocacia do Amazonas, termina nesta sexta-feira (6) e contará ainda 

com palestras sobre:  Delação premiada sob a ótica do(a) advogado(a) criminalista, Sistema Prisional 

no Amazonas, Ressocialização e os Direitos Humanos, O(A) Advogado(a) no interrogatório e o 

Direito à Ampla Defesa do réu. 

 XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira – 27 a 30 de novembro de 2017. 

A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, instituição criada em 1930, e que hoje reúne mais de um 

milhão de profissionais de Direito em todo o país, realizou a sua 

XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira entre os dias 27 e 30 de novembro de 2017, em 

São Paulo. 

http://www.oab.org.br/
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Desde a sua primeira edição, em 1958, tornou-se referência não apenas para a advocacia, mas também 

para a sociedade civil e as instituições políticas do Estado. 

Nela, são debatidos temas vitais ao interesse público, com o propósito de buscar rumos objetivos para 

a superação dos desafios e reafirmar o espaço reservado à advocacia: a luta para a construção de um 

país mais justo para todos. Durante a Conferência, uma atenção especial será reservada aos(as) jovens 

advogados(as) e estudantes de Direito, o futuro da advocacia. É importante despertar neles(as), desde 

cedo, a vocação para a missão social desta profissão. 

XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL: PARTICIPE DA 5ª EDIÇÃO DO PRÊMIO EVANDRO 

LINS E SILVA 

 

Segunda-feira, 02 de outubro de 2017 às 12h30 

Brasília – As inscrições para a quinta edição do Prêmio Evandro Lins e Silva, realizado pelo Conselho 

Federal da OAB e pela Escola Nacional da Advocacia, serão abertas no dia 2 de outubro e seguem até 

o dia 30 de outubro. O tema desta edição é “Em Defesa dos Direitos Fundamentais: Pilares da 

Democracia, Conquistas da Cidadania”.  

A premiação será realizada durante a XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, entre os 

dias 27 e 30 de novembro, em São Paulo. O resultado final do prêmio será divulgado no dia 20 de 

novembro. 

Podem concorrer ao prêmio advogados(as) regularmente inscritos na OAB e em dia com as suas 

obrigações perante a Seccional em que for inscrito, que não tenha sofrido penalidade disciplinar, salvo 

reabilitação. Os trabalhos devem ser inéditos e individuais, não sendo aceitas coautorias. 

O vencedor do Prêmio Evandro Lins e Silva receberá um diploma e um prêmio em espécie no valor R$ 

11.578,00. O julgamento dos trabalhos escolhidos para concorrer ao será realizado por Comissão 

http://www.oab.org.br/
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integrada pelo Diretor-Geral e pelos membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de 

Advocacia – ENA, por três Conselheiros Federais e por advogados(as) escolhidos(as) pela Diretoria da 

ENA. 

O edital da 5ª edição do Prêmio Evandro Lins e Silva é assinado pelo presidente nacional da OAB, 

Claudio Lamachia, e pelo diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, José Alberto Ribeiro 

Simonetti Cabral. As regras do prêmio são definidas de acordo com o Provimento n. 100/2003, do 

Conselho Federal da OAB.  

XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL: EVENTO ESPECIAL DA ENA APRESENTARÁ 

DUELO DE IDEIAS EM DIREITO PENAL 

 

Terça-feira, 07 de novembro de 2017 às 16h06 

Brasília - A programação da XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira contará com mais 

de 50 eventos especiais sobre temas diversos. No dia 29/11, às 14h30, será realizado o “Duelo de 

Ideias – Direito Penal”, que reunirá especialistas para debater três temas: audiência de custódia, porte 

de arma para advogados(as) e privatização do sistema penitenciário.  

O evento é coordenado pela ENA (Escola Nacional de Advocacia), sob comando do diretor-geral, José 

Alberto Simonetti Cabral, e da conselheira federal Carolina Petrarca. A organização do evento foi tema 

da reunião mais recente do Conselho Consultivo da ENA, realizado nesta terça-feira (24) na sede da 

OAB, em Brasília. Os conselheiros voltarão a se reunir durante da Conferência Nacional da 

Advocacia, em São Paulo. 

http://www.oab.org.br/
http://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/100-2003?search=100&provimentos=True
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O primeiro painel será sobre audiência de custódia, com presidência de Luís Cláudio Alves Pereira. Os 

debatedores serão o advogado René Ariel Dotti, a diretora-geral da ESA-MG, Silvana Lourenço Lobo, 

e o promotor de Justiça Rogério Sanches Cunha.  

O segundo painel é sobre porte de arma de fogo para advogado(a), com presidência da conselheira 

federal Valentina Jungmann Cintra. Os debatedores serão Ricardo Breier, presidente da OAB-RS, e 

Thaís Bandeira Oliveira Passos, vice-presidente da ESA-BA. 

O terceiro e último painel será sobre privatização do sistema penitenciário, com presidência de 

Eduardo Lemos Barbosa, membro do Conselho Consultivo da ENA. Os debatedores são Luiz Flávio 

Borges D’Urso, conselheiro federal da OAB, e Cristina Silvia Alves Lourenço, diretora-geral da ESA-

PA. 

O evento especial “Duelo de Ideias – Direito Penal” será realizado na sala 4, com capacidade para 400 

pessoas, e é aberto a todos os inscritos da XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. 

XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL 

A XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada entre os dias 27 e 30 de 

novembro de 2017, na cidade de São Paulo. O tema deste ano é “Em defesa dos direitos fundamentais: 

pilares da democracia, conquistas da cidadania”. A Conferência é realizada em parceria entre o 

Conselho Federal da OAB e a Seccional de São Paulo. 

O maior evento jurídico da América Latina reúne a cada três anos dezenas de milhares de 

advogados(as) de todo o país para debater temas ligados à classe e à sociedade brasileira. Nesta edição, 

serão realizados 40 painéis, com mais de 230 palestrantes, além de dezenas de eventos paralelos. 

As inscrições para a edição deste ano já estão abertas e podem ser realizadas no portal da XXIII 

Conferência Nacional. Os valores são os seguintes: estudantes, R$ 200; advogados(as), R$ 350; jovem 

advocacia e advogados(as) acima de 70 anos, R$ 300; outros profissionais, R$ 400. Há descontos para 

grupos acima de 10 pessoas. 

A XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada no Pavilhão de Exposições 

Anhembi, em área de 60 mil metros quadrados. A cidade conta com diversos atrativos, como 4 

aeroportos e 3 terminais rodoviários, facilitando o acesso dos(as) advogados(as) a São Paulo, assim 

como a intensa vida cultural, com museus, parques, teatros e gastronomia. 

As conferências são um espaço de reflexão sobre questões que envolvem a profissão, proporcionando 

o acompanhamento da evolução do direito brasileiro e sua relação com temáticas que se destacam no 

cenário político-social do país. A primeira aconteceu em 1958 e, ao longo de 59 anos, a Ordem 

promoveu 22 Conferências Nacionais da Advocacia. 

Acompanhe o evento nas redes sociais utilizando a hashtag #ConferênciaOAB e acessando os perfis 

oficiais do Conselho (@CFOAB). Também confirme presença no evento oficial no Facebook. 

 

http://www.oab.org.br/
http://facebook.com/events/1794762470844156
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ENA DIVULGA VENCEDOR DO 5º PRÊMIO EVANDRO LINS E SILVA 

Segunda-feira, 20 de novembro de 2017 às 18h45 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia da OAB – ENA, divulgou nesta segunda-feira (20), o 

resultado do 5º Prêmio Evandro Lins e Silva, cujo tema foi: “Em Defesa dos Direitos Fundamentais: 

Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania”. 

O advogado Carlos Murilo Biagioli (OAB-SP 324.547), autor da obra “O Direito à informação e à 

liberdade de imprensa em defesa dos Direitos Fundamentais e da Democracia”, foi o escolhido e 

receberá um diploma e um prêmio em espécie no valor R$ 11.578,00. A premiação será entregue 

durante a XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, no próximo dia 27 de novembro. 

ENA DIVULGA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DE SEU ESTANDE NA XXIII CONFERÊNCIA 

NACIONAL 

 

Sexta-feira, 24 de novembro de 2017 às 18h11 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia da OAB (ENA) divulgou nesta sexta-feira (24) a 

programação completa de seu estande na XXIII Conferência Nacional da Advocacia 

Brasileira. Confira abaixo a agenda do estande: 

DIA 27/11/2017 

Lançamentos de livros 

Ferramenta gratuita de diagnóstico dos pilares de Gestão legal – desenvolvida por Selem Bertozzi 

Consultoria 

http://www.oab.org.br/
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Divulgação dos Cursos de Pós-Graduação – modalidade EAD do Convênio firmado entre o 

CFOAB/ENA e UNISC (Matrículas abertas para o ano de 2018) 

Sorteio de bolsas de estudo dos Cursos de Pós-Graduação – modalidade EAD do Convênio firmado 

entre o CFOAB/ENA e UNISC  

Lançamento de livros 

10:30 – Sociedade de Consumo - Pesquisas em direito do consumidor. 

Organizadores: Vitor Hugo A. Teixeira, Diógenes F. de Carvalho e Nivaldo dos Santos 

16:00 – A História não contada do Maior Acidente Aéreo da Aviação Brasileira 

Autor: Eduardo Lemos Barbosa 

Editora: Manole 

DIA 28/11/2017 

Lançamentos de livros 

Ferramenta gratuita de diagnóstico dos pilares de Gestão legal – desenvolvida por Selem Bertozzi 

Consultoria 

Divulgação dos Cursos de Pós-Graduação – modalidade EAD do Convênio firmado entre o 

CFOAB/ENA e UNISC (Matrículas abertas para o ano de 2018) 

Sorteio de bolsas de estudo dos Cursos de Pós-Graduação – modalidade EAD do Convênio firmado 

entre o CFOAB/ENA e UNISC  

Lançamentos dos livros e Revista 

10:00 – A Nova Reinvenção da Advocacia – A Bíblia da Gestão Legal no Brasil 

Autores: Lara Selem e Rodrigo Bertozzi 

Editora: Juruá 

11:00 – Curso de Direito Civil – Direito de Família, volume 2 

Autores: Regina Beatriz Tavares da Silva e Washington de Barros Monteiro 

Editora: Saraiva 

11:00 – Curso de Direito Civil – Direito das Obrigações/2ª parte, volume 5 

Autores: Washington de Barros Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da 

Silva. 

11:00 – Código Civil Comentado 

http://www.oab.org.br/
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Coordenação: Regina Beatriz Tavares da Silva 

Editora: Saraiva 

14:00 – Improbidade Administrativa - Aspectos Teóricos e Práticos   

Autor: Ricardo Duarte Jr. 

Editora: Lumen Juris 

14:00 – Revista Jurídica da UFRN – InVerbis 

42 ISSN n.1413-2605 Ano XXII - Jul/Dez 2017 

Publicada pelo CFOAB 

15:00 – Nova CLT – De acordo com a Lei 13.467 de 2017 (reforma Trabalhista) 

Autores: Paulo Raimundo Lima Ralin e Rafael Camargo Felisbino 

Editora: Processo 

17:00 – Conflitos de Coisas Julgadas – 2017 

Autor: Rodrigo Frantz Becker 

Editora: Lumen Juris 

18:30 – Ouvidores de Justiça, Transparência e Lei de Acesso à Informação – Direito de Todos 

Coordenadores: Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Alves dos Reis Júnior, Altair de Lemos Júnior e 

Luis Cláudio Allemand 

Editora: Fórum 

Dia 29/11/2017 

Lançamentos de livros 

Ferramenta gratuita de diagnóstico dos pilares de Gestão legal – desenvolvida por Selem Bertozzi 

Consultoria 

Divulgação dos Cursos de Pós-Graduação – modalidade EAD do Convênio firmado entre o 

CFOAB/ENA e UNISC (Matrículas abertas para o ano de 2018) 

Sorteio de bolsas de estudo dos Cursos de Pós-Graduação – modalidade EAD do Convênio firmado 

entre o CFOAB/ENA e UNISC  

Lançamento de livros/ Trabalho de Pesquisa 

10:00 –  Sucesso com Direito 

Autor: Paulo Nicholas 

http://www.oab.org.br/
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Editora: Saraiva 

13:00 – Danos Ambientais Provenientes das Barragens de Rejeitos no Estado de Goiás    

Autores: Patrícia de Albuquerque Sobreira e Rildo Mourão Ferreira 

Editora: Kelps  

13:00 – Direito do Agronegócio: Implicações Interdisciplinares. 

Autor: João Porto Silvério Junior e Rildo Mourão Ferreira (orgs) 

Editora: Kelps 

14:30 – Estratégias de Sucesso para a Advocacia 

Autora: Érika Siqueira 

Editora: LTr 

16:00 – Notáveis Advogados. Operários do verbo, Escudeiros das ideais. 

Autor: João Batista Ericeira 

Editora: Engenho 

17:00 –  Pesquisa desenvolvida: Tributação e Direitos Humanos: uma alternativa do IR para a 

tributação de gênero. 

Alunas/pesquisadoras: Carolina de Souza Ricardino e Hamanda de Nazaré Freitas Matos 

Coordenação: Dra. Maria Stela Campos UFPA / CNPQ. 

PAINEL 5 – O FORTALECIMENTO DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA EM 

ANÁLISE NA CONFERÊNCIA 

 

http://www.oab.org.br/
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Segunda-feira, 27 de novembro de 2017 às 20h08 

São Paulo - As prerrogativas da advocacia, que vinculam o exercício da profissão, entre outras coisas, 

à defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e 

da justiça social, foram o tema central no Painel 5 da XXIII Conferência Nacional da Advocacia 

Brasileira, realizado na tarde dessa segunda (dia 27), em São Paulo. 

Com o tema “Prerrogativas da Advocacia: Defesa da Cidadania”, o painel foi presidido por secretário-

geral da OAB Felipe Sarmento Cordeiro – acompanhado pelo relator José Alberto Ribeiro Simonetti 

Cabral e pela secretária Carolina Louzada Petrarca – e contou com a presença de especialistas que 

aportaram suas visões e experiências sobre o exercício profissional da classe. O debate também contou 

com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia. 

As atividades do painel foram abertas pelo advogado Sergio Ferraz, que abordou a dispensa de 

licitação para contratação de advogado(a) pelo poder público. Segundo ele, o tema – muito difundido e 

amplamente judicializado – sofre uma “verdadeira perseguição” por parte do Ministério Público, 

principalmente o Federal. “É uma palavra que pode parecer forte, mas há motivos para o uso da 

palavra perseguição: pela via preferencial, pede a condenação do(a) advogado(a). Estamos próximos 

do fim dessa judicialização”, afirmou.  

O advogado reiterou a necessidade de contratação de advogados(as) com dispensa de licitação. “Peço 

aos senhores, que conhecem os ministros do STF, que, no exercício legítimo, apresentem ou alertem 

para os argumentos técnicos que, de maneira sobeja, mostrem a importância da função do(a) 

advogado(a) no setor público quando o profissional tenha qualidades reconhecidas e o objetivo de 

contratação ultrapasse o cotidiano”, explicou. 

O vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Luis Cláudio da Silva Chaves, em sua conferência 

sobre a garantia da defesa técnica como condição do Estado Democrático de Direito, apontou duas 

http://www.oab.org.br/
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explicações para a exclusão do(a) advogado(a) em inúmeros processos: econômica – pois a assistência 

ao carente é onerosa – e a visão de que “advogado(a) atrapalha” nas conciliações e negociações. “O 

Estado deveria promover assistência jurídica necessária aos mais necessitados. Sabemos muito bem 

que a exclusão da advocacia nessas causas, seja na Justiça do Trabalho ou em outras, é devido a fatores 

econômicos, mas esse é um dever do Estado”, frisou. 

Charles Dias, procurador nacional de Defesa das Prerrogativas, no debate sobre a criminalização da 

violação das prerrogativas profissionais da advocacia, apontou que há magistrados que interferem 

indevidamente na fixação de parâmetros que cabem apenas à Ordem.  

Segundo ele, há uma motivação para essa pressão sobre os(as) advogados(as). “É orquestração contra a 

atividade profissional. Nós, advogados(as), somos a voz da sociedade brasileira, a primeira e última 

barreira contra as agressões que se fazem nesse país com a justificativa de combater a corrupção. A 

atividade do(a) advogado(a) é a garantia de um Estado Democrático de Direito e de uma nação livre”, 

asseverou. 

O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Técio Lins e Silva, discutiu o sigilo 

profissional e a inviolabilidade dos escritórios e departamentos jurídicos. Ele cita casos em que o STF 

autorizou escuta ambiental em um escritório de advocacia porque um dos advogados era investigado. 

“Violou o escritório e colocou escutas ambientais em todo o escritório. Ficaram ouvindo e 

interceptando todo mundo. Isso aconteceu no Supremo Tribunal Federal! Nossa Constituição diz que 

são direitos do(a) advogado(a) a inviolabilidade de seu local de trabalho e da correspondência, desde 

que relativas ao exercício da advocacia”, analisou. 

Outro ponto abordado pelo presidente do IAB foi o direito de conversar com o cliente de forma 

pessoal e reservada.  “A maioria esmagadora das conversas com clientes é por telefone – um 

instrumento que pode ser interceptado – e não é pessoal, é diante de um vidro. Lembro-me que nem na 

época da ditadura era assim” Lins e Silva também criticou as recentes intimações para advogados(as) 

prestarem depoimento. “É direito do(a) advogado(a) se recusar a depor. Vejo nos últimos tempos 

advogados(as) intimados(as) para depor em CPIs, sobretudo nessas ondas delacionistas, e muitos 

advogados(as0 aparecendo, sem usar suas prerrogativas”, frisou. 

Na conferência “A Inviolabilidade da Advocacia Consultiva”, a presidente da OAB-AL, Fernanda 

Marinela, destacou a importância de distinguir a responsabilidade do gestor público e a do(a) 

advogado(a) parecerista, da mesma forma que se deve separar o(a) advogado(a) criminalista do 

criminoso(a). “Para muitos órgãos de controle internos, a atuação do(a) advogado(a) é confundida com 

atuação do administrador público, aquele trabalho se mistura com a tomada de decisão do 

administrador público. Pergunto: eles que vão dizer qual a melhor interpretação da lei no país?”, 

questionou. 

Jarbas Vasconcelos do Carmo, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e 

Valorização da Advocacia, discutiu o papel da OAB na defesa das prerrogativas, pontuando as ações 

da Ordem nessa questão, como a Caravana das Prerrogativas e a Marcha das Prerrogativas, realizada 

http://www.oab.org.br/
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em Brasília. “Meu objetivo não foi fazer um grande discurso sobre liberdade e defesa, outros membros 

o fizeram, mas fazer uma prestação de contas que possa aprimorar o sistema”, explicou. 

Encerrando o Painel 5, com a palestra sobre o direito de defesa e as prerrogativas da advocacia, o 

presidente da OAB-SE, Henri Clay Santos Andrade, também ressaltou a importância de unir forças e 

aprofundar as lutas. “A advocacia brasileira é diferenciada do resto do mundo porque não é privatista, 

tem função pública, papel histórico para o fortalecimento da cidadania e na consolidação da 

democracia no país. Não podemos tergiversar nessa missão histórica”, asseverou. 

Segundo Andrade, o problema do Brasil de hoje não está na falta de leis – “um equívoco dos bens 

intencionados” -, mas em seu sistema de funcionamento. “O problema do Brasil está na falta de 

vergonha, seriedade e compromisso com os princípios republicanos para fazer valer a lei e a 

Constituição Federal. Se nós temos uma Constituição de primeiro mundo, porque o Brasil vive tantas 

mazelas sociais?”, perguntou. 

 

EDUCAÇÃO JURÍDICA E AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS(AS) 

ADVOGADOS(AS) EM PAUTA NA CONFERÊNCIA NACIONAL 

Escrito em: 28 de novembro de 2017. Site: www.oabpr.org.br 

 

 

Dirigentes das escolas de advocacia de todo o país se reuniram nesta terça-feira (28), na XXIII 

Conferência Nacional da Advocacia, para debater assuntos relacionados à educação jurídica e ao 

aperfeiçoamento profissional dos(as) advogados(as).  “A palavra chave desse encontro é a interação 

http://www.oab.org.br/
http://www.oabpr.org.br/2017/11/
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entre as ESA’s do Brasil”, pontuou a coordenadora da Escola Superior de Advocacia do Paraná, 

Graciela Marins. 

“É uma oportunidade em que para aproveitamos as experiências das outras escolas para aprimorar o 

trabalho da nossa ESA, e divulgamos a nossa experiência e projetos para as outras ESA’s aproveitarem 

esta experiência. Este é o objetivo”, afirmou. 

 

ENA E ESAS SE REÚNEM NA CONFERÊNCIA NACIONAL DA ADVOCACIA 

   

Publicado em: 29 de novembro de 2017. Site: www.oabdf.org.br 

A Escola Nacional de Advocacia (ENA) realizou na tarde desta terça-feira (28), durante a XXIII 

Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, em São Paulo, a 11ª reunião do Conselho Consultivo 

da instituição. No encontro, presidido pelo diretor-geral da escola, José Alberto Simonetti Cabral, 

foram debatidos temas de interesse da ENA e apresentados novos projetos. 

Carolina Petrarca, conselheira federal e coordenadora do evento, contou que até agora já foram 

sorteados 10 bolsas de pós-graduação, o lançamento de 15 livros e uma ferramenta gratuita de 

diagnóstico de gestão de escritórios de advocacia, coordenado por ela. 

Ao fazer um apurado do evento, Carolina observou que a reunião das Escolas Superiores de Advocacia 

(ESA’s) e da ENA serviu para discutir meios que possam atrair os(as) advogados(as) a buscarem cada 

vez mais conhecimento e atualização jurídica dentro da OAB. Por fim, Carolina ainda adiantou que a 

Escola Nacional de Advocacia prepara o lançamento de uma pós-graduação em advocacia avançada 

em conjunto com todas as demais Esa’s. 

A Escola está com um estande na feira jurídica do evento. 

 

RENÉ DOTTI: AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É FUNDAMENTAL 

 

Escrito em: 29 de novembro de 2017. Site: www.oabpr.org.br 

O advogado e professor René Ariel Dotti defendeu hoje (29), perante o plenário do evento especial 

sobre Audiência de Custódia, ser inadmissível a falta desse ato em todos os casos de prisão. “É 

http://www.oab.org.br/
http://www.oabdf.org.br/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-29-at-1.06.39-PM.jpeg
http://www.oabdf.org.br/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-29-at-1.02.01-PM.jpeg
http://www.oabpr.org.br/2017/11/
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importante que os(as) advogados(as) impetrem Mandado de Segurança sempre que um juiz ou tribunal 

considerar a falta de audiência de custódia como mera irregularidade. “A Audiência de Custódia é 

exigência fundamental do processo penal, expressa no Pacto de San José da Costa Rica e em 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça”, afirmou Dotti. 

 

Para o professor, toda prisão deve ser analisada em audiência de custódia pelo juiz competente. A 

ausência dela precisa ser combatida por toda a advocacia criminal e de direitos humanos, disse. “Nesse 

sentido, sugeri à direção do painel que inclua a recomendação do Mandado de Segurança na Carta a 

ser divulgada ao final da Conferência, como forma de sensibilizar as Seccionais para a extrema 

necessidade de combater o entendimento errôneo de simples irregularidade processual”, completou o 

professor. 

http://www.oab.org.br/
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XXIII CONFERÊNCIA NACIONAL DA ADVOCACIA BRASILEIRA PREMIA 

MONOGRAFIA 

 

Quinta-feira, 30 de novembro de 2017 às 14h07 

São Paulo - O advogado Carlos Murilo Biagioli (OAB-SP), autor da monografia “O Direito à 

informação e à Liberdade de Imprensa em Defesa dos Direitos Fundamentais e da Democracia”, que 

foi escolhido, no último dia 20 de novembro, pela Escola Nacional de Advocacia (ENA) como  

http://www.oab.org.br/
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vencedor do 5º Prêmio Evandro Lins e Silva  recebeu, nesta quinta-feira (30), durante a cerimônia de 

encerramento da XXIII Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, das mãos do presidente do 

Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia e do diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, 

José Alberto Simonetti Cabral a sua premiação. 

O trabalho de Carlos Murilo, graduado em Direito pela Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP) e também formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

(PUCAMP), desenvolveu as linhas centrais do trabalho a partir de bases que levam em conta a 

relevância social e política da garantia constitucional ao direito à informação e à liberdade de Imprensa 

para a democracia no Brasil. 

Carlos Murilo, em 2011, já havia conquistado o 1º lugar no concurso de monografia "80 Anos da 

Constituição de 1934", promovido pelo Departamento de Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, 

seção de São Paulo, e pela Sociedade de Veteranos MMDC. 

 

http://www.oab.org.br/
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Coluna de Artigos 
 

A ENA estreou no dia 03/06/2016 a Coluna Semanal de Artigos Jurídicos. A ideia é publicar no Portal 

da ENA, uma vez por semana, textos jurídicos sobre assuntos de interesse para a classe de 

advogados(as).  

 

Segundo o Diretor-Geral da ENA, Dr. José Alberto Simonetti, a novidade reforça o compromisso da 

Entidade em levar conhecimento aos(as) advogados(as) de todo país: “A ENA abre espaço para que 

advogados(as) e juristas compartilhem e colaborem com o seu saber, promovendo o debate de ideias 

nas mais diversas áreas do Direito”. 

 

Os artigos estão disponíveis para leitura, no seguinte link: http://ena.oab.org.br/colunas 

 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/colunas
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Redes Sociais 
 

Em 15 de setembro de 2017 o facebook da ENA foi reativado e é diariamente atualizado com notícias 

e eventos de interesse e atuação da Escola Nacional de Advocacia.  

 

Segue link de acesso: www.facebook.com/ENAOAB/  

 

O Conselho Federal também está presente nas redes sociais e usuários de Facebook, Twitter e 

Instagram, além de acompanhar as principais notícias sobre a atuação da Entidade em prol da 

advocacia, desde 02 de novembro é atualizado com novidades que envolvem a Escola Nacional da 

Advocacia. 

 

Seguem os links de acesso: 

 

 Facebook: www.facebook.com/cfoab 

 Twitter: www.twitter.com/cfoab 

 Instagram: www.instagram.com/cfoab 
 

http://www.oab.org.br/
http://www.facebook.com/ENAOAB/
http://www.facebook.com/cfoab
http://www.twitter.com/cfoab
http://www.instagram.com/cfoab
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Campanha de Valorização da Advocacia Docente 
 

 
 

A Escola Nacional de Advocacia, com apoio da OAB Nacional e das Seccionais, lançou no dia 04 de 

novembro a Campanha de Valorização da Advocacia Docente, profissional que dedica tempo e 

talento às duas profissões. A campanha conta com várias mensagens de apoio para serem utilizadas nas 

mais variadas plataformas on-line. Entre as mensagens propostas pela campanha “quando a teoria 

encontra a prática todos ganham”, “um profissional que vale por dois vale muito mais”, “aprende mais 

quem aprende com quem faz”, “aprender com quem faz vale conhecimento em dobro”, entre vários 

outros. Dessa forma a ENA e a advocacia brasileira podem demonstrar todo o carinho e admiração por 

aqueles que nos auxiliam em nossa capacitação profissional. O Diretor-Geral da ENA, José Alberto 

Simonetti, destaca que os maiores patrimônios das Escolas de Advocacia são os seus Professores, os 

quais, muitas vezes, doam seu tempo de forma não onerosa e o dividem com a militância da advocacia. 

 

http://www.oab.org.br/
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Biblioteca de Palestras e Vídeos 
 

A Escola Nacional de Advocacia disponibilizou gratuitamente em seu Portal - aba PALESTRAS E 

VÍDEOS - um rico repertório de vídeos. A intenção é criar um canal de aproximação entre a Escola 

Nacional e os estudantes em prol da nossa grande missão que é melhorar a qualidade do ensino 

jurídico. Por lá é possível acessar todas as gravações dos eventos/programas realizados e com 

participação da ENA e Palestras, Cursos e Vídeo-Aulas sobre temas atuais, gravados por renomados 

juristas, especificamente para auxiliar a atualização dos(as) advogados(as). O material é de acesso 

público e está sendo atualizado constantemente. Atualmente, contamos com 75 (setenta e cinco) vídeos 

cadastrados na Playlist “ENA OAB” do canal do Youtube do “Conselho Federal da OAB”: 

https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kC

doEp 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
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Portal da ENA 
 

O novo Portal on-line da ENA que estreou em 10/06/2016, já possui expressivo número de 

visualizações. Os dados são referentes ao período entre 1º/1/2017 a 31/12/2017, conforme descrito 

abaixo: 

 

 Número de visualizações no site da ENA: 54.746; 

 Número de visualizações da aba “Notícias”: 27.902; 

 Número de visualizações da aba “Cursos e Eventos”: 10.330; 

 Número de visualizações da aba “Palestras e vídeos”: 13.210; 

 Número de visualizações da aba “Colunas”: 1039. 

 

Link para acesso ao Portal: http://ena.oab.org.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/
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CONCLUSÃO 2017 

 

Em 2017, a ENA, com auxílio das ESA’s e parcerias, ofertando cursos, seminários, palestras, aulas 

gravadas, atingiu um número aproximado de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) advogados(as). 

 

http://www.oab.org.br/
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2018 

CONVÊNIOS 

 

Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) 
 

 
 

Desde 2010, AASP e CFOAB/ENA mantêm o Convênio n. 512 do Projeto de Valorização da 

Advocacia (PVA), em razão da necessidade da oferta de cursos de atualização para os advogados e 

advogadas. As aulas, sobre temas variados, são geradas pela AASP e transmitidas via satélite 

garantindo-se, no mínimo, a transmissão de 20 (vinte) horas-aulas/mês. Em 2018 contamos com 229 

(duzentos e vinte e nove) pontos espalhados por todo o Brasil.  Foram transmitidos 63 (sessenta e três) 

cursos, que totalizaram 376 (trezentos e setenta e seis) horas/aulas. As parcerias entre ENA e AASP 

capacitaram, em 2018, aproximadamente 23.000 (vinte e três mil) advogados(as). 

 

Ampliamos o Convênio com AASP em 2012 e ofertamos - Modalidade “via Internet”. Possuímos 6 

(seis) Escolas Superiores de Advocacia parceiras. No primeiro semestre foram transmitidos 32 (trinta e 

dois) cursos que totalizaram 183 (cento e oitenta e três) horas/aulas.  

 

No ano de 2015, também, ampliamos o Convênio com a inclusão de mais um parceiro, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). Por meio desta ampliação de vínculo foi ofertado o curso 

de extensão A Prática da Advocacia em Direito de Família e Sucessões. No segundo semestre de 2017 

o curso foi atualizado e denominado “A prática cotidiana do Direito de Família e Sucessões”. Em 2018 

foi aberta nova turma, com início em 29/05 e término em 12/07, com um total de 1.197 (Hum mil e 

cento e noventa e sete) alunos. 

 

 

http://www.oab.org.br/
http://ena.oab.org.br/cursos-e-eventos
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Ampliamos o convênio entre CFOAB/ENA e a AASP, com a inclusão de mais um parceiro, a 

Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas - ABRAT, conforme convênio nº 868 firmado em 

08/08/2016, para ofertar cursos de extensão. O Curso Prático para Advocacia Trabalhista abriu a 

primeira turma de 2017. O curso foi atualizado e em 24 de outubro de 2017 foi lançado o Curso 

Prático para Advocacia Trabalhista de Acordo com a Reforma Trabalhista”, sob a coordenação do 

professor Roberto Parahyba de Arruda Pinto. O curso teve duração até 21 de janeiro de 2018, na 

modalidade de vídeo-aulas, que totalizaram 36 horas-aula (24 horas-aula expositivas e 12 horas-aula 

de atividades complementares), com um total de 690 alunos.  

 

Diante das várias discussões processuais em torno das mudanças na legislação trabalhista, foi firmado 

o termo de parceria nº 1081/2018 para viabilizar mais um curso de extensão denominado “Aspectos 

Processuais da Reforma Trabalhista”, com previsão de lançamento em fevereiro de 2019. 

No 2º semestre de 2018 por intermédio do convênio entre AASP, CFOAB e IBDFAM, foi criado o 

curso “Direito de Família e Arte: um diálogo necessário”, com o propósito de utilizar a linguagem 

artística como veículo para o debate de alguns dos temas mais sensíveis para o Direito das famílias da 

atualidade. A percepção do Direito através da Arte estimula a visão crítica, criatividade, humanismo e 

cultura dos alunos, trazendo ganhos sensíveis para sua atuação profissional. O curso tem a 

coordenação de Fernanda Leão Barretto, Rodrigo da Cunha Pereira e Viviane Girardi. Ao todo, serão 

25 horas-aula, sendo 17 de aulas expositivas gravadas e 8 de atividades complementares. 

 

http://www.oab.org.br/
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Em 2018, foi realizado o 9º Encontro Anual da AASP em Belo Horizonte, com a presença de membros 

do Conselho Consultivo da ENA e dos Diretores-gerais das ESA´s. Foram debatidos temas de suma 

relevância e interesse do ensino jurídico para a advocacia. Esses temas foram reunidos na “Carta de 

Belo Horizonte”, que posteriormente foi apresentada ao Presidente Nacional, Dr. Cláudio Lamachia.  

 

 
 

 

http://www.oab.org.br/
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Nesta Gestão já foram realizadas diversas reuniões entre os representantes da AASP e o CFOAB/ENA, 

sempre com o intuito de melhorar as parcerias atuais e levar novidades para as ESA’s. 

 

 

http://www.oab.org.br/
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SATeducacional 
 

 

Dando continuidade ao convênio com a ENA, a SATeducacional abriu novas turmas dos três cursos 

para advogados(as). Os cursos ofertados são: Gestão e Direito da Saúde (120 Horas); Direito de 

Energia e Sustentabilidade (100 Horas) e Direito Educacional (150 Horas). 

 

Seguem informações detalhadas de cada turma:  

 

 Número de alunos por Curso/Turma: 

 

 

- Curso em Gestão e Direito da Saúde - 423 Alunos: 

 

 Turma 01 (concluída em 26/02/18): - Número de alunos: 81;  

 

Turma 02 (concluída em 30/04/18): - Número de alunos: 36;  

 

Turma 03 (concluída em 13/08/18): - Número de alunos: 107; 

 

Turma 04 (concluída em 05/11/18): - Número de alunos: 81; 

 

http://www.oab.org.br/
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Turma 05 (a concluir em 28/01/19) - Número de alunos: 67; 

 

Turma 06 (a concluir em 04/03/19) - Número de alunos: 51. 

 

 

- Curso em Direito Educacional -  186 Alunos: 

 

Turma 01 (concluída em 26/02/18): - Número de alunos: 46;  

 

Turma 02 (concluída em 14/05/18): - Número de alunos: 20;  

 

Turma 03 (concluída em 23/08/18): - Número de alunos: 35. 

 

Turma 04 (concluída em 05/11/18): - Número de alunos: 31; 

 

Turma 05 (a concluir em 28/01/19) - Número de alunos: 32; 

 

Turma 06 (a concluir em 04/03/19) - Número de alunos: 22. 

 

 

- Curso em Direito de Energia e Sustentabilidade -  139 Alunos: 

 

Turma 01 (concluída em 26/02/2018): - Número de alunos: 29;  

 

Turma 02 (concluída em 30/04/2018): - Número de alunos: 10;  

 

Turma 03 (concluída em 13/08/2018): - Número de alunos: 29. 

 

Turma 04 (concluída em 05/11/18): - Número de alunos: 29; 

 

Turma 05 (concluída em 26/12/18) - Número de alunos: 22; 

 

Turma 06 (a concluir em 18/02/19) - Número de alunos: 20. 

 

Em 2018, a parceria entre ENA e SATeducacional iniciou a capacitação de 748 advogados(as). 

 

http://www.oab.org.br/
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Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) 
 

 
 

 

O Convênio com a UNISC, oferece hoje, 8 cursos de pós-graduação EaD: Advocacia 

Criminal; Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Penal Empresarial; 

Advocacia Trabalhista e Previdenciária; Direito Eleitoral, Direito e Processo do Trabalho - De acordo 

com a Reforma Trabalhista e o Direito Processual Civil - Novo CPC. Em novembro de 2017, na XXIII 

Conferência Nacional da Advocacia, foi lançado o novo curso de Pós-Graduação, denominado 

Advocacia Avançada, algo inovador no mercado. O curso ofertado pela ENA, UNISC e Escolas 

Superiores de Advocacia (ESA’s) foi planejado pelo Instituto de Formação de Lideranças e Defesa do 

Estado Democrático de Direito (Infolíder) e faz parte do Plano Nacional de Valorização da Advocacia, 

sendo aprovado por todas as instâncias da OAB. A ideia do novo curso se originou na Diretoria do 

Conselho Federal da OAB.  

 

 
 

 

Foi concebido sob a ótica da advocacia, com o intuito de realçar o papel dos advogados 

e das advogadas no enfrentamento dos temas mais atuais e relevantes do universo jurídico. As 

disciplinas propostas convergem para a capacitação política e intelectual dos dirigentes dos Conselhos 

http://www.oab.org.br/
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Seccionais da OAB, bem como da comunidade da advocacia como um todo, abordando sob uma 

perspectiva inovadora as pautas que os dirigentes e advogados(as) enfrentam em seu cotidiano. 

Deste modo, o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Advocacia Avançada 

consiste em uma valiosa ferramenta no empreendimento coletivo pela defesa das instituições do 

Estado Democrático de Direito, dos direitos consagrados pela ordem constitucional e da Justiça, 

bandeiras que são a própria razão de existir da advocacia 

Há desconto especial de 25% na taxa de matrícula e de 15% para o(a) Jovem 

Advogado(a) com até cinco anos de registro na OAB na data da matrícula.  

 

http://www.oab.org.br/
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Alunos estrangeiros 

Em 2009, 2012, 2015 e 2016 foi oportunizada a participação de alunos estrangeiros, 

pertencentes à União dos Advogados de Língua Portuguesa (UALP), nos Cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu em Direito. Os bolsistas contaram com bolsa de estudos, oferecida pela UNISC, atendendo 

à solicitação do CFOAB. 

As estudantes estrangeiras, Marisia Helena Campinha Soares (de Cabo Verde – 

Santiago) e Lenina Melany de Freitas Pires Martins dos Santos (de Cabo Verde – Nossa Senhora do 

Rosário – Santo Antão), tiveram excelente desempenho acadêmico e conforme previa o Edital de 

Concessão das Bolsas de Estudos, tiveram todas as despesas para a vinda ao Brasil custeadas pelos 

cursos da Parceria.  

 

Os momentos presenciais dessas estudantes aconteceram nos dias 01º e 02 de outubro 

de 2018, em Brasília/DF. Na oportunidade, as estudantes estrangeiras foram recepcionadas pelo 

Presidente do CFOAB, Dr. Claudio Pacheco Prates Lamachia.  

 

A Coordenadora de Pós-graduação Lato Sensu da UNISC, Profª. Dra. Denise Friedrich, 

e o Coordenador do Curso Advocacia Imobiliária, Prof. Ms. Luiz Egon Richter, acompanharam as 

estudantes nas atividades.  

 

 

http://www.oab.org.br/
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No dia 02 de outubro de 2018, em Brasília/DF, foram realizadas provas presenciais do 

curso Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial para as estudantes estrangeiras Marisia 

Helena Campinha Soares e Lenina Melany de Freitas Pires Martins dos Santos e uma prova especial 

para o estudante Renato de Souza Veloso. 

 

 
 

Momentos Presenciais 

 

Provas Presenciais 

 

Em atendimento ao Convênio n. 638, o CFOAB/ENA realizou atividade presencial em 

15/06/2018, com 19 (dezenove) alunos e, auxiliou a UNISC na organização da estrutura de outros 21 

(vinte e um) polos presenciais e receptivo para 262 (duzentos e sessenta e dois) advogados(as) 

realizarem as provas finais dos cursos de pós-graduação lato sensu em Direito, cujas aulas iniciaram-

se no primeiro semestre de 2017. 

 

As provas presenciais realizadas se referiam aos cursos Advocacia Imobiliária, 

Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Trabalhista e Previdenciária; Direito Eleitoral; Direito 

Processual Civil; Advocacia Criminal; e Advocacia Penal Empresarial; da Edição de 2017/1 (ingresso 

em 19/04/2017 e 14/06/2017), em 27 locais diferentes. 
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Bancas Presenciais – Apresentações de TCC 

 

Foram realizadas, bancas presencias no mês de abril, dos cursos Advocacia Imobiliária, 

Urbanística, Registral e Notarial; Direito Processual Civil; Advocacia Trabalhista e Previdenciária e 

Direito Eleitoral, em 13 diferentes locais.  

 

O CFOAB/ENA no dia 16 de abril recebeu, 9 (nove) alunos que fizeram a defesa de 

seus trabalhos de conclusão de curso.  

 

 

http://www.oab.org.br/
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Também foram realizadas no mês de outubro de 2018, as bancas presenciais de defesa 

de TCC dos cursos Advocacia Trabalhista e Previdenciária; Advocacia Imobiliária, Urbanística, 

Registral e Notarial; Direito Processual Civil; Advocacia Criminal; Advocacia Penal Empresarial; e 

Direito Eleitoral. Estes estudantes ingressaram nos cursos em 24/08/2016 e 16/11/2016 e prestaram 

provas em 24/11/2017. 

 

 

As bancas aconteceram na ENA e nas ESA’s de: São Paulo/SP, Porto Alegre/RS, 

Curitiba/PR, Salvador/BA e Rio de Janeiro/RJ; em Belo Horizonte/MG, na Newton Paiva; e em Santa 

Cruz do Sul/RS, na UNISC. No demais polos, Capão da Canoa/RS, Venâncio Aires/RS, 

http://www.oab.org.br/
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Sobradinho/RS, Montenegro/RS, Manaus/AM, Natal/RN, Palmas/TO, Porto Velho/RO, Teresina/PI, 

Campo Grande/MS, Recife/PE, Belém/PA, Cuiabá/MT, Fortaleza/CE, Goiânia/GO e São Luís/MA, as 

bancas foram apresentadas pelos estudantes por vídeo. 
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No que tange aos repasses, o acordado é de que o CFOAB/ENA receba 15% (quinze por 

cento) incidente sobre as mensalidades efetivamente quitadas. Em 2015, abriu-se a possibilidade de as 

ESA’s aderirem ao Convênio e, atualmente, 9 (nove) Escolas fizeram essa opção, quais sejam: 

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e Tocantins 

Nestes casos, o repasse ficou da seguinte forma: o CFOAB/ENA cedeu à ESA 10% (dez 

por cento) incidente sobre as mensalidades efetivamente recebidas e ficou, apenas, com 5% (cinco por 

cento). Outra alteração feita no ano de 2015, foi a concessão do desconto especial de 15% (quinze por 

cento) para todos os(as) jovens advogados(as), com até 5 (cinco) anos de registro na OAB, que se 

inscreverem em qualquer curso oferecido, via parceria. Nesta situação, o abatimento é custeado da 

seguinte forma: 5% custeado pela APESC/UNISC e 10% retirado do repasse de 15% do 

CFOAB/ENA. 

Seguem gráficos demonstrativos dos valores repassados, por curso, ao CFOAB e às 

ESA´s, de setembro/2015 a dezembro/2018: 

http://www.oab.org.br/
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CONSINTER 

Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação -  
 

 
 

Em 2017, celebramos o Convênio n. 915, entre CFOAB/ENA e CONSINTER – 

Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação.  O presente convênio tem por 

objeto a parceria institucional que possibilitou descontos aos(as) advogados(as) regularmente inscritos 

na OAB para participação no IV Simpósio Internacional de Direito CONSINTER que foi realizado 

entre os dias 4 a 6 de outubro de 2017, na UNIVERSITAT DE BARCELONA CONSINTER. 

Em 2018 o convênio foi renovado, sob o n. 1030, oportunizando desconto de 10% aos 

advogados e advogadas para participação no V Simpósio Internacional de Direito CONSINTER que 

será realizado entre os dias 17 e 19 de outubro de 2018, na UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE 

MADRID. 

O CONSINTER também abriu inscrição para submissão de artigos de Professores, 

Mestres, Doutores e Alunos de Pós-Graduação Latu e Stricto Sensu, os quais serão analisados pelos 

pareceristas do CONSINTER através sistema double blind review, sistema que dá credibilidade para a 

análise dos artigos. Ao critério do Conselho Editorial do CONSINTER, alguns textos serão 

selecionados para publicação na edição periódica da Revista Internacional CONSINTER de Direito, 

com o respectivo ISSN. Esta publicação terá duas edições em Portugal, sendo uma impressa e outra 

digital. 

 

http://www.oab.org.br/
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GRAVAÇÕES/ESTÚDIO 

 
Convênio CFOAB/UNISC 

 

AGENDA/2018 GRAVAÇÕES – ESTÚDIO CFOAB/CCELS-1ºandar - UNISC 

DATA HORA PROFESSOR CONVÊNIO GRAVAÇÃO EQUIPE CURSO TEMA 

27/02/2018 14h 
Naiara de 

Morais 

CFOAB/ENA 

e UNISC 
E1 Vídeo 

Lucas 

Veloso e 

Diego 

Schueng 

Siqueira 

Curso de 

Especialização EaD 

em Advocacia 

Trabalhista e 

Previdenciária 

Benefícios 

em Espécie 

II 

 
 

Palestras e vídeos - Site ENA 
 

AGENDA/2018 GRAVAÇÕES – ESTÚDIO CFOAB/CCELS-1ºandar - EVENTOS DA ENA e PARCERIA  

DATA HORA PROFESSOR CONVÊNIO CURSO TEMA 

27/02/2018 10h Moisés Coelho Neto ENA Aula 
Petição Inicial, Contestação e 

Audiências ou à definir 

28/03/2018 9h 
Guilherme Pupe da 

Nóbrega 
ENA Aula 

Os poderes do Juiz no CPC de 

2015 e Da fundamentação 

suficiente à exauriente no 

CPC de 2015. 

21/03/2018 9h Rodrigo Becker ENA Aula Prequestionamento 

11/04/2018 9h30 Estefânia Viveiros ENA Chamada 
Evento “Seminário Diálogos 

IV sobre o NCPC” 

17/04/2018 11h30 
Flávia Brandão 

Maia Perez 
ENA Chamada 

Evento “I Diálogos de Direito 

de Família e Sucessões” 

25/04/2018 13h30 
José Henrique 

Mouta 
ENA Aula 

Precedentes, IRDR e IAC e 

Teoria geral dos recursos no 

CPC/15 

17/10/2018 15h00 às 17h30 Moisés Coelho Neto       ENA Aula 
Resposta do réu no Código de 

Processo Civil/2015 

17/12/2018 13h00 às 15h00 
Dr. José Henrique 

Mouta 
ENA Aula 

Mandado de segurança e 

Normas fundamentais do 

direito processual 

http://www.oab.org.br/
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EVENTOS 
 

Administrativos 
 

 12ª Reunião Administrativa da ENA 

26 de fevereiro de 2018, às 14 horas, no Edifício Sede do Conselho Federal da OAB, 10º andar, Sala 

de Reunião do Secretário-Geral, Brasília/DF. 

 
PAUTA 

 

1 . Júri Simulado Nacional. 

2 . I Encontro Internacional de Escolas de Advocacia da América Latina. 

3 . I Encontro de Direito Aeronáutico.  

4 . Agenda da ENA de 2018  

5 . Reunião com a UNISC. 

6 . Comunicações e assuntos gerais. 

 

 XXV Encontro Nacional da ENA e ESA´s 

14 de setembro de 2018, às 10 horas e 30 minutos, OAB/RS Cubo/ESA – Rua Manoelito de Ornellas, 

55 – Porto Alegre/RS. 

 
PAUTA 

 

1. Abertura do Encontro pelo Diretor-Geral da ENA, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral;  

2. Proposição. Moção de apoio; 

3. Gestão 2016/2019 – Manifestações e agradecimentos; 

4. Comunicações Diversas: 

4.1 Rede Innovate 

4.2 Universidade da Advocacia. 
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Notícias de Eventos Administrativos 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSO TELEPRESENCIAL PARA TODO PAÍS EM 

FEVEREIRO 

 

Terça-feira, 30 de janeiro de 2018 às 15h09 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de fevereiro de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) 

em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

Entre os dias 5/2 e 28/2, o curso “Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença – 

Aspectos Relevantes e Controvertidos” apresentará diversos pontos, sob coordenação de Luis Eduardo 

Simardi Fernandes. 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS ON-LINE AO VIVO PARA TODO PAÍS EM 

FEVEREIRO 

Terça-feira, 30 de janeiro de 2018 às 16h02 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de 

fevereiro de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas 

durante a aula. 

http://www.oab.org.br/
http://aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp


 

 

 

 

163 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

O primeiro curso, nos dias 6 e 7 de fevereiro, é “Relações de Trabalho e Tecnologia: Tutela dos 

Trabalhadores que Prestam Serviços Através de Plataformas Digitais”, com coordenação de Ricardo 

Pereira de Freitas Guimarães. As aulas abordarão, entre outros temas, tutela coletiva e jurisprudência 

nacional. 

O segundo curso, entre os dias 19 e 22 de fevereiro, é “Prática de Audiências”, com coordenação de 

Anselmo Prieto Alvarez e Guilherme Matos Cardoso. O objetivo do curso é preparar o(a) advogado(a) 

para o exercício efetivo da advocacia no que diz respeito à realização de audiências no processo e às 

inovações trazidas pelo novo CPC, consideradas suas particularidades, não apenas fornecendo-lhe 

carga de informação abstrata e doutrinária. 

O terceiro curso, entre os dias 19 e 22 de fevereiro, é “Sociedade Anônima”, com coordenação de 

Leslie Amendolara. O objetivo do curso é aprofundar o estudo sobre a Lei de Sociedades Anônimas, 

transmitindo aos participantes conhecimento sobre a matéria de modo a permitir-lhes aplicá-los em 

suas atividades profissionais. 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM MARÇO 

Terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 às 07h00 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de março de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 5 e 8 de março, é “Contratos de Serviço”, com coordenação de Adilson 

Sanchez. O objetivo é oferecer aos estudantes o conhecimento teórico e sua aplicação prática na 

elaboração de contratos, com as alterações legais mais recentes, em temas como encargos sociais, as 

Leis n. 13.429/17 e 13.467/17 e a Medida Provisória sobre a terceirização.   

O segundo curso, entre 12 e 15 de março, é “Direito de Família e Sucessões: Divergências 

Doutrinárias e Jurisprudenciais”. As aulas abordarão os seguintes tópicos: Elementos caracterizadores 

da união estável na jurisprudência do STJ; A multiparentalidade na doutrina e na jurisprudência; 

Polêmicas a respeito da sucessão do cônjuge e do companheiro; e A legítima na sucessão: necessidade 

de revisão?. O terceiro curso de março, no dia 23, é “Efetividade da Execução por Quantia Certa: 

Aspectos Práticos, sob a Perspectiva do Exequente”, com coordenação de Heitor Vitor Mendonça Sica. 

Serão abordados os seguintes temas: Meios coercitivos na execução por quantia; Fraude à execução; 

Mecanismos eletrônicos para localização de bens do executado; e Efetividade da expropriação de 

bens.   

http://www.oab.org.br/
https://aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp
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O último curso de março, entre os dias 26 e 29, é “Prática de Locação e Ações Locatícias”, com 

coordenação de Anselmo Prieto Alvarez e Guilherme Matos Cardoso. Serão abordados os seguintes 

temas: Cláusulas polêmicas de contrato de locação; Ação revisional de aluguel; Ação de despejo por 

falta de pagamento; e Ação renovatória. 

CONSELHO CONSULTIVO DA ENA SE REÚNE EM BRASÍLIA E PLANEJA EVENTOS 

PARA 2018 

 

Quinta-feira, 1 de março de 2018 às 11h37 

Brasília – O Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia reuniu-se na sede da OAB nesta 

segunda-feira (26) para traçar as ações para este ano. Em 2018, entre os eventos de destaque, estão o 1º 

Encontro Internacional de Escolas do Mercosul, em abril, na cidade de Foz do Iguaçu, e o 1º Júri 

Simulado Nacional, em junho. 

“Nesta gestão, idealizamos muitos projetos e os estamos implementando. Para o sucesso deles, 

precisamos que o Conselho se reúna e as deliberações não fiquem pendentes. Tivemos uma agenda de 

eventos nos últimos dois anos que projetou a ENA”, avalia o diretor-geral da ENA, José Alberto 

Simonetti Cabral. 

A reunião também marcou a posse do advogado Moisés de Souza Coelho Neto como membro do 

Conselho Consultivo da ENA. Ele atuou como diretor-geral da ESA da paraíba. A 12ª reunião do 

Conselho Consultivo da ENA contou com a presença de José Alberto Simonetti Cabral, diretor-geral, e 

dos membros Carolina Louzada Petrarca, Cristina Silvia Alves Lourenço, Eduardo Lemos Barbosa e 

Luis Cláudio Alves Pereira. 

http://www.oab.org.br/
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A diretora da ESA Piauí, Naiara de Moraes e Silva, também participou da reunião, assim como os 

representantes da Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul) Ricardo Hermany, chefe do 

departamento de Direito, e Denise Bittencourt Friedrich, coordenadora de pós-graduação lato sensu. 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM ABRIL 

 

Quarta-feira, 21 de março de 2018 às 16h56 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de abril de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

No dia 13 de abril será realizado o I Encontro de Direito Aeronáutico, com apoio da Universidade de 

Santa Cruz do Sul (Unisc) e coordenação de Eduardo Lemos Barbosa. Os painéis abordarão os 

seguintes temas: Responsabilidade penal no Direito Aeronáutico; Investigação de acidentes aéreos; 

Limites indenizatórios e seguros aeronáuticos em acidentes aéreos; Mediação e conciliação como 

forma de solução de conflitos; A nova realidade do Direito Aeronáutico; Responsabilidade civil no 

Direito Aeronáutico; e A visão do familiar de vítima de acidente aéreo e as sequelas emocionais.  

Entre os dias 16 e 19 de abril será apresentado o curso "Aspectos Polêmicos do Processo Civil 

Empresarial", com coordenação de Anselmo Prieto Alvarez. O objetivo do curso é preparar o(a) 

advogado(a) para o exercício efetivo da advocacia empresarial, consideradas suas particularidades e o 

http://www.oab.org.br/
http://https/aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp
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advento do novo CPC, não apenas fornecendo-lhe carga de informação abstrata e doutrinária. Ao lado 

da informação teórica, o profissional terá a oportunidade de discutir questões práticas referentes ao 

tema.   

Fechando a programação de abril, no dia 20 será realizado o I Fórum de Direitos Humanos, em 

homenagem aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O encontro tem como 

objetivo promover discussões plurais voltadas à proteção e promoção dos direitos humanos, além de 

proporcionar melhor formação de estudantes, profissionais do Direito, militantes sociais para a defesa 

da dignidade da pessoa humana. 

TERMINA NESTA SEXTA-FEIRA (6) O PRAZO DE MATRÍCULA NOS CURSOS DE 

EXTENSÃO DO CONVÊNIO ENTRE ENA E SAT 

 

Sexta-feira, 6 de abril de 2018 às 09h00 

Brasília – Encerra-se nesta sexta-feira (6) o período de inscrições para as turmas dos três cursos de 

extensão oferecidos em parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Os 

cursos são Gestão e Direito da Saúde; Direito de Energia e Sustentabilidade; Direito Educacional. 

As aulas são oferecidas à distância, com grande flexibilidade para os alunos montarem seus métodos 

de estudo. A parceria entre a ENA e o SAT Educacional dá desconto de 15% para todos os(as) 

advogados(as) do país. 

O curso de Gestão e Direito da Saúde é um instrumento de capacitação para o(a) advogado(a), 

compreendendo as redes pública e privada de saúde, além da delimitação de temas relativos ao Direito 

Médico, à saúde suplementar (os planos e seguros de saúde) e à vigilância sanitária. 

O curso Direito e Energia da Sustentabilidade é estruturado de modo a permitir que o(a) advogado(a) 

tenha um conhecimento multidisciplinar do tema energético e da importância das práticas sustentáveis 

http://www.oab.org.br/
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nos empreendimentos do setor de energia, abordando os aspectos constitucionais, tributários, 

ambientais, econômicos e contratuais do setor. 

O Direito Educacional constitui, hoje, um dos mais novos ramos do Direito, sendo sistematizado por 

um conjunto de princípios, normas, leis e regulamentos que versam sobre as relações de alunos, 

professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos no processo ensino-

aprendizagem em Instituições de Ensino. 

PRORROGADO ATÉ 9 DE ABRIL O PRAZO DE INSCRIÇÃO NOS CURSOS DE PÓS-

GRADUAÇÃO DA ENA 

 

 

Sexta-feira, 6 de abril de 2018 às 13h21 

Brasília – A Escola Nacional da Advocacia (ENA) prorrogou até a próxima segunda-feira, 9 de abril, o 

prazo para os interessados nos cursos de pós-graduação oferecidos pela Escola efetivarem suas 

inscrições. 

Em parceria com a Unisc, a ENA oferece pós-graduação nas áreas de Advocacia Avançada, Advocacia 

Criminal, Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial, Advocacia Penal Empresarial, 

Advocacia Trabalhista e Previdenciária, Direito e Processo do Trabalho, Direito Eleitoral e Direito 

Processual Civil. 

Para ver apresentação dos cursos, valores, diferenciais, metodologia, disciplinas, docentes e demais 

informações. 

http://www.oab.org.br/
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ALUNOS DE PÓS OFERECIDAS POR ENA E UNISC APRESENTAM TCC EM BRASÍLIA 

 

Terça-feira, 17 de abril de 2018 às 09h30 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia recebeu nesta segunda-feira (16), em Brasília, a 

apresentação dos trabalhos de conclusão de curso de alunos das pós-graduações oferecidas pela 

parceria entre a OAB, por meio da ENA, e Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul).  

Os TCCs apresentados são de alunos que se inscreveram na pós-graduação em 2016, em diversas 

áreas. A parceria entre ENA e Unisc oferece 18 cursos de pós-graduação. Os cursos oferecidos pela 

ENA são à distância, possibilitando que alunos de todo o Brasil tenham acesso ao que de melhor há em 

suas áreas de interesse. Os professores são altamente qualificados e a dinâmica das aulas aposta em 

uma metodologia moderna e atual. 

ENA, AASP E IBDFAM: INSCRIÇÕES PARA CURSO DE PRÁTICA DE DIREITO DE 

FAMÍLIA ESTÃO ABERTAS 

 

http://www.oab.org.br/
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Terça-feira, 24 de abril de 2018 às 14h07 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia, em parceria com a AASP (Associação dos Advogados de 

São Paulo) e o IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família), está com inscrições abertas para a 

segunda turma do curso de extensão on-line “A Prática Cotidiana do Direito de Família e Sucessões”. 

As inscrições vão até o dia 25 de maio, e as aulas podem ser assistidas entre os dias 29/5 e 12/7. 

O objetivo do curso é atualizar, informar, discutir, desenvolver e aprimorar o exercício prático da 

Advocacia especializada em Direito de Família e Sucessões. Os alunos aprenderão, entre outros 

pontos, aspectos polêmicos na partilha de bens, guarda compartilhada e alienação parental e a prática 

do divórcio, inventários e testamento em cartórios. 

Para mais informações sobre o curso “A Prática Cotidiana do Direito de Família e Sucessões”, como 

grade curricular e preços, acesse o site da AASP, no qual também é possível realizar a matrícula. A 

coordenação do curso fica a cargo de Rodrigo da Cunha Pereira. 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM MAIO 

Sexta-feira, 27 de abril de 2018 às 14h39 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de maio de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 7 e 10 de maio, é “Prática Forense Previdenciária: Benefícios”, com 

coordenação de Adilson Sanchez. O curso se destina ao estudo do contencioso previdenciário, do 

Regime Geral e do Regime Próprio de Previdência Social, com enfoque na postulação judicial de 

benefícios previdenciários, RGPS e RPPS e reflexos no contencioso trabalhista.   

O segundo curso do mês, entre 14/5 e 17/5, é “Extrajudicialização do Direito Civil”, com aulas 

sobre conciliação e mediação no Direito Contratual; Arbitragem e Direito Contratual; Práticas 

colaborativas no Direito de Família e planejamento sucessório; e Planejamento sucessório.   

O terceiro curso de maio, entre os dias 21 e 25, é “Aspectos Processuais na Falência”, com 

coordenação de Fernanda Neves Piva, Luciana Celidonio e Renata Oliveira. Com o aumento do 

número de falências, torna-se ainda mais relevante o estudo de institutos processuais e materiais do 

direito concursal. O curso abordará questões como: a extensão dos efeitos da falência e a 

http://www.oab.org.br/
http://https/aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp
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desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da atividade empresarial na falência e a 

revogação de atos praticados pelo falido.  

Nos dias 24 e 25 de maio acontece o “IX Seminário Sobre o STJ”, com coordenação de Arystóbulo 

de Oliveira Freitas e Marcio Kayat, que reunirá advogados(a) e ministros(as) da Corte para debater 

temas como melhorias do processo penal, direito público, direito privado e arbitragem.   

A programação de maio continua com o curso “Negociação e Treinamento para Advogados(as): 

Como maximizar resultados e definir estratégias para audiências”, no dia 25. O curso tem 

coordenação de Eduardo Lemos Barbosa e parceria da OAB gaúcha. O palestrante Ricardo Munarski 

Jobim abordará temas como diferencial competitivo, como se comunicar e definir estratégias negociais 

em audiências e Tribunais do Júri.   

Fechando o mês, no dia 28 de maio, acontece o curso “Efetividade da Execução por Quantia Certa: 

Aspectos práticos, sob a perspectiva do executado”, com coordenação de Heitor Vitor Mendonça 

Sica. O curso abordará os seguintes temas: Notas gerais sobre as defesas do executado; Defesa do 

executado por meio de ações autônomas, e Embargos de terceiro e desconsideração da personalidade 

jurídica. 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS ON-LINE AO VIVO PARA TODO PAÍS EM MAIO 

 

Sexta-feira, 27 de abril de 2018 às 16h04 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de maio 

de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria 

com a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas durante a 

aula. 

O primeiro curso, no dia 7 de maio, é “Penhora de Imóveis de Acordo com o Novo CPC”, com o 

advogado e professor Fernando Sacco Neto. Entre os dias 14/5 e 16/5 é a vez do curso “A Reforma 

Trabalhista e o Recurso de Revista”, com coordenação de Carlos Augusto Marcondes de Oliveira e 

Monteiro e Guilherme Brito Rodrigues Filho. Serão abordados os seguintes temas: A transcendência 

no recurso de revista; A formação de precedentes obrigatórios na Justiça do Trabalho e o papel do 

TST; e A nova sistemática no processamento do recurso de revista.  

Entre os dias 21 e 23 de maio acontece o curso “Consumidor e Fornecedor em Ambiente 

Eletrônico: Direitos e Deveres”, com coordenação de Renato Opice Blum. Serão abordados os 

seguintes tema: A defesa do consumidor na internet e legislação aplicável; Social commerce: aspectos 

jurídicos das contratações nas redes sociais; e Instituições bancárias digitais: características e medidas 

de proteção.  

http://www.oab.org.br/
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O curso “Efetividade dos Provimentos Executivos” será ministrado entre os dias 21 e 24 de maio e 

tem coordenação de Anselmo Prieto Alvarez e Guilherme Matos Cardoso. O curso tem como objetivo 

preparar o(a) advogado(a) para o exercício da postulação judicial, no que concerne ao enfrentamento 

de temas polêmicos vinculados à efetividade da execução, seja de título judicial ou extrajudicial, face 

ao advento do novo Código de Processo Civil, fornecendo-lhe carga de informação prática, além da 

doutrinária.   

Entre 22/5 e 24/5 é a vez de “Visão Estratégica da Produção Antecipada de Provas”, com 

coordenação de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rodrigo Barioni. Serão abordados os seguintes 

temas: Finalidade prática da produção antecipada de provas; Aspectos procedimentais relevantes da 

produção antecipada de provas; e A relevância da produção antecipada para os meios consensuais de 

solução de litígios e arbitragem.   

O curso “Audiência Trabalhista” será ministrado nos dias 22 e 24 de maio e tem coordenação de 

Gerson Shiguemori. O curso traz abordagem prática e teórica de uma audiência trabalhista, pela ótica 

do(a) advogado(a), com comentários de exemplos de casos concretos, estratégias para melhoria do 

desempenho profissional do patrono da parte, incluindo comentários sobre a nova lei de terceirização e 

reforma trabalhista.   

No dia 25 de maio será realizado o II Seminário sobre Atualidades e Perspectivas dos Direitos da 

Diversidade Sexual e de Gênero, com coordenação de Dimitri Sales. As mesas abordarão temas 

como o futuro da democracia, femininos, direitos reprodutivos, identidade e emancipação de travestis e 

transexuais e relações de trabalho, entre outros.   

Fechando a programação do mês, no dia 25 de maio será realizado o curso “Aspectos Jurídicos da 

Economia Digital”, com coordenação de Luciano Benetti Timm e Renato Caovilla. Serão abordados 

temas como privacidade de dados, riscos e fraudes de criptomoedas, compliance e modelos de 

regulação 

ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA A PÓS-GRADUAÇÃO DO CONVÊNIO 

CFOAB/ENA E UNISC 

 

Sexta-feira, 18 de maio de 2018 às 15h31 

http://www.oab.org.br/
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Brasília – Estão abertas as matrículas para quatro cursos de pós-graduação em direito à distância 

oferecidas pela Escola Nacional de Advocacia em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul. 

Os cursos, em áreas diversas, serão ministrados ao longo de 2018. A OAB Nacional, por meio da 

ENA, e a Unisc mantêm convênio desde 2012. 

Os cursos oferecidos são pela modalidade à distância, possibilitando que alunos de todo o Brasil 

tenham acesso ao que de melhor há em suas áreas de interesse. Os professores são altamente 

qualificados e a dinâmica das aulas aposta em uma metodologia moderna e atual. 

Os cursos oferecidos são: Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia 

Trabalhista e Previdenciária; Direito e Processo do Trabalho – De acordo com a Reforma Trabalhista; 

e Direito Processual Civil. As inscrições vão até o dia 25 de junho de 2018, e as aulas começam em 11 

de julho. 

ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA TRÊS CURSOS DE EXTENSÃO DO 

CONVÊNIO ENTRE ENA E SAT 

 

Terça-feira, 22 de maio de 2018 às 09h00 

Brasília - Estão abertas as inscrições para novas turmas de três cursos de extensão oferecidos em 

parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Com previsão de início em 29 de 

junho, os cursos são: Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade, e Direito 

Educacional. 

As aulas são oferecidas à distância, com grande flexibilidade para os alunos montarem seus métodos 

de estudo. A parceria entre a ENA e o SAT Educacional dá desconto de 15% para todos os(as) 

advogados(as) do país. 

O curso de Gestão e Direito da Saúde é um instrumento de capacitação para o(a) advogado(a), 

compreendendo as redes pública e privada de saúde, além da delimitação de temas relativos ao Direito 

Médico, à saúde suplementar (os planos e seguros de saúde) e à vigilância sanitária. 

http://www.oab.org.br/
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O curso Direito e Energia da Sustentabilidade é estruturado de modo a permitir que o(a) advogado(a) 

tenha um conhecimento multidisciplinar do tema energético e da importância das práticas sustentáveis 

nos empreendimentos do setor de energia, abordando os aspectos constitucionais, tributários, 

ambientais, econômicos e contratuais do setor. 

O Direito Educacional constitui, hoje, um dos mais novos ramos do Direito, sendo sistematizado por 

um conjunto de princípios, normas, leis e regulamentos que versam sobre as relações de alunos, 

professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos no processo ensino-

aprendizagem em Instituições de Ensino. 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM JUNHO DE 2018 

 

Segunda-feira, 28 de maio de 2018 às 14h54 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de junho de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 4 e 7 de junho, é “Direito Previdenciário: Questões Atuais”, com 

coordenação de Ana Flávia Ribeiro Ferraz. Serão abordados os seguintes temas: Auxílio-acidente para 

http://www.oab.org.br/
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doenças não ocupacionais; Prova e perícia biopsicossocial; e Classificação Internacional de 

Funcionalidade, entre outros.   

O segundo curso, “Aspectos Atuais e Práticos dos Recursos”, será realizado em 9/6, com coordenação 

de Luís Eduardo Simardi Fernandes. Serão analisados agravo de instrumento, embargos de declaração, 

recurso extraordinário e recurso especial.   

O terceiro curso, entre 11 e 14 de junho, é “Prática da Advocacia Cível”, com coordenação de 

Anselmo Prieto Alvarez e Guilherme Matos Cardoso. O objetivo do curso é preparar o(a) advogado(a) 

para o exercício da postulação judicial, no que concerne ao enfrentamento de temas polêmicos 

vinculados aos principais atos processuais, praticados no exercício da advocacia cível, face ao advento 

do novo Código de Processo Civil, fornecendo-lhe carga de informação prática, além da doutrinária.  

O quarto curso, entre 19/6 e 21/6, é “Direito Médico e da Saúde”, com coordenação de Osvaldo Pires 

Garcia Simonelli. O objetivo do curso é trabalhar de maneira direta questões relevantes para a atuação 

profissional nesta área, como a responsabilidade do profissional médico na relação com o paciente, o 

processo ético-profissional no âmbito dos Conselhos de Medicina e a própria importância da atuação 

dos órgãos de fiscalização profissional.   

O quinto curso é “Sucesso na Advocacia: Gestão da Carreira, do Escritório e da Felicidade”, 

promovido em parceria com a OAB do Rio Grande do Sul.  A exposição ficará a cargo de William 

Douglas Resinente dos Santos, juiz federal e professor, autor de obras nas áreas jurídica e de 

desenvolvimento pessoal. Será no dia 28 de junho.  

No dia 29 de junho serão promovidos os dois últimos cursos do mês: “Sociedades e Atividades 

Econômicas na Partilha dos Bens”, com Rolf Madaleno, e “Questões Atuais sobre o Dano Moral: 

Quantificação do Dano e Suas Espécies”, com Eduardo Lemos Barbosa. 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS ON-LINE AO VIVO PARA TODO PAÍS EM JUNHO 

Terça-feira, 29 de maio de 2018 às 14h34 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos on-line para o mês de 

junho de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e são transmitidas ao vivo para todo o país. Os alunos podem enviar perguntas 

durante a aula. 

O primeiro curso, entre 4 e 7 de junho, é “Transformação do Mercado Jurídico e Você”, com 

coordenação de Klayton Furuguem. O curso tem como objetivo alertar o(a) advogado(a) sobre a 

importância da gestão no escritório, com base na experiência dos professores convidados e 

consultores, considerando as particularidades de cada segmento jurídico, em forma de relatos, de 

exercícios práticos, de análise dos métodos de administração atuais e formas de interpretação dos 

indicadores.   

http://www.oab.org.br/
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/05/6-formulario-ena-sociedades-e-atividades-economicas.pdf
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/05/6-formulario-ena-sociedades-e-atividades-economicas.pdf
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/05/7-formulario-ena-questoes-atuais-sobre-o-dano-moral.pdf
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/05/7-formulario-ena-questoes-atuais-sobre-o-dano-moral.pdf
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O segundo curso, entre 11/6 e 13/6, é “Startups: Adequação Jurídica e Principais Pontos de Atenção”, 

com coordenação Renato Opice Blum. Serão abordados os seguintes temas: Proteção da propriedade 

intelectual; Defesa do consumidor e Marco Civil da Internet; e Formatação jurídica do negócio.   

O terceiro curso de junho, no dia 15, é “Contratos Desportivos”, com exposição de Leonardo Andreotti 

Paulo de Oliveira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. O curso objetiva o estudo 

dos principais contratos desportivos, com enfoque nas especificidades dos contratos de trabalho, 

patrocínio, publicidade, licenciamento e representação/intermediação de atletas, bem como a análise 

acerca das controvérsias estabelecidas no âmbito dos direitos de imagem e arena, proporcionando ao 

aluno uma visão panorâmica das relações jurídicas existentes no mundo do esporte em geral e do 

futebol em particular.   

O quarto curso de junho, nos dias 18 e 19, é “Garantias Contratuais (Pessoais e Reais”, com 

coordenação de Leslie Amendolara. O objetivo do curso é transmitir aos participantes o estudo e a 

aplicação prática das garantias contratuais, tanto os pessoais, como a fiança e o aval, quanto as 

garantias reais, como hipoteca, penhor e alienação fiduciária.  

O quinto curso, “Tributação de Software”, acontece entre os dias 18 e 21 de junho e tem coordenação 

de Carlos Navarro. O curso pretende discutir as principais questões tributárias nos negócios 

envolvendo programas de computação, trazendo a visão dos fiscos (federal, estadual e municipal), da 

jurisprudência e doutrina especializada.  

Fechando o mês, nos dias 25 e 26 de junho, acontece o curso “Aspectos Polêmicos da Penhora e da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica”, com coordenação de André Pagani de Souza. O curso 

tem como objetivo tratar de temas atuais e polêmicos da penhora e da desconsideração da 

personalidade jurídica à luz do CPC de 2015, com enfoque em questões práticas do exercício da 

advocacia no contencioso cível. 

ENA E UNISC REALIZAM PROVA PRESENCIAL PARA ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

http://www.oab.org.br/
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Sexta-feira, 15 de junho de 2018 às 15h49 

Brasília - O Conselho Federal da OAB, por meio da Escola Nacional da Advocacia (ENA), juntamente 

com a Unisc, realizaram nesta sexta-feira (15) a prova presencial final dos cursos de graduação lato 

sensu. Cerca de 260 advogados(as) foram avaliados(as) simultaneamente em 27 polos no Brasil, nos 

cursos de Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia trabalhista e 

Previdenciário; Direito e Processo do Trabalho - de acordo com a Reforma Trabalhista e Direito 

Processual Civil. 

Matrículas abertas 

A Unisc e o CFOAB/ENA oferecem cinco cursos de pós-graduação EaD: Advocacia Avançada; 

Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia Trabalhista e Previdenciária; 

Direito e Processo do Trabalho – De acordo com a Reforma Trabalhista; e Direito Processual Civil. As 

matrículas estão abertas até o dia 25 de junho e devem ser feitas pelo site www.unisc.br/direito_ead. 

Há desconto especial de 15% para o(a) Jovem Advogado(a) com até cinco anos de registro na OAB na 

data da matrícula. A previsão de início dos cursos é no dia 11 de julho. 

ENA ABRE INSCRIÇÕES COM DESCONTO PARA V SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 

DIREITO DO CONSINTER 

 

Sexta-feira, 15 de junho de 2018 às 16h29 

Brasília (DF) – Estão abertas as inscrições para o V Simpósio Internacional de Direito do Consinter 

(Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação), instituição com a qual a 

Escola Nacional da Advocacia (ENA) tem convênio. Advogadas e advogados regularmente inscritos 

na OAB têm 10% de desconto no valor da inscrição.  

http://www.oab.org.br/
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O evento será realizado de 17 a 19 de outubro de 2018, na Facultad de Derecho da Universidad 

Complutense de Madrid, na Espanha. Participarão profissionais da advocacia, pesquisadores, docentes 

universitários, juízes, representantes do Ministério Público, alunos de pós-graduação e demais 

profissionais de carreira jurídica. A ocasião servirá para o debate sobre os resultados dos trabalhos e 

trocar conhecimentos e experiências. 

Artigos para revista internacional 

Também em parceria com o Consinter, a ENA está com edital aberto até o dia 30 de junho para envio 

de artigos à revista do Conselho. Serão aceitos textos de todas as áreas jurídicas e há a possibilidade de 

apresentação oral dos artigos durante o V Simpósio Internacional. 

 

OAB FIRMA CONVÊNIO PARA INTERCÂMBIO COM UNIVERSIDADE EUROPEIA 

Terça-feira, 19 de junho de 2018 às 06h30 

Brasília - Considerando a importância de aperfeiçoar as relações entre Brasil e Portugal e, 

especialmente, o relacionamento entre os estudos de Direito comparado, o Conselho Federal da OAB 

firmou convênio com instituição dedicada ao intercâmbio acadêmico e profissional, possibilitando à 

advocacia brasileira, a oportunidade de obter um diploma de uma Universidade Europeia.  

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, ressaltou a importância da iniciativa, que oferece à 

advocacia brasileira mais uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional.  

A proposta do projeto foi apresentada e defendida pelo membro da Escola Nacional de Advocacia -

 ENA, presidente em exercício da OAB do Amapá, Auriney Brito. 

O secretário-geral da OAB, Felipe Sarmento, e o diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti Cabral, 

ressaltaram a importância do projeto e organizaram para que tudo fosse realizado com sucesso.  

As seccionais e escolas superiores de Advocacia poderão repetir o convênio regionalmente e preparar 

suas turmas para participar das programações, o que já foi feito por alguns dirigentes de ordem que 

participaram do ato.  

A parceria que atenderá todo o País foi firmada com a Lucerna Iuris, renomada instituição portuguesa 

que promove eventos acadêmicos por toda a Europa e em breve abrirá inscrições para as turmas de 

final de junho e julho em Direito Europeu, com duração de uma semana. 

Os cursos da instituição tornaram-se referência por promoverem aspectos teóricos e práticos, como 

visitas à Ordem dos Advogados Portugueses com análise dos requisitos para advogar em Portugal, ao 

Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas etc. 

O Instituto Lucerna Iuris estará à disposição para atender a advocacia brasileira através dos contatos: 

Facebook: Instituto Lucerna Iuris  

http://www.oab.org.br/
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/06/edital-consinter-ucm-2018.pdf
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Instagram: LucernaIuris.pt  

WhatsApp: +351 924 130 003 

E-mail: lucernaiuris.pt@gmail.com 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS DE FÉRIAS 

   

Quarta-feira, 4 de julho de 2018 às 10h40 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de julho e agosto de 2018, os cursos de férias. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos 

Advogados de São Paulo) em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o 

país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funcionam as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso de férias, entre os dias 17 e 31 de julho, é “A Reforma Trabalhista e o Direito 

Material do Trabalho”, com coordenação de Carlos Augusto Marcondes de Oliveira Monteiro. O 

objetivo do curso é tratar de alguns temas de direito material da reforma trabalhista, tanto do direito 

individual como coletivo, abordando aspectos teóricos e práticos, de forma a auxiliar o(a) advogado(a) 

trabalhista na melhor interpretação da nova lei.   

http://www.oab.org.br/
mailto:lucernaiuris.pt@gmail.com
http://cursosonline.aasp.org.br/entrada
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O segundo curso de férias, entre os dias 23 de julho e 6 de agosto, é “Direito Civil – Diálogos entre a 

Doutrina e a Jurisprudência”, com coordenação de Flávio Tartuce.  Serão abordados os seguintes 

temas: A responsabilidade objetiva na atualidade da doutrina e da jurisprudência; Parentalidade 

socioafetiva e multiparentalidade; A sucessão do companheiro após o julgamento do STF; Prescrição: 

início dos prazos e outras questões polêmicas; Questões polêmicas sobre o condomínio edilício.  

ENA ABRE INSCRIÇÕES COM DESCONTO PARA V SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE 

DIREITO DO CONSINTER 

 

Segunda-feira, 9 de julho de 2018 às 09h30 

Brasília (DF) – Estão abertas as inscrições para o V Simpósio Internacional de Direito do Consinter 

(Conselho Internacional de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação), instituição com a qual a 

Escola Nacional da Advocacia (ENA) tem convênio. Advogadas e advogados regularmente inscritos 

na OAB têm 10% de desconto no valor da inscrição.  

O evento será realizado de 17 a 19 de outubro de 2018, na Facultad de Derecho da Universidad 

Complutense de Madrid, na Espanha. Participarão profissionais da advocacia, pesquisadores, docentes 

universitários, juízes, representantes do Ministério Público, alunos de pós-graduação e demais 

profissionais de carreira jurídica. A ocasião servirá para o debate sobre os resultados dos trabalhos e 

trocar conhecimentos e experiências. 

Artigos para revista internacional 

http://www.oab.org.br/
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Também em parceria com o Consinter, a ENA está com edital aberto até o dia 31 de julho para envio 

de artigos à revista do Conselho. Serão aceitos textos de todas as áreas jurídicas e há a possibilidade de 

apresentação oral dos artigos durante o V Simpósio Internacional. 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM AGOSTO DE 2018 

 

Quinta-feira, 19 de julho de 2018 às 11h43 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de agosto de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em 

parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, no dia 3 de agosto, é “Panorama sobre a Reforma Trabalhista”, com exposição de 

Jorge Pinheiro Castelo. O curso abordará Direito do Trabalho Líquido, Direito intertemporal e as 

implicações da Instrução Normativa n. 41 do Tribunal Superior do Trabalho.   

O segundo curso, no dia 10 de agosto, abordará aspectos variados dos Honorários Advocatícios, com 

exposição de Rogério Licastro Torres de Mello. O terceiro curso, entre os dias 13 e 17 de agosto, é 

“Primeiro ano da reforma trabalhista: uma análise da advocacia trabalhista e do Tribunal Superior do 

Trabalho”, com coordenação de Bruno Freire e Silva e Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho. O curso 

http://www.oab.org.br/
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/06/edital-consinter-ucm-2018.pdf
http://cursosonline.aasp.org.br/entrada
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abordará, entre outros temas, honorários advocatícios após a reforma trabalhista e uniformização de 

jurisprudência após a reforma trabalhista.   

O quarto curso de agosto, entre os dias 20 e 23, é "Direito Imobiliário: Temas Atuais", com 

coordenação de Flávio Tartuce. Serão abordados os seguintes assuntos: Polêmicas quanto ao 

condomínio edilício; Usucapião extrajudicial; Condomínio urbano simples; e Contrato built to suit. 

ADVOGADAS DO SISTEMA OAB DEBATEM AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

FEMININA NA ENTIDADE 

 

Segunda-feira, 6 de agosto de 2018 às 17h14 

Brasília – Dezenas de advogadas reuniram-se na manhã desta segunda-feira (6) no Conselho Federal 

da OAB para o evento A Mulher Advogada no Mês da Advocacia, que levou a debate estratégias para 

efetivar uma maior participação feminina nas diversas instâncias da entidade. 

A presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB e organizadora do evento, Eduarda 

Mourão, destacou a necessidade de se debater a real posição da mulher advogada, sobretudo no mês 

em que se comemora o Dia da Advocacia. “Tudo o que for discutido e conversado deve ser levado ao 

conhecimento de todo o país e de todas as advogadas brasileiras. É papel da OAB dar voz a todos os 

profissionais de seus quadros, e o contingente feminino vem crescendo quantitativa e 

qualitativamente”, apontou. 

Ao ponderar que a atuação da OAB por mais valorização das advogadas alcança a todas as mulheres, 

Eduarda lembrou da discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a criminalização 

do aborto. “É necessário que as mulheres se envolvam, se inteirem, se unam e se predisponham a uma 

colaboração mútua. Força nós temos”, disse. 

Ela também citou outras iniciativas – como o Agosto Lilás, que enfrenta a violência doméstica que 

vitima o público feminino, e o Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno. “Agosto 

http://www.oab.org.br/
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também marca os 12 anos da Lei Maria da Penha. É um mês ligado à advocacia, e, sem nenhuma 

dúvida, às lutas históricas das mulheres”, completou. 

Convidadas ao púlpito, mais de uma dezena de manifestações de integrantes do sistema reafirmaram as 

dificuldades enfrentadas até aquele momento para integrar os postos alcançados, bem como da imensa 

dificuldade em figurar dentre os cargos de diretoria – em todas as esferas do sistema OAB. 

Fernanda Marinela, presidente da OAB Alagoas, chamou atenção para o período de mudanças. 

“Estamos vivendo um momento de transformações em nosso país. Nós, mulheres, podemos fazer 

muito, principalmente nesse contexto de crise aguda que vivenciamos. Mas não podemos nos esquecer 

que somos minoria no Sistema OAB. Esse é um ano determinante para esta mudança, que deve se dar 

também na política partidária, onde o panorama é idêntico”.       

OAB em Números 

As ponderações apresentadas e debatidas podem ser percebidas Atualmente, do contingente de 

1.173.090 de advogados brasileiros, 533.450 são mulheres. As estagiárias correspondem a 17.102. 

Dentro desses dados, cabe ressaltar que a Seccional de Rondônia foi a primeira a alcançar os 50% dos 

quadros efetivos da advocacia ocupados por mulheres. 

Nos cargos eletivos, há uma presidente de Seccional: Fernanda Marinela. Ao todo, são 10 mulheres na 

condição de vice-presidentes de Seccionais, 3 como secretárias-gerais, 16 como secretárias-gerais 

adjuntas e 7 tesoureiras, o que resulta numa soma de 37 mulheres em cargos de diretoras pelas 

Seccionais. 

Nas Caixas de Assistência aos Advogados, são 3 mulheres no cargo de presidentes, 5 vices, 11 como 

secretárias-gerais, 13 como secretárias-gerais adjuntas e 5 tesoureiras, o que também resulta em 37 

mulheres ocupando cargos de direção nas Caixas. 

O Conselho Pleno da OAB Nacional tem 9 conselheiras federais titulares e 11 suplentes. No âmbito 

dos Conselhos Seccionais, são ao todo 690 conselheiras.  

A Escola Nacional da Advocacia (ENA) tem 3 mulheres dentre os membros do seu Conselho 

Consultivo.  

Presente ao evento, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, reafirmou as bandeiras que a 

Ordem empunha em favor das mulheres perpassam o âmbito da profissão. “Esta luta por efetiva 

igualdade, que é de todos nós, abrange a mulher como um todo, na vida em sociedade, e não somente 

na advocacia. Por isso a diretoria busca não negar absolutamente nada aos pleitos femininos da Ordem. 

E digo isso não de forma vaga, mas sim para corroborar uma caminhada que é absolutamente justa. 

Esta é a gestão com maior presença feminina na presidência e na vice-presidências das comissões”, 

disse.   

Presenças 

http://www.oab.org.br/
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Participaram da solenidade a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB, Eduarda 

Mourão; a vice, Helena Delamônica; a secretária, Florany Mota; a presidente da OAB-AL, Fernanda 

Marinela; a vice-presidente da OAB-DF, Daniela Teixeira; as conselheiras federais Luciana 

Nepomuceno (MG), Marina Gadêlha (PB), Adriana Coutinho (PE), Sandra Krieger (SC), Valentina 

Jungmann (GO) e Cláudia Paranaguá; a secretária-geral da OAB-SC, Cláudia Prudêncio; a secretária-

adjunta da OAB-PE, Ana Luiza Mousinho; a vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados 

Trabalhistas (Abrat), Alessandra Camarano Martins; a vice-presidente da Associação Brasileira de 

Mulheres de Carreira Jurídica, Manuela Gonçalves; a presidente da Comissão da Mulher Advogada da 

OAB-DF, Cristina Turbino; a vice-presidente da Associação Brasileira de Advogados, Magda Ferreira; 

a presidente do Grupo de Advogadas do Brasil, Valéria Pelá; a presidente do Movimento Elas Pedem 

Vista, Carolina Caputo; a representante do Movimento de Mulheres Advogadas, Naide Marinho; 

a presidente da comissão de gênero e violência doméstica do Instituto Brasileiro de Direito de Família 

(IBDFAM), Adelia Pessoa, e as conselheiras federais Francilene Gomes (CE) e Ilana Katia Campos 

(BA), além de dezenas de presidentes e integrantes das Comissões Estatuais da Mulher Advogada. 

ESTÃO ABERTAS AS MATRÍCULAS PARA TRÊS CURSOS DE EXTENSÃO DO 

CONVÊNIO ENTRE ENA E SAT 

 

Terça-feira, 21 de agosto de 2018 às 11h13 

Brasília - Estão abertas as inscrições para novas turmas de três cursos de extensão oferecidos em 

parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Com previsão de início em 28 de 

setembro, os cursos são: Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade, e Direito 

Educacional. 

As aulas são oferecidas à distância, com grande flexibilidade para os alunos montarem seus métodos 

de estudo. A parceria entre a ENA e o SAT Educacional dá desconto de 15% para todos os(as) 

advogados(as) do país. 
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O curso de Gestão e Direito da Saúde é um instrumento de capacitação para o(a) advogado(a), 

compreendendo as redes pública e privada de saúde, além da delimitação de temas relativos ao Direito 

Médico, à saúde suplementar (os planos e seguros de saúde) e à vigilância sanitária. 

O curso Direito e Energia da Sustentabilidade é estruturado de modo a permitir que o(a) advogado(a) 

tenha um conhecimento multidisciplinar do tema energético e da importância das práticas sustentáveis 

nos empreendimentos do setor de energia, abordando os aspectos constitucionais, tributários, 

ambientais, econômicos e contratuais do setor. 

O Direito Educacional constitui, hoje, um dos mais novos ramos do Direito, sendo sistematizado por 

um conjunto de princípios, normas, leis e regulamentos que versam sobre as relações de alunos, 

professores, administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos no processo ensino-

aprendizagem em Instituições de Ensino. 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ENA E UNISC ESTÃO COM MATRÍCULAS 

ABERTAS 

 

Terça-feira, 28 de agosto de 2018 às 14h17 

Brasília – Estão abertas as matrículas para cinco cursos de pós-graduação em direito à distância 

oferecidas pela Escola Nacional de Advocacia em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul. 

A OAB Nacional, por meio da ENA, e a Unisc mantêm convênio desde 2012. Será oferecido, pela 

primeira vez, curso de Arbitragem. 

Os cursos oferecidos são pela modalidade à distância, possibilitando que alunos de todo o Brasil 

tenham acesso ao que há de melhor em suas áreas de interesse. Os professores são altamente 

qualificados e a dinâmica das aulas aposta em uma metodologia moderna e atual. 

Os cursos oferecidos são: Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial; Advocacia 

Trabalhista e Previdenciária; Direito e Processo do Trabalho – De acordo com a Reforma Trabalhista; 

Direito Processual Civil; e Arbitragem. As inscrições vão até o dia 8 de outubro de 2018, e as aulas 

estão previstas para começar em 24 de outubro. 
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ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM SETEMBRO DE 2018 

Segunda-feira, 3 de setembro de 2018 às 10h57 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de setembro de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) 

em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 3 e 6 de setembro, é “Direito Imobiliário em Debate”, com 

coordenação de Alexandre Junqueira Gomide e José Fernando Simão. O objetivo do curso é debater 

temas atuais e controversos do Direito Imobiliário. A cada ponto os ministrantes levantarão a 

controvérsia e, após manifestarem seus pontos de vista, apresentarão o posicionamento da 

jurisprudência. O curso é destinado para todos aqueles que têm interesse no Direito Imobiliário, em 

especial para aqueles que pretendem se atualizar sobre os pontos mais sensíveis e controversos do 

Direito Imobiliário.   

O segundo curso de setembro, entre os dias 10 e 13, é “Direito Patrimonial de Família”, com 

coordenação de Flávio Tartuce. Serão abordados os seguintes temas: Regras gerais sobre o regime de 

bens; Efeitos patrimoniais na união estável; Limitações ao pacto antenupcial e ao contrato de 

convivência; e Polêmicas quanto ao regime da comunhão parcial de bens.   

O terceiro curso, no dia 12 de setembro, será “Recursos no Processo Civil”, com coordenação de 

Rogério Licastro Torres de Mello. Os pontos a serem abordados serão: Apelação; Recursos especiais e 

extraordinários; Agravo de instrumento; e Embargos de declaração.   

O quarto curso de setembro, entre os dias 17 e 20, é “A Lei das Sociedade Anônimas”, com 

coordenação de Leslie Amendolara. Serão abordados, entre outros temas: Companhia aberta e fechada; 

Assembleias gerais; Espécies e classes das ações e os direitos dos acionistas; Conselho de 

administração, diretoria executiva e conselho fiscal.   

O quinto curso, nos dias 24 e 25 de setembro, é “Tutelas Provisórias de Urgência e de Evidência no 

CPC/2015”, com coordenação de Aleksander Mendes Zakimi. O objetivo do curso é estudar as tutelas 

provisórias, partindo sempre de um panorama geral, e em seguida enfatizar situações específicas e 

inovadoras que foram introduzidas com a nova sistematização do Direito Processual Civil no 

CPC/2015. Destacar os aspectos práticos destes institutos visando demonstrar características, 

requisitos, cuidado na elaboração das petições, aplicação, cumprimento das decisões, processamento, 

recursos nas tutelas provisórias e jurisprudência. 
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O sexto curso de setembro, no dia 26, é “Reforma Trabalhista na Visão da Advocacia”, com 

exposições de Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, Rafael Lara Martins e Raphael Miziara.   

O último curso de setembro, no dia 27, é “Prova Pericial no CPC de 2015”, com Aleksander Mendes 

Zakimi. O objetivo do curso é estudar as disposições gerais do direito probatório no Código de 

Processo Civil de 2015 e sua nova sistematização para, de forma muito especial, estudar a prova 

pericial, desde seu conceito, generalidades, objeto, admissibilidade, classificação, até sua efetiva 

produção, sempre com destaque aos aspectos práticos, bem como a jurisprudência. 

 

PORTO ALEGRE SEDIA XXV ENCONTRO NACIONAL DA ENA E DAS ESAS 
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Sábado, 15 de setembro de 2018 às 11h11 

Porto Alegre (RS) - No início da manhã desta sexta-feira (14), a Escola Superior de Advocacia da 

OAB-RS (ESA-RS) sediou o XXV Encontro Nacional - Escola Nacional de Advocacia e Escolas 

Superiores de Advocacia, no OAB Cubo, em Porto Alegre. O evento reuniu diretores das Escolas de 

todo o país para discutir assuntos relacionados à educação jurídica e ao aperfeiçoamento profissional 

dos advogados e advogadas. 

Os três principais pontos discutidos no Encontro foram referentes aos recursos arrecadados pelas 

ESA’s, e que, portanto, esses possam ser reinvestidos em cursos e serem manejados pelas próprias 

Escolas. Assim, também foi colocado em pauta que elas possam ter acesso ao FIDA, fundo de 

desenvolvimento criado pelo CFOAB, e que seja criada uma Comissão de Estudo de autonomia para 

elaborar uma proposta para alterar a legislação que determina, bem como que as Escolas Superiores de 

Advocacia possam participar dos Colégios de Presidentes de seccionais da OAB, entre outros assuntos. 

“Esses assuntos serão muito importantes para que possamos implementá-los no futuro”, afirmou o 

diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti Cabral. 

Simonetti destacou, ainda: “Hoje vamos fazer, sobretudo, um extrato de toda a gestão, e também 

vamos absorver das ESA’s as dificuldades e os anseios, e que, através do CFOAB, possamos 

contemplar essas aspirações. Hoje, saímos desse Encontro com novas proposições e com a 

possibilidade de elevar as Escolas a um novo patamar”, ressaltou. 

O XXV Encontro Nacional - Escola Nacional de Advocacia e Escolas Superiores de Advocacia - 

ocorreu concomitantemente com o II Congresso Internacional da ESA/RS, e na ocasião, a diretora-

geral da ESA/RS, Rosângela Herzer, agradeceu a presença de todos e salientou que ficou 

extremamente honrada em poder receber, na ESA/RS, um evento de tamanha importância para o 

ensino jurídico: “Estamos muito contentes em poder realizar não só o Congresso, mas principalmente 
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em poder sediar esse XXV Encontro Nacional. Queremos investir cada vez mais em conhecimento 

jurídico de qualidade, e essa é a nossa bandeira. O Rio Grande do Sul está de portas abertas a todos 

vocês”, frisou Herzer. 

ENA ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO TELEPRESENCIAL GRATUITO SOBRE 

JURISPRUDÊNCIA DEFENSIVA 

 

Segunda-feira, 17 de setembro de 2018 às 15h09 

Brasília (DF) – A Escola Nacional da Advocacia (ENA), em parceria com a Associação dos 

Advogados de São Paulo (AASP), oferecerá na próxima quinta-feira (20), das 19h às 21h, o curso 

“Jurisprudência defensiva: a quem interessa? A oposição da advocacia a essa prática dos tribunais”. A 

atividade será ministrada na sede da AASP, em São Paulo, por modalidade telepresencial.   

A mesa de abertura contará com as presenças de Marcos da Costa, presidente da OAB-SP; Carlos José 

Santos da Silva, conselheiro federal pela OAB-SP e presidente do Centro de Estudos das Sociedades 

de Advogados (CESA); Fátima Cristina Bonassa Bucker, diretora cultural da AASP; José Horácio 

Halfeld Rezende Ribeiro, presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP); Luiz Périssé 

Duarte Jr., presidente da AASP; e Rodrigo Rocha Monteiro de Castro, presidente do Movimento de 

Defesa da Advocacia (MDA). 

A mesa de exposição e debates terá as presenças da presidente Comissão Especial de Análise da 

Regulamentação do Novo Código de Processo Civil do Conselho Federal da OAB, Estefânia Viveiros, 

e dos advogados Antonio Ruiz Filho, Clito Fornaciari Júnior, Eliana Calmon e José Rogério Cruz e 

Tucci.  
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O tema 

A jurisprudência defensiva é uma prática adotada pelos tribunais, principalmente superiores, para não 

conhecer recursos em razão de apego formal e rigidez excessiva. São empecilhos artificiais criados 

para não apreciarem os recursos, entraves formalistas que prezam pelo rigorismo acentuado. Tal 

mecanismo há muito é objeto de reprovação da doutrina. 

ENA E AASP PROMOVEM CURSOS TELEPRESENCIAIS EM OUTUBRO DE 2018 

Quinta-feira, 20 de setembro de 2018 às 10h01 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de setembro de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) 

em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso, e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

O primeiro curso, entre os dias 1º e 3 de outubro, é “Prática Forense Previdenciária – Trabalhador 

Rural”, com coordenação de Adilson Sanchez. Serão abordados temas como direitos e contribuição, 

aposentadoria especial e a solução de conflitos previdenciários.   

O segundo curso, nos dias 8 e 9, é “Alienação Parental e Guarda Compartilhada no Novo CPC”, com 

exposição do advogado Douglas Phillips Freitas. “Com as alterações legislativas do novo CPC, Lei da 

Guarda Compartilhada e Alienação Parental, a interligação destas normas, sua aplicação, impactos 

práticos, teóricos e jurisprudência pertinente, incluindo procedimentos e recursos cabíveis para 

efetivação dos alimentos, além de novas teses”, explica a ementa.   

O terceiro curso de outubro, nos dias 9 e 10, será “Ações Possessórias no Direito de Família e 

Usucapião Conjugal”, também com Douglas Phillips Freitas. Entre os temas a serem abordados: 

Aplicação do instituto da usucapião conjugal ou familiar nas ações de família e os reflexos dos litígios 

possessórias nas ações de divórcio e inventários, e revisão jurisprudencial e legislativa do conteúdo 

proposto, com discussão teórica e prática, incluindo procedimentos e recursos cabíveis, além de novas 

teses.  

O quarto curso do mês, “Benefícios Assistenciais”, será ministrado no dia 10, com coordenação de 

André Luiz Marques. O objetivo é desenvolver habilidade para atuação com a assistência social, 

especialmente benefício assistencial ao idoso e ao deficiente, sob a ótica crítica e com enfoque 

pragmático. A exposição será de Luciana Moraes de Freitas.   

O quinto curso do mês será “Crimes Eletrônicos: Legislação e Aspectos Práticos”, entre os dias 15 e 

18. O objetivo é capacitar os profissionais de Direito para analisar e trabalhar com as instigantes 
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questões decorrentes dos crimes eletrônicos praticados no país, com temas como legislação, obstáculos 

nas investigações, bloqueio de aplicações e comprovação de materialidade.  

O sexto curso de outubro, entre os dias 22 e 25, é “Recuperação Judicial: Aspectos Atuais e 

Perspectivas de Mudança”, com coordenação de Geraldo Fonseca de Barros Neto e João Victor 

Carvalho de Barros. O objetivo é preparar o(a) advogado(a) para o exercício efetivo da advocacia no 

processo de recuperação judicial e em situações decorrentes do processo de recuperação, assim como 

para atuar diante das recentes alterações legislativas e em perspectiva dos projetos de lei em trâmite.   

O sétimo curso de outubro, entre os dias 22 e 31, é “Prática Forense Previdenciária: Peças Processuais 

– JEF”, com coordenação de Adilson Sanchez. Tem como objetivo oferecer o estudo do contencioso 

judicial em matéria de benefícios previdenciários, com estudo das principais peças processuais e 

prática em sala de aula na sua elaboração, mediante apresentação de casos concretos.   

Fechando o mês, entre 29 de outubro e 1º de novembro, será ministrado o curso “Reforma Trabalhista 

na Fase de Conhecimento do Processo de Trabalho”, com coordenação de Carlos Augusto Marcondes 

de Oliveira Monteiro. Serão abordados aspectos como petição inicial e defesa, ônus da prova, 

audiência e recursos. 

BOLSISTAS DO CONVÊNIO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA ENA APRESENTAM TCC NO 

CONSELHO FEDERAL 
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Quarta-feira, 3 de outubro de 2018 às 18h01 

Brasília - As estudantes cabo-verdianas Marísia Helena Campinha Soares e Lenina Melany de Freitas 

Pires Martins dos Santos estiveram na última segunda-feira (1º) na sede do Conselho Federal da OAB, 

em Brasília, para apresentação de seus trabalhos de conclusão de curso e realização de prova final. 

Elas são bolsistas da União dos Advogados de Língua Portuguesa e concluem curso de pós-graduação 

de Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial. O presidente nacional da OAB, Claudio 

Lamachia, acompanhou parte da apresentação das estudantes africanas. 

As estudantes acompanharam também parte da sessão do Conselho Pleno, realizado nesta terça-feira 

(2). Além delas, outros 16 alunos bolsistas apresentaram seus trabalhos de conclusão de curso. 

A concessão da bolsa é parte de convênio firmado entre a Escola Nacional de Advocacia do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (ENA) e a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), 

que desde 2008 oferece 7 cursos de pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD). As 

aulas serão desenvolvidas a distância, pela internet, através da Sala Virtual EaD Unisc. Cada curso 

possui 370 horas e duração de 18 meses. 

ENA OFERECE CURSO DE EXTENSÃO QUE DEBATE RELAÇÃO ENTRE DIREITO DE 

FAMÍLIA E ARTE 

 

Terça-feira, 9 de outubro de 2018 às 11h39 

Brasília – Seguem abertas até as 20h do dia 26 de outubro – ou até se encerrarem as vagas – as 

inscrições para o curso de extensão Direito de Família e Arte: Um Diálogo Necessário, referente ao 

Convênio celebrado entre a Escola Nacional da Advocacia (ENA), a Associação dos Advogados de 
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São Paulo (AASP) e o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM). O curso tem a 

coordenação de Fernanda Leão Barretto, Rodrigo da Cunha Pereira e Viviane Girardi. 

As atividades terão início no dia 30 de outubro e terminarão em 13 de dezembro do corrente ano, 

ofertadas na modalidade de vídeoaulas.  

O programa com o descritivo completo do curso e de todas as aulas e disciplinas oferecidas pode ser 

acessado clicando aqui. Ao todo, serão 25 horas-aula, sendo 17 de aulas expositivas gravadas e 8 de 

atividades complementares.  

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS DE EXTENSÃO À DISTÂNCIA DO 

CONVÊNIO ENA-SATEDUCACIONAL 

 

Quarta-feira, 24 de outubro de 2018 às 14h55 

Brasília – Encontram-se abertas as inscrições para as turmas dos cursos de extensão à distância, 

relativos ao convênio celebrado entre o Conselho Federal da OAB, através da sua Escola Nacional da 

Advocacia, e o SATeducacional. 

As ofertas são para Gestão e Direito da Saúde (120 horas-aula), Direito Educacional (150 horas-aula) e 

Direito de Energia e Sustentabilidade (100 horas-aula). Para todos os cursos, o início das aulas está 

confirmado para o próximo dia 30 de novembro e há desconto especial de 15% sobre o valor da 

inscrição para advogadas, advogados, estagiárias e estagiários de Direito. 
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LAMACHIA RECEBE MOÇÃO DE APOIO DAS ESCOLAS DE ADVOCACIA DA OAB 

 

Quarta-feira, 17 de outubro de 2018 às 11h37 

Brasília – Nesta terça-feira (16), o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, recebeu em seu 

gabinete a visita de representantes das Escolas de Advocacia do Sistema OAB, tanto em nível nacional 

(ENA) como também das Seccionais (ESA’s). 

Na ocasião, o diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia (ENA), José Alberto Simonetti, entregou 

a Lamachia – em nome de todas as Escolas – uma Moção de Apoio das 27 Seccionais da Ordem a uma 

série de medidas que no entendimento da ENA e das ESA’s são fundamentais à continuidade do 

aprimoramento da educação jurídica no âmbito da OAB. 

Ao receber o documento, Lamachia enfatizou que não poupará esforços para que a bandeira da 

educação jurídica siga em evidência dentro da Ordem. “Se nós fortalecemos a ENA e as ESA’s, é 

porque queremos ver a advocacia mais fortalecida. As Escolas são nosso braço cultural e devem cada 

vez mais assumir esse papel. Advogadas e advogados devem se formar dentro da OAB e não fora, 

através de cursos, pós-graduações, doutorados e todo tipo de especializações. É fundamental ter 

gestores equilibrados e serenos à frente das Escolas”, disse. 

Ao longo do encontro, vários gestores de Escolas Superiores da Advocacia manifestaram gratidão pelo 

apoio recebido da direção nacional da OAB ao longo da gestão. O diretor-geral Simonetti falou em 

nome do Sistema. “A palavra é de agradecimento e não poderia ser diferente. As Escolas foram uma 

bandeira ao longo de sua gestão, um compromisso firmado e efetivado. Que a história seja justa e 

generosa com o presidente Lamachia, porque cumpriu absolutamente tudo aquilo que nos prometeu”, 

apontou.  

http://www.oab.org.br/
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Veja, abaixo, a íntegra da Moção: 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordialmente, temos a honra de entregar a Vossa Excelência a Moção de Apoio 

que foi elaborada após longo debate e análise das necessidades para um melhor desempenho das 

ESA’s. 

Em resumo vem requerer o apoio desta Presidência no sentido de adotar as seguintes medidas: 

1 - Visando obter maior autonomia administrativa, investimento nas Escolas e necessidades da OAB 

em apoiar no aprimoramento dos (as) advogados (as) oferecendo cursos de baixo custo e gratuitos 

requeremos, desde já, que os Conselhos Seccionais seja orientados acerca da necessidade de se 

respeitar o repasse mínimo de 3% (três por cento) das receitas brutas mensais das anuidades para o 

Fundo Cultural a ser administrado pelas Escolas Superiores de Advocacia, nos termos do inciso II, § l 

e § 2-, do artigo 56 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB; 

2 - Que seja respeitada a autonomia administrativa das Escolas de forma que todos os recursos 

arrecadados pelas próprias ESA’s sejam utilizados exclusivamente nas ESA’s; 

3 - Que as ESA’s possam ter acesso aos recursos do FIDA mediante a apresentação de projetos para 

o desenvolvimento das Escolas e, caso se entenda necessário, que seja criada uma Comissão de 

Estudo da Autonomia para elaborar uma proposta de Alteração na Legislação; 

4 - Que seja criada uma Identidade Funcional para os membros da ENA e Diretores(as)-Gerais de 

ESA’s; 

5 - Que seja recomendada a participação das Escolas Superiores de Advocacia nos Colégios de 

Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil; 

6 - Que as Escolas Superiores de Advocacia tenham exclusividade em assuntos educacionais no 

Sistema OAB, devendo ser sempre a organizadora e a certificadora dos eventos realizados na Ordem. 

7 - Por fim, requer a ENA seja determinado as Escolas que ofereça, no mínimo, gratuitamente aos 

advogados e advogadas cursos de até 30 horas anuais para o constante aprimoramento dos 

profissionais no mercado de trabalho. 

Colocando-me à disposição, colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

Apresentamos a V. Exa. a presente Moção de Apoio aos projetos discutidos em reuniões e encontros 

nacionais entre a Escola Nacional de Advocacia e as Escolas Superiores de Advocacia, a saber: 

- Que o Conselho Federal proponha uma alteração legislativa no §1°, do art. 64, da Lei 8.906/94 para 

inserir o (a) Diretor(a)-Geral da Escola Superior de Advocacia na chapa para as eleições dos 

Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil; 

http://www.oab.org.br/
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- Que os Conselhos Seccionais sejam orientados acerca da necessidade de se respeitar o repasse 

mínimo de 3% (três por cento) das receitas brutas mensais das anuidades para o Fundo Cultural a ser 

administrado pelas Escolas Superiores de Advocacia, nos termos do inciso II, §1° e §2°, do art. 56 do 

Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB: 

Art. 56. As receitas brutas mensais das anuidades, incluídas as eventuais atualizações monetárias e 

juros, serão deduzidas em 60% (sessenta por cento) para seguinte destinação: 

(...) ' 

II - 3% (três por cento) para o Fundo Cultural; 

(...) 

§ 2o O Fundo Cultural será administrado pela Escola Superior de Advocacia, mediante deliberação 

da Diretoria do Conselho Seccional. 

- Que os recursos arrecadados pela própria ESA tenham a destinação que a ESA definir; 

- Que as ES As tenham acesso ao FIDA e que seja criada uma Comissão de Estudo da Autonomia 

para elaborar uma proposta de Alteração na Legislação; 

- Que seja criada uma Identidade Funcional para os membros da ENA e Diretores(as)-Gerais de 

ESA’s; 

- Que seja recomendada a participação das Escolas Superiores de Advocacia nos Colégios de 

Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil; 

- Que as Escolas Superiores de Advocacia tenham exclusividade em assuntos educacionais no Sistema 

OAB, desta forma, quaisquer cursos e/ou eventos deverão ser submetidos à apreciação das ESA’s e 

seus representantes locais - se houver, posto que a certificação para todos só pode partir através das 

Escolas. 

Atenciosamente, 

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral 

 

SEMINÁRIO DISCUTE DEZ ANOS DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS NO STJ 

Quarta-feira, 28 de novembro de 2018 às 22h12 

A Escola Nacional de Advocacia (ENA) divulgou detalhes do Seminário “Dez anos dos julgamentos 

repetitivos no STJ – impactos no sistema de Justiça”, que será realizado a partir das 8h30 do dia 3 de 

dezembro. O seminário, que é uma parceria do CFOAB e da ENA com a AASP (Associação dos 

Advogados de São Paulo), será transmitido via satélite para aqueles que desejam participar a distância. 

Coordenarão o evento Alexandre Freire, Osmar Paixão e Ricardo de Carvalho Aprigliano. 
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ENA E AASP DIVULGAM CURSOS VIA INTERNET E TELEPRESENCIAIS PARA 

DEZEMBRO DE 2018 

 

Domingo, 02 de dezembro de 2018 às 18h30 

Brasília - A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês 

de dezembro de 2018. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) 

em parceria com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país.  

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

Modalidade de cursos "ao vivo" - transmissão via internet: 

O primeiro curso, nos dias 3 e 4, é “Introdução ao bitcoin, blockchain e smart contracts”, com 

exposições de Robson Ferreira e Marcelo Succi. O objetivo do curso é apresentar aos participantes os 

principais conceitos tecnológicos relacionados com os bitcoins e os contratos inteligentes (smart 

contracts). 

O segundo curso, nos dias 3 e 5, é “Comunicação, expressão e oratória”, com exposição Thais Alves. 

O objetivo do curso é fortalecer e aprimorar os participantes em diversas situações de comunicação, 

tais como: apresentações, palestras, reuniões. Clique aqui para mais informações. 

O terceiro curso de outubro, no dia 4, será “A nova Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei n° 13.709, 

de 14/8/2018)” com palestras de Danilo Doneda, Luiz Fernando Moncau, Marcelo Xavier Freitas 

Crespo e Thiago Luís Sombra. Clique aqui para mais informações. 

http://www.oab.org.br/
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O quarto curso do mês, no dia 6, será “Nova reaposentadoria em face do julgamento da 

desaposentação pelo STF” e terá exposição de André Luiz Marques. O objetivo do curso é discutir o 

instituto da desaposentação julgado pelo STF, distinguindo-o da nova ação previdenciária denominada 

reaposentação e sua constitucionalidade e oferecer aos(as) advogados(as) atuantes no Direito 

Previdenciário uma nova tese jurídica de possibilidade de “revisão” de benefício previdenciário. 

Clique aqui para mais informações. 

O quinto curso do mês, marcado para o dia 10, será “Atualidades no Direito do Trabalho” e abordará 

Direito Intertemporal e Reforma Trabalhista: aspectos material e processual, com a palestrante Carla 

Teresa Martins Romar, e os Obstáculos da Reforma Trabalhista ao acesso à Justiça, com exposição da 

desembargadora Regina Maria Vasconcelos Dubugras. Clique aqui para mais informações. 

O sexto curso de dezembro, dia 11, “Jurisprudência defensiva: a quem interessa? A oposição da 

advocacia a essa prática dos tribunais da Justiça do Trabalho” e terá a coordenação de Elaine Beltran e 

Luciana Pereira de Souza. Clique aqui para mais informações. 

 

ENA E AASP PROMOVEM CURSO TELEPRESENCIAL DE FÉRIAS 

 

Sexta-feira, 28 de dezembro de 2018 às 14h33 

 

A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário do curso telepresencial para o mês de janeiro 

de 2019. As aulas são oferecidas pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo) em parceria 

com a ENA e estão disponíveis em diversas cidades de todo o país. 

As aulas são realizadas nas sedes das ESA’s ou da OAB de sua localidade nas datas de cada curso. As 

palestras são transmitidas via satélite para os alunos. A taxa de inscrição varia para cada Estado. Para 

informações sobre quais cidades terão cada curso e seus valores, acesse o site da AASP. O endereço 

também informa como funciona as inscrições em cada Estado e cidade participante. 

Em janeiro, o curso oferecido será “Curso de férias: Direito Civil - Principais temas de 2018” 

programado para os dias 28, 29 e 30 de janeiro e 4, 5 e 6 de fevereiro, sempre às 19h. O curso, que tem 

carga horária de 12 horas, será coordenado por Flávio Tartuce. 

O programa inclui as seguintes aulas: Principais aspectos relativos à prescrição/Julgados recentes do 

STJ, no dia 28 de janeiro, com Maurício Baptistella Bunazar; Danos morais nas relações de consumo, 

no dia 29 de janeiro, com César Calo Peghini; O contrato de seguro na recente jurisprudência do STJ, 

no dia 30 de janeiro, com Angélica Carlini; Posse e propriedade/Temas atuais, no dia 4 de fevereiro, 

com André Borges de Carvalho Barros; O regime de bens do casamento na jurisprudência superior, no 

dia 5 de fevereiro, com Débora Vanessa Caus Brandão; e União estável/ Elementos caracterizadores, 

efeitos e sucessão, com Flávio Tartuce, no dia 6 de fevereiro. 

http://www.oab.org.br/
http://aplicacao.aasp.org.br/aasp/cursos/crs_index.asp?&_ga=2.177029029.1838575149.1543843180-1332621382.1543843180
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Jurídicos  
 

No segundo semestre de 2017, a ENA participou de diversos eventos jurídicos por todo o Brasil, 

dentre eles: 

Notícias de Eventos Jurídicos 

 

OAB E UNIVERSIDADE DE COIMBRA ASSINAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO 

ENSINO JURÍDICO 

 

 

Terça-feira, 9 de janeiro de 2018 às 10h56 

Brasília (DF) e Coimbra (Portugal) – O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, assinou na 

última semana um protocolo de cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 

em Portugal. O protocolo tem por objeto a cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra e a Ordem dos Advogados do Brasil, com o propósito de instituir uma Cátedra de 

Jurisprudência Brasileira. 

“A Cátedra de Jurisprudência Brasileira já é lecionada no Curso de Jurisprudência da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra. O objetivo maior será aprofundar a cooperação acadêmica e 

científica na área do Direito entre a Universidade e a OAB, além de fomentar a aproximação e o 

diálogo entre as instituições”, explica Lamachia. (Confira a entrevista concedida pelo presidente 

nacional da OAB no final desta reportagem) 

Pelos termos da cooperação, a Cátedra de Jurisprudência Brasileira pode ser atribuída ao nome de um 

reputado jurista brasileiro, cuja escolha será da responsabilidade da Ordem dos Advogados do Brasil. 

http://www.oab.org.br/
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Assim, anualmente a Escola Nacional de Advocacia (ENA) indicará o docente responsável, além dos 

demais que a lecionarão no respectivo ano letivo. 

Pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, assinaram o protocolo o professor doutor 

Joaquim Ramos de Carvalho, vice-reitor; e o professor doutor Rui Manuel de Figueiredo Marcos, 

diretor.  

Faculdade 

A Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é a mais antiga de Portugal, declarada em 22 de 

junho de 2013 um Patrimônio Mundial pela Unesco. É herdeira das velhas Faculdades de Cânones e de 

Leis e a mais antiga Faculdade de Direito de língua portuguesa, congregando uma riquíssima 

experiência de ensino e de investigação nos territórios dos saberes jurídicos. 

FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO JURÍDICA DA REGIÃO NORTE SERÁ EM 13 DE 

ABRIL, NO AM 

 

Quarta-feira, 28 de março de 2018 às 15h50 

Brasília – A OAB Nacional realiza no dia 13 de abril o Fórum Nacional de Educação Jurídica – Região 

Norte, evento que reunirá especialistas para debater temas diversos da seara do ensino no Brasil. O 

encontro será na sede da OAB do Amazonas, em Manaus, e é gratuito para todos os interessados, 

mediante inscrição. O fórum é organizado também pela Comissão Nacional de Educação Jurídica e 

pela Escola Nacional de Advocacia. 

A cerimônia de abertura, às 9h, contará com a presença do presidente nacional da OAB, Claudio 

Lamachia, e da Seccional Amazonas, Marco Aurélio de Lima Choy. Também participam: Marisvaldo 

Cortez Amado, presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica; José Alberto Ribeiro 

Simonetti Cabral, diretor-geral da ENA; e Bartolomeu Ferreira de Azevedo Júnior, presidente da 

Comissão de Educação Jurídica da OAB-AM. 

http://www.oab.org.br/
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O primeiro painel debaterá os avanços e os retrocessos do Decreto 9.235/2017, que dispõe sobre 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de ensino superior. Os debatedores serão Rogério 

Magnus Varela Gonçalves e Luciana Aparecida Guimarães, tendo como mediador Lúcio Teixeira dos 

Santos. 

O segundo painel, às 11h30, apresentará os mitos e as verdades da educação jurídica à distância, tendo 

como debatedores Marisvaldo Cortez Amado e Valentina Jungmann Cintra. Jeferson Antônio 

Fernandes Bacelar. 

Às 14h, o terceiro painel debaterá os atuais instrumentos de avaliação e a sua eficácia na avaliação dos 

cursos jurídicos. As debatedoras serão Dinara de Arruda Oliveira e Ana Paula Araújo de Holanda, 

enquanto Francisco Soares Campelo Filho atuará como debatedor. 

Fechando o Fórum Nacional de Educação Jurídica, o último painel, às 15h30, terá como tema “A 

Segurança Jurídica do Docente no Exercício do Magistério”. Jeferson Antônio Fernandes Bacelar e 

Adriana Rocha de Holanda Coutinho serão os debatedores. Luiz Felipe Lima de Magalhães será o 

debatedor. 

OAB E ENA PROMOVEM DIÁLOGOS IV SOBRE O NOVO CPC NO DIA 18 DE ABRIL 

 

Quarta-feira, 4 de abril de 2018 às 11h31 

Brasília – A OAB, a Escola Nacional de Advocacia e a Comissão Especial de Análise da 

Regulamentação do Novo CPC promovem no dia 18 de abril o Diálogos IV Sobre o Novo Código de 

Processo Civil. O evento trará especialistas para debater as principais mudanças no texto, após dois 

anos de vigência. O tema principal é “OAB e o Novo CPC: Desafios e Conquistas”. A entrada é 

gratuita e as inscrições estão abertas. 

O Painel 1 terá como tema “Execução de Efetividade (Art. 139, IV)”, com palestrantes Fredie Didier 

Jr, advogado e professor, e o desembargador Arnoldo Camanho de Assis. O presidente de mesa será 

Fabiano Carvalho, membro da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC da 

OAB. 

http://www.oab.org.br/
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O segundo painel é “A Participação dos(as) Advogados(as) no Sistema de Precedentes”, apresentando 

os palestrantes Luiz Guilherme Marinoni e Osmar Paixão, advogados. O conselheiro federal Antônio 

Adonias Aguiar Bastos. 

O Painel 3 do evento debaterá “Honorários Advocatícios” com Estefânia Viveiros, presidente da 

Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC da OAB, e Luís Cláudio Alves 

Pereira, conselheiro federal e membro do Conselho Consultivo da ENA. Guilherme Pupe de Nóbrega, 

membro da Comissão, presidirá os trabalhos. 

Depois o almoço, a programação continua com o quarto painel, “Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica”, com Luiz Carlos Levenzon, vice-presidente da Comissão Especial de Análise 

da Regulamentação do Novo CPC, e o juiz Renato Castro. A conselheira federal Sandra Krieger 

preside a mesa. 

O quinto e último painel abordará o “Agravo de Instrumento” com os palestrantes Luciana Diniz 

Nepomuceno, conselheira federal, e Rodrigo Becker, diretor-geral da ESA-DF. Luiz Henrique Diniz 

Araújo, membro da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC, preside a mesa. 

O advogado Araken de Assis encerra o evento com palestra sobre “Poderes Executórios Atípicos”. 

ENA E AASP PROMOVEM I ENCONTRO DE DIREITO AERONÁUTICO, NO DIA 13/4 

 

Terça-feira, 10 de abril de 2018 às 11h09 

Brasília – A Escola Nacional de Advocacia e a Associação dos Advogados de São Paulo promovem no 

dia 13 de abril o I Encontro de Direito Aeronáutico, na capital paulista. O evento reunirá especialistas 

para debater temas ligados à área e tem apoio da Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul). 

http://www.oab.org.br/
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O coordenador do evento, Eduardo Lemos Barbosa, diz que o objetivo do encontro é proporcionar um 

debate aberto entre juízes(as), advogados(as) e militares do Centro de Investigação e Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) a respeito do que há de mais atual e polêmico no setor. 

A programação oficial começa às 9h, com mesa sobre a responsabilidade penal no Direito Aeronáutico 

e reunião o juiz federal Marcelo Honorato e a advogada Carina Quito. Na sequência, às 10h, debate 

sobre investigação de acidentes aéreos com Adriano Trindade de Oliveira Alves, 1º Tenente 

QCOA/Cenipa, e Augusto Viana, coordenador de segurança na Gol Linhas Aéreas. 

Às 11h, o advogado Júlio Costa fala sobre limites indenizatórios e seguros aeronáuticos em acidentes 

aéreos. Gustavo Lasalvia Besada, advogado com prática em aviação e seguro, aborda, às 13h30, a 

mediação e conciliação como forma de solução de conflitos na área.  Antônio José e Silva, presidente 

da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB-RJ, fala às 15h15 sobre a nova realidade do setor. 

“Responsabilidade Civil no Direito Aeronáutico” é o tema da palestra de Eduardo Lemos Barbosa, 

advogado especializado em responsabilidade civil, às 16h20. Fechando a programação, às 17h, 

encontro sobre a visão do familiar de vítima de acidente aéreo e as sequelas emocionais, com Fabiane 

Belle, presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense, e Luiz 

Carlos Illafont, psiquiatra forense e coordenador do atendimento aos familiares vitimados pelo desastre 

da TAM. 

O I Encontro de Direito Aeronáutico será realizado no dia 13 de abril, a partir das 9h, na sede da 

AASP (r. Álvares Penteado, 151), em São Paulo. 

OAB REALIZA EVENTO PARA DEBATER CONQUISTAS E DESAFIOS DO NOVO CPC 
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Quarta-feira, 18 de abril de 2018 às 11h14 

Brasília - A OAB Nacional realizou nesta quarta-feira (18) o Diálogos IV Sobre o Novo Código de 

Processo Civil, evento que reuniu especialistas para debater as conquistas e os desafios da advocacia 

na lei, em vigência há dois anos. Durante todo o dia, centenas de participantes acompanharam os 

painéis, assim como milhares de pessoas de todo o Brasil, pela internet. Os temas abordaram de 

execução de efetividade à participação dos(as) advogados(as) no sistema de precedentes. 

O evento foi organizado pela Escola Nacional de Advocacia e pela Comissão Especial de Análise da 

Regulamentação do Novo CPC. José Alberto Simonetti Cabral, diretor-geral da ENA, abriu o evento 

dizendo ser necessário refletir sobre a regulamentação do CPC, "pois sentimos que as conquistas não 

foram totalmente absorvidas pelo sistema jurídico". "O Diálogos IV Sobre o Novo CPC faz parte do 

projeto exitoso de ações da OAB para debater temas polêmicos, reiterando seu compromisso de 

fortalecer a atuação do(a) advogado(a) e as conquistas do cidadão", afirmou.  

Na palestra magna de abertura, Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial de Análise da 

Regulamentação do Novo CPC, ressaltou que foram muitas as conquistas da advocacia nestes dois 

anos, assim como os desafios para sua implementação. Entre elas, exemplificou, está a contagem de 

prazos em dias úteis e as férias da advocacia, com a suspensão dos prazos entre dezembro e janeiro. "A 

lei é muito boa, mas é insuficiente. Precisamos de participação do Poder Judiciário para a sua melhor 

interpretação, mais adequada e que busque a permanência das conquistas", disse. 

"Falo de amadurecimento e imprescindibilidade de interpretação para que possamos andar juntos. Os 

dois anos não são suficientes para que possamos ter jurisprudência consolidada, ainda é preciso um 

amadurecimento de questões importantes. Tanto advogados(as) quanto juízes lutam por uma Justiça 

mais cristalina. Nessa esperança, se encontram para que, ao final do exercício da profissão, tenham 

consciência de terem dado o melhor para a justa felicidade dos que buscam o Judiciário", finalizou. 
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Programação 

O Painel 1 terá como tema “Execução de Efetividade (Art. 139, IV)”, com palestrantes Fredie Didier 

Jr, advogado e professor, e o desembargador Arnoldo Camanho de Assis. O presidente de mesa será 

Fabiano Carvalho, membro da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC da 

OAB. 

O segundo painel é “A Participação dos(as) Advogados(as) no Sistema de Precedentes”, apresentando 

os palestrantes Luiz Guilherme Marinoni e Osmar Paixão, advogados. O conselheiro federal Antônio 

Adonias Aguiar Bastos. 

O Painel 3 do evento debaterá “Honorários Advocatícios” com Estefânia Viveiros, presidente da 

Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC da OAB, e Luís Cláudio Alves 

Pereira, conselheiro federal e membro do Conselho Consultivo da ENA. Guilherme Pupe de Nóbrega, 

membro da Comissão, presidirá os trabalhos. 

Depois o almoço, a programação continua com o quarto painel, “Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica”, com Luiz Carlos Levenzon, vice-presidente da Comissão Especial de Análise 

da Regulamentação do Novo CPC, e o juiz Renato Castro. A conselheira federal Sandra Krieger 

preside a mesa. 

O quinto e último painel abordará o “Agravo de Instrumento” com os palestrantes Luciana Diniz 

Nepomuceno, conselheira federal, e Rodrigo Becker, diretor-geral da ESA-DF. Luiz Henrique Diniz 

Araújo, membro da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC, preside a mesa. 

O advogado Araken de Assis encerra o evento com palestra sobre “Poderes Executórios Atípicos”. 

OAB REALIZA EVENTO GRATUITO SOBRE ASPECTOS MATERIAIS E PROCESSUAIS 

DO DIREITO DE FAMÍLIA 
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Quinta-feira, 3 de maio de 2018 às 15h10 

Brasília – A OAB, por meio da Escola Nacional de Advocacia e da Comissão Especial de Direito de 

Família e Sucessões, realiza no dia 23 de maio, a partir das 9h30, o “I Diálogos sobre Direito de 

Família e Sucessões: Aspectos Materiais e Processuais”. O evento reunirá especialistas para debate 

acerca de temas importantes. O encontro é gratuito e será realizado na sede da Ordem, em Brasília. As 

inscrições estão abertas. 

O primeiro painel, às 10h, abordará alienação parental e constelação. O primeiro tema ficará a cargo do 

advogado e professor Rodrigo da Cunha Pereira. A advogada Ana Carolina Carpes Madaleno 

apresentará o segundo. Os debatedores serão Flávia Brandão Maia Perez, presidente da Comissão 

Especial de Direito de Família e Sucessões, e o conselheiro federal Marcelo Lavocat Galvão*. A 

conselheira federal Carolina Louzada Petrarca presidirá os trabalhos. 

Em seguida, às 11h30, o segundo painel tratará de testamento, em questões atuais e limites à liberdade 

de testar, com os advogados e professores Mário Luiz Delgado e João Ricardo Brandão Aguirre. Karla 

Neves Faiad de Moura, da comissão da OAB, será a debatedora, enquanto Maria Célia Nena Sales 

Pinheiro presidirá o painel. 

O Painel 3 terá início às 14h30 e trará “Família e Processo”, com o promotor de Justiça do Ministério 

Público da Bahia Cristiano Chaves de Faria, e “Execução e a Prisão de Alimentos no CPC/2015”, com 

Moisés de Souza Coelho Neto, membro do Conselho Consultivo da ENA. As debatedoras serão 

Carolina Louzada Petrarca e Flávia Brandão Maia Perez, sendo o debate presidido por Cláudia 

Paranaguá de Carvalho Drummond, vice-presidente da Comissão da OAB. 

O quarto painel, às 15h30, apresentará “Inventário e partilha judicial e os impactos do CPC/2015”, 

com Rodrigo Reis Mazzei, diretor da ESA-ES, e “Ponderações sobre a questão sucessória da união 

estável à luz da decisão do STF no RE 878694/MG”, com Maria Cristina Paiva Santiago, da comissão 

da OAB. Os debatedores serão Antônio Adonias Aguiar Bastos e Rolf Hanssen Madaleno. 

O quinto e último painel, às 16h30, trará “A criança e o fortalecimento dos vínculos familiares”, com 

Glícia Thaís Salmeron de Miranda, conselheira federal, e “Justiça restaurativa”, com Patrícia Pereira 

Neves, juíza da Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha (ES). Os debatedores serão as 

advogadas Leila Regina Paiva de Souza e Fabiana Arantes Campos Gadêlha. 
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DIREITO DE FAMÍLIA É TEMA DE DEBATE EM EVENTO PROMOVIDO PELO 

CONSELHO FEDERAL DA OAB 
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Quinta-feira, 24 de maio de 2018 às 15h03 

Brasília - Nesta quarta-feira (23) a OAB recebeu especialistas em Direito Familiar de diversas regiões 

do Brasil no evento “I Diálogos sobre Direito de Família e Sucessões: Aspectos Materiais e 

Processuais”. Gratuito e realizado na sede do Conselho Federal, a série de diálogos contou com cinco 

painéis e teve grande público ao longo do dia, que lotou o auditório da instituição. 
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Carolina Louzada Petrarca, conselheira federal da OAB pelo Distrito Federal e membro do Conselho 

Consultivo da Escola Nacional da Advocacia (ENA), presidiu os trabalhos e agradeceu à Comissão de 

Direito de Família da OAB Nacional, por meio de sua Presidente, Dra. Flávia Brandão Maia Perez, 

pela parceria com a ENA na organização do evento, que foi um sucesso de público tanto na 

modalidade presencial quanto online, registrando grande audiência ao longo de todo o período de 

transmissão. 

Pela manhã, o primeiro painel abordou os temas alienação parental e constelação. O primeiro tema 

ficou a cargo do advogado e professor Rodrigo da Cunha Pereira. A advogada Ana Carolina Carpes 

Madaleno apresentou o segundo. Os debatedores foram Flávia Brandão Maia Perez, presidente da 

Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões; o conselheiro federal pelo Distrito Federal, 

Marcelo Lavocat Galvão; a vice-presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões, 

Cláudia Paranaguá de Carvalho Drumond; e a presidente da Comissão de Direito de Família e 

Sucessões da OAB-DF, Liliana Barbosa do Nascimento Marquez. 

Logo após, o segundo painel tratou de “Testamento: questões atuais e limites à liberdade de testar”, 

presidido pela advogada Maria Celia Nena Sales Pinheiro, membro da Comissão Especial de Direito 

de Família e Sucessões, tendo como palestrantes os advogados e professores Mário Luiz Delgado e 

João Ricardo Brandão Aguirre. As debatedoras foram Karla Neves Faiad de Moura e Magda Sanjad 

Nagib Abou El Hosn, membros da Comissão. 

À tarde, os trabalhos foram retomados às 14h30 com o painel “Execução e a prisão de Alimentos no 

CPC de 2015”, terceiro painel do evento. Presidida pela Vice-Presidente da Comissão especial de 

Direito de Família e Sucessões, Dra. Cláudia Paranaguá de Carvalho Drumond. O Membro do 

Conselho Consultivo da ENA, Moisés de Souza Coelho Neto trouxe aos presentes uma reflexão sobre 

a execução e a prisão civil do devedor de alimentos sob a ótica do novo Código de Processo Civil 

(CPC). Para o conselheiro, a questão é uma das mais importantes no que diz respeito ao Direito de 

Família, uma vez que envolve o direito à dignidade. “Quando falamos de prisão, sabemos que esta é a 

única forma de prisão por dívida na legislação brasileira”, afirmou. 

Em seguida, a advogada Karla Neves Faiad tratou sobre o tema poliamor e, já na abertura da exposição 

lembrou que em 2016 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu um pedido para que as 

corregedorias estaduais fossem proibidas de lavrar escrituras de união estável que envolvam mais de 

duas pessoas. “A escritura é só uma forma de registrar e trazer um pouco de segurança para os 

partícipes da união, é importante ressaltar que a união poliafetiva existe antes disso e que não é preciso 

previsão legal para a determinação dos comportamentos humanos”, frisou. 

O advogado Mário Luiz Delgado, um dos debatedores convidados a participar do terceiro painel, falou 

sobre a questão do poliamor. “Algo que me causa espécie é a grande curiosidade, de forma 

generalizada, que as pessoas têm quando se trata das uniões poliafetivas. Relações ditas convencionais, 

entre homem e mulher, podem ser muito mais curiosas e singulares do que uniões poliafetivas”. 

O segundo painel da tarde e penúltimo do evento foi presidido pelo Presidente da Comissão de Direito 

de Família da OAB/MG, José Roberto Moreira Filho. O painel foi aberto pelo diretor-geral da Escola 
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Superior de Advocacia da OAB no Espírito Santo, Rodrigo Reis Mazzei, com o tema “Inventário e 

Partilha Judicial e os Impactos do CPC/2015”, Mazzei declarou que o Direito Sucessório se comporta 

de forma rígida ao pressupor que, no Brasil, vive-se no chamado duplo binário. “Não há no Direito 

Sucessório, por exemplo, nenhum tipo de previsão para o concubinato, exceto para punições”. Para 

ele, esse Direito “só prevê relações entre duas pessoas, que se submetem ao casamento ou união 

estável”. “O Direito Sucessório não responde aos anseios da sociedade. Temos discussões importantes 

sobre o Direito de Família que não são pautadas. O Direito Sucessório vai muito além do inventário e 

partilha”, pontuou. 

O debatedor Rolf Hanssen Madaleno, Secretário da Comissão Especial de Direito de Família e 

Sucessões, também fez críticas ao Direito Sucessório brasileiro. “As pessoas não querem esse Direito 

que temos hoje, que segue um modelo de sucessão linear ao deixar o patrimônio para o cônjuge 

sobrevivente. Temos que buscar a direção que interprete o caminho do Direito Concorrencial, que é o 

que se tem atualmente. Não temos entendimento claro sobre o que o legislador nos trouxe com o 

Código Civil de 2002. É preciso revisitar todo o Direito Sucessório, o nosso desconforto precisa se 

transformar em ações efetivas”, declarou. 

O último painel foi presidido pela ex-conselheira federal e membro da Comissão Especial de Direito 

de Família e Sucessões, Maria Bernadeth Gonçalves da Cunha Cordeiro. A conselheira federal da 

OAB/SE Glicia Thais Salmeron de Miranda, falou sobre o tema “A Criança e o Fortalecimento dos 

Vínculos Familiares”. Para ela, o Estado deve prover condições necessárias para o desenvolvimento 

das crianças e adolescentes, com a garantia de que seja oferecido o acesso à educação, segurança e 

assistência social. “Dialogar com crianças e adolescentes é o maior desafio dos operadores do Direito. 

É fundamental que haja humanização ao ouvir esses jovens. Crianças e adolescentes são 

responsabilidade não só do Estado, mas também da família e da sociedade como um todo. Esse Estado, 

do qual todos fazemos parte, precisa acordar. Devemos opinar e formular políticas públicas voltadas 

para o fortalecimento da família”, sentenciou. 

Patrícia Pereira Neves, juíza da Vara da Infância e da Juventude de Vila Velha/ES, apresentou ao 

público o conceito de “Justiça Restaurativa”. Para ela, esse tipo de Justiça é um retorno à nossa 

ancestralidade. “Esse modelo, que propõe a resolução de conflitos de forma horizontal, tem como fazer 

da Justiça um processo curativo e transformador, com a redução da probabilidade de ofensas futuras. 

Nele, partimos de alguns pilares essenciais como a voluntariedade, consensualidade e 

confidencialidade entre todas as partes envolvidas no processo”. E continua: “Esse tipo de Justiça é 

fruto do amadurecimento que me fez levar capacitação e conhecimento para as pessoas. Decidimos 

parar de enxugar gelo e tentar transformar a sociedade ao nosso redor. Com a Justiça Restaurativa, 

auxiliamos a encontrar soluções para a vida das pessoas. É um processo de modificação de todos os 

envolvidos, de nós mesmos e também do outro”, ponderou. 

O evento foi encerrado com as considerações da advogada Leila Regina Paiva de Souza, debatedora do 

último painel. De acordo com ela, ainda há entre as pessoas um saudosismo quando se fala da infância. 

“Ouço muito que a infância morreu, dentro do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente fala-se 
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sobre o direito a brincar, mas não há menção a obrigações por parte das crianças. Ainda permanece, 

tanto na estrutura legal quanto na execução direta no âmbito da Justiça, a visão adultocêntrica para se 

referir às crianças e adolescentes, isso precisa ser revisto”. 

Após o encerramento do evento, foram sorteadas aos presentes duas bolsas do curso “2ª Oficina de 

Media Training”, ofertadas pela Presidente do IBDFAM/DF, Dra. Renata Nepomuceno e Cysne. O 

curso objetiva capacitar profissionais para o contato com a mídia em entrevistas a jornais, revistas, 

sites, rádios e TVs. 

 

CONGRESSO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE REÚNE ESPECIALISTAS PARA 

DEBATER CENÁRIOS E DESAFIOS 

 

Terça-feira, 19 de junho de 2018 às 16h05 

Brasília – Foi aberto na tarde desta terça-feira (19) o Congresso Brasileiro de Direito Médico e da 

Saúde, organizado pela OAB Nacional em Brasília. O tema do encontro são os cenários e os desafios 

do direito, da saúde e da Justiça. Mais de mil pessoas participaram do evento, que teve também 

transmissão on-line. Serão cinco mesas de diálogos com médicos, advogados(as) e outros especialistas 

com temas como políticas públicas, ética e direitos e deveres, entre outros. O encontro é organizado 

pela Comissão Especial do Direito Médico e da Saúde e pela Escola Nacional de Advocacia. 

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, reafirmou em seu discurso de abertura o 

compromisso da entidade com o tema da saúde. Segundo lembrou, a saúde é um direito previsto na 

Constituição Federal e um dever do Estado. Ao abordar o tema, Lamachia explicou que as eleições 
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deste ano são de extrema importância. “Voto não tem preço, voto tem consequências. Escolhas 

malfeitas levam a situações graves, como a que vivenciamos no Brasil atualmente. Precisamos 

conscientizar a sociedade da importância da escolha no ato de votar”, afirmou, frisando que, tendo uma 

das cargas tributárias mais altas do mundo, as políticas públicas básicas deveriam ser exemplares. 

“Precisamos exigir isso dos governantes. ” 

Presidente da Comissão Especial do Direito Médico e da Saúde, a conselheira federal Sandra Krieger 

explicou que o evento debaterá “promessas não cumpridas”. “Temos um dos melhores sistemas de 

saúde pública do mundo, modelo para qualquer Estado, mas também uma enorme gama de cidadãos 

desassistidos. Assim como temos um dos maiores mercados particulares do mundo. Entregamos ao 

Judiciário em parte uma fatia da gestão dos recursos públicos da saúde, assim como dos contratos 

privados”, comparou. “Organizamos este evento para falar de perspectivas e de ideias, para que 

possamos sair de um roteiro macabro com outros caminhos e com ideias que construam novo cenário. 

Partilhar o ideário de um Brasil diferente”, afirmou. 

O Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde contará, neste primeiro dia, com duas rodadas de 

diálogos: uma sobre Direitos Fundamentais e Políticas Públicas e outra sobre Direito, Ética e 

Medicina. No segundo dia, três diálogos fecham a programação: Vulnerabilidades e Direitos 

Existenciais; Temas Emergentes na Saúde Suplementar; e A Responsabilidade Jurídica dos Médicos e 

das Empresas de Saúde. 

ENA E IBDFAM PROMOVEM PALESTRA SOBRE ASPECTOS DO ESTATUTO DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
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Terça-feira, 21 de agosto de 2018 às 11h39 

Brasília – O Conselho Federal da OAB, por meio da Escola Nacional de Advocacia, e o IBDFAM 

promovem no dia 27 de agosto a palestra “Aspectos Controvertidos e Processuais do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência”, com o promotor Cristiano Chaves de Farias. O evento é gratuito e ocorrerá 

na sede da Ordem, em Brasília, às 19h. Farias é membro do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito 

de Família). 

 

DIRETOR DA ENA REPRESENTA CONSELHO FEDERAL DA OAB NO 1º CONGRESSO 

ESTADUAL DA ESA-MS 
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Sexta-feira, 24 de agosto de 2018 às 15h00 

Campo Grande (MS) e Brasília (DF) - O diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia (ENA), José 

Alberto Simonetti, representou a diretoria nacional da OAB na abertura do 1º Congresso Estadual da 

Escola Superior da Advocacia do Mato Grosso do Sul (OAB-MS) nesta quinta-feira (23). Os temas 

centrais do Congresso são os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 30 anos da 

Constituição Federal. 

 

Em seu pronunciamento, Simonetti abordou três pilares: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ENA e 

Jovem Advocacia. “Somente por meio da capacitação e do conhecimento é que podemos construir um 

mundo melhor. É o conhecimento que pode nos apontar, antes que seja tarde demais para voltar, as 

consequências das atitudes e decisões que tomamos. Podemos escolher que o mundo não é produto de 

nossos atos, aceitar fórmulas mágicas, todavia, quer tenhamos conhecimento ou não, tudo tem causa e 

efeito e as consequências ocorrerão independentemente da nossa boa vontade”, disse.  

Para ele, é imprescindível a atuação das escolas superiores de advocacia perante à jovem advocacia. 

“São os(as) jovens advogados(as) os(as) responsáveis pela OAB do futuro, pela democracia e por 

nosso Estado. Serão eles o futuro. Cabe a nós servir de ponte, não apenas cuidando dos anseios e 

necessidades dos recém-egressos, mas também trazê-los para o Sistema OAB, para que possam 

entender a importância da advocacia”, completou. 

Simonetti aproveitou para destacar a notoriedade que os conselheiros federais pelo Mato Grosso do Sul 

conquistaram no Conselho Federal da OAB. “O conselheiro Ary Raghiant Neto representa com brilho 

a Ordem no CNJ, o conselheiro Bito Pereira integra a Escola Nacional de Advocacia, e a acolhida aos 

novos advogados e advogadas pelo Alexandre Mantovani, presidente da Comissão da Jovem 

Advocacia, são todos fatores importantíssimos para a construção de uma Ordem melhor. Todos 

ombreados pelo presidente Mansour Elias Karmouche, incansável líder desta Seccional”, apontou.  

Na sequência, o presidente da Seccional – Mansour Karmouche – enalteceu as temáticas do evento. 

“Vivemos um momento especial. Estamos comemorando os trinta anos da Constituição Federal. 

Olhando em retrospectiva, mirando os anos 80, superamos o regime militar, e mudamos o eixo do 

poder ser derramamento de sangue, pacificamente. Ao longo de 17 meses de intensos debates 

congressuais finalizou-se o texto da peça que deputado Ulysses Guimarães, chamou posteriormente de 

a “Constituição Cidadã”. Passados os 30 anos da elaboração da Carta Constitucional de 1988, posso 

afirmar que muitos propósitos da Carta foram atingidos: conseguimos lançar as bases de um novo 

pacto social, rompendo com o modelo absolutista e semeando os conceitos da social-democracia no 

Brasil”, citou. 

Ele ressaltou, também, a importância dos Direitos Humanos. “Representam um avanço civilizatório e 

elemento fundamental para a construção de uma sociedade desenvolvida e pacificada. A Carta da 

Declaração dos Direitos Humanos representa um valor simbólico em si mesmo. Ela demonstra que, 
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apesar de diferentes culturas, concepções ideológicas, religiões e pertencimentos, fazemos parte, sem 

sombra de dúvida, da mesma comunidade mundial, a qual deve ser cada vez mais regida pela 

soberania da liberdade”, discursou.  

 

ENA PROMOVE PALESTRA SOBRE ASPECTOS CONTROVERTIDOS E PROCESSUAIS 

DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Segunda-feira, 27 de agosto de 2018 às 21h35 

Brasília – Na noite desta segunda-feira (27), a Escola Nacional da Advocacia (ENA) promoveu, em 

parceria com o Instituto Brasileiro do Direito de Família (IBDFAM), a palestra Aspectos 

Controvertidos e Processuais do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ministrada pelo promotor de 

Justiça Cristiano Chaves de Faria. 

“Temos o compromisso de reconstrução do sistema jurídico no que diz respeito ao tema maior desta 

noite. A lógica do estatuto da pessoa com deficiência é uma revisita à Teoria das Incapacidades, 

concebida há milhares de anos, e que evidentemente imporá a nos juristas uma releitura profunda”, 

ressaltou, ao iniciar sua exposição. 

Para Cristiano, o fundamento de qualquer análise sobre o tema é o fato de o Brasil – junto a outras 197 

nações – ser signatário da Convenção de Nova Iorque, realizada em 30 de março de 2007, que 

estabelecia internamente normas protetivas das pessoas com deficiência. “A importância é tamanha 

http://www.oab.org.br/
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/08/a2f4d230-e778-4075-ad1d-9ec532419fcb.pdf
http://s.oab.org.br/arquivos/2018/08/a2f4d230-e778-4075-ad1d-9ec532419fcb.pdf
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que, além do Brasil, países como República Tcheca e Argentina modificaram as leis vigentes ou 

mesmo editaram novos códigos do processo civil, com plena adequação aos direitos da pessoa com 

deficiência. Aqui no Brasil, a Convenção de Nova Iorque foi recepcionada em sede constitucional”, 

completou. 

O promotor lembrou que não há conceito de igualdade mais preciso do que aquele cunhado por Rui 

Barbosa, em 1920. “Há uma passagem maravilhosa da Oração aos Moços, do patrono da Advocacia, 

que explica muito do universo da pessoa com deficiência: ‘Tratar com desigualdade a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real’. É absolutamente perfeita 

a ideia concebida por Rui Barbosa”, apontou. 

“Até pouco tempo, chamávamos as pessoas com deficiência de pessoas especiais, ou com necessidades 

especiais. Ora, nesta condição estamos todos. Se você não consegue identificar isso pelo olhar do 

Direito, veja pelo olhar lúdico da poesia de Carlos Drummond de Andrade: ‘Todo ser humano é 

especial simplesmente pelo fato de ser humano’. A diferença, nascida na Convenção de Nova Iorque, é 

que temos duas categorias de pessoas: pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência”, 

diferenciou. 

Cristiano lembrou ainda a iniciativa legislativa – movida pelo senador Romário (Podemos-RJ) – de 

modificar a nomenclatura do Estatuto da Pessoa com Deficiência para Lei Brasileira de Inclusão. “Eu 

adiro à ideia, porque o verdadeiro intuito da legislação é criar mecanismos sociais para que, de fato, as 

pessoas com deficiência possam efetivamente exercer seus direitos. Ao fim, criar uma ambiência para 

que tais pessoas exerçam seus direitos em igualdades de condições, com reduções de IPI na compra de 

carros, com semáforos sonoros e pisos táteis nas ruas e construções, com vagas específicas, enfim, 

com ações afirmativas levadas a cabo”. 

Por fim, ele analisou aspectos como acesso a benefícios e institutos como curatela, auto curatela, 

delimitações legais de incapacidade, entre outros.    

Compuseram a mesa de honra o vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

do Conselho Federal da OAB, Joelson Costa Dias; a presidente do Instituto Brasileiro do Direito de 

Família no Distrito Federal (IBDFAM-DF), Renata Nepomuceno e Cysne; o diretor sociocultural do 

IBDFAM-DF, Leonardo Vieira Carvalho; a presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da 

Família do IBDFAM-DF, Ana Carolina Pires de Souza Sena; e a vice-presidente da Comissão, 

Mikaela Minaré Braúna. 
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NOVOS DESAFIOS DA ADVOCACIA SERÃO DISCUTIDOS NO II CONGRESSO 

INTERNACIONAL DA ESA/RS NESTA QUINTA (13) E SEXTA-FEIRA (14) 

 

Terça-feira, 11 de setembro de 2018 às 09h56 

Porto Alegre (RS) - “Os Novos Desafios da Advocacia” serão discutidos nesta quinta (13) e sexta-feira 

(14), no II Congresso Internacional da ESA/RS. O evento vai trazer temas essenciais e atuais para a 

advocacia. O Congresso terá uma programação repleta de assuntos diferenciados e de palestrantes 

renomados em nível nacional e internacional, e, pela primeira vez, o evento será transmitido em EAD. 

Serão 26 palestrantes de todo o país e 2 especialistas de Portugal em 22 painéis: Direito Digital e 

Inteligência Artificial; Arbitragem; Direito Penal; Família e Sucessões; INSS Digital; Direito 

Previdenciário; Direito Constitucional; Processo Civil; Direito Trabalhista; Reforma Trabalhista; 

Direito Ambiental; Direito do Consumidor e Coaching Jurídico. 

O Congresso acontecerá no novo espaço de conhecimento da advocacia gaúcha, o OAB/RS Cubo (Rua 

Manoelito de Ornellas, nº55 – Praia de Belas), e também será ofertado em EaD. O Congresso terá 

certificação de 18 horas/aula. 

Palestrantes 

Neste ano, o Congresso contará, ainda, com a presença de profissionais portugueses como: Alessandra 

Aparecida Souza Silveira e Alex Sander Xavier Pires, além do ex-ministro do ST, Nelson Jobim, o ex-

ministro do TST, Gelson Azevedo, o ex-ministro e ex-vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), Gilson Langaro Dipp, e os juristas, Alexandre Freitas Câmara, Armínio José Abreu Lima da 

Rosa, entre outros. 

O II Congresso Internacional da ESA/RS terá também duas Conferências especiais de encerramento 

com a presença do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, com o tema “Os desafios da 

advocacia nos 30 anos da” Constituição Federal” e do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Nelson Jobim, com o tema “O controle da constitucionalidade”. 

http://www.oab.org.br/
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Além das palestras, o Congresso realizará 5 oficinas de áreas específicas do Direito: Ambiental, 

Bancário, Estudos Constitucionais, Pacto Federativo e Propriedade Intelectual.  Os valores das oficinas 

são pagos à parte.  

Na ocasião acontecerá também o 25º Encontro Nacional da Escola Nacional da Advocacia e das 

Escolas Superiores de Advocacia.  

 

OAB REALIZA EVENTO ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE 

 

 

Quarta-feira, 10 de outubro de 2018 às 14h53 

Brasília – A OAB realiza no dia 8 de novembro o evento Anticorrupção e Compliance: A ação da 

Ordem e a atuação do Advogado, que será realizado na sede do Conselho Federal, em Brasília. As 

inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela página oficial do evento. As vagas são limitadas. 

Serão concedidos certificados aos participantes do evento, perfazendo um total de 6 horas para efeito 

de complementação das horas curriculares exigidas nos cursos de direito. 

 

Confira abaixo a programação completa do evento: 

 

14:00 - 15:00  SOLENIDADE DE ABERTURA  

Claudio Pacheco Prates Lamachia (Presidente Nacional da OAB)  

Carolina Petrarca (Membro Consultivo da Escola Nacional de Advocacia - ENA) 

LANÇAMENTO DA CARTILHA NACIONAL DE COMPLIANCE DA OAB  

Antonio Fabrício (Presidente da OAB/MG) 

Fernanda Nunes Coelho (Presidente da Comissão Especial de Estudos Permanentes sobre o 

Compliance do CFOAB)  

Wagner de Campos Rosário (Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU)  

15:00 - 15:30  PALESTRA 1 – O PROGRAMA DE COMPLIANCE – LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, 

ELEMENTOS E APLICAÇÕES  

Palestrante: Izabela Frota Melo (Advogada) 

http://www.oab.org.br/
http://centraleventos.oab.org.br/Login?ReturnUrl=%2Fuser%2Fregister%2F135%2Fanticorrupcao-e-compliance-a-acao-da-ordem-e-a-atuacao-do-advogado
http://centraleventos.oab.org.br/Login?ReturnUrl=%2Fuser%2Fregister%2F135%2Fanticorrupcao-e-compliance-a-acao-da-ordem-e-a-atuacao-do-advogado
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15:30 - 16:00 PALESTRA 2 – OS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA E A ESPECIALIZAÇÃO DO 

TEMA  

Palestrantes: André Castro Carvalho (Advogado e Consultor de Compliance)  

Bruno Pires Bandarovsky (Advogado e Professor do Insper-SP e da FGV-RJ) 

16:00 - 16:30 PALESTRA 3 – OS DESAFIOS DO IMPORTANTE PAPEL DO ADVOGADO NA 

FUNÇÃO DE ORIENTADOR DE PROGRAMAS COMPLIANCE  

Palestrante: Karlis Novickis (Advogado) 

16:30 - 17:45 DEBATES – O ADVOGADO COMO COMPLIANCE OFFICER CORPORATIVO  

Mediadora: Roberta Muniz Codignoto (Diretora do Instituto Compliance Brasil)  

Debatedores: Márcia Muniz (Diretora Jurídica da Cisco no Brasil)  

Giovana Martinez Valeriano (Compliance Officer - SAP Brasil)  

Rodrigo Carril (Diretor Jurídico e de Compliance da Softline)  

17:45 - 18:15 PALESTRA 4 – COMPLIANCE A MEDIDA PROATIVA NO COMBATE À 

CORRUPÇÃO  

Palestrante: Beto Vasconcelos (Advogado) 

 

I CONCURSO DE JÚRI SIMULADO NACIONAL DA ENA ACONTECERÁ EM 

NOVEMBRO NA SEDE DA OAB 

 

http://www.oab.org.br/
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Quinta-feira, 11 de outubro de 2018 às 14h03 

Brasília – Entre os dias 7 e 9 de novembro de 2018, o Conselho Federal da OAB sediará o I Concurso 

de Júri Simulado Nacional da ENA. Trata-se de iniciativa da Escola Nacional da Advocacia que 

contemplará 80 vagas por dia no decorrer do evento. 

As inscrições para as Faculdades participantes – abertas desde o dia 10 do corrente mês – prosseguem 

até 15 de outubro de 2018, com o sorteio dos processos entre as Faculdades a ser realizado no dia 16.  

O objetivo do concurso é reunir as equipes campeãs dos Júris estaduais (realizados nas Seccionais da 

Ordem dos Advogados do Brasil, pelas respectivas Escolas Superiores da Advocacia) e contribuir com 

os processos de formação, desenvolvendo teoria e prática nos futuros profissionais, com uso de 

estratégias de ensino diferenciadas.  

A coordenação é de Paulo José Pereira Trindade Júnior e serão concedidos certificados por dia de 15 

horas de atividades complementares, totalizando, nos três dias, 45 horas. 

As inscrições seguem abertas ao público, com vagas limitadas.  

INSCRIÇÕES ABERTAS: II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AGRÁRIO E 

DO AGRONEGÓCIO DA OAB 

Segunda-feira, 15 de outubro de 2018 às 14h48 

Brasília – No próximo dia 7 de novembro, será realizado na sede do Conselho Federal da OAB O II 

Congresso Internacional de Direito Agrário e do Agronegócio. As inscrições são gratuitas e 

encontram-se abertas no site do evento. 

A solenidade de abertura contará com as presenças do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia; 

do Membro Honorário Vitalício Marcus Vinicius Furtado Coêlho; do corregedor nacional de Justiça, 

ministro Humberto Martins, do presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e do Agronegócio 

do Conselho Federal da OAB, Ricardo Barbosa Alfonsin; do diretor-geral da Escola Nacional da 

Advocacia (ENA), José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral; da membro-consultivo da ENA, Carolina 

Petrarca; e do presidente da CDAgro do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB); Frederico Price 

Grechi.  

A programação traz cinco painéis com os principais tópicos do setor: Expectativas para o Direito 

Agrário e para o Agronegócio – Gestão 2019/2023 (Painel 1); Direito Ambiental e o Agronegócio 

(Painel 2); Contratos Agrários e Contratos Atípicos - uma visão atual (Painel 3); Soluções em 

Momentos de Crise da Atividade Rural (Painel 4); e O Agronegócio Brasileiro no Mundo (Painel 5). 

Vale dizer que serão concedidos certificados aos participantes do II Congresso Internacional de Direito 

Agrário e do Agronegócio, perfazendo um total de oito horas para efeito de complementação das horas 

curriculares exigidas nos cursos de Direito. 

 

http://www.oab.org.br/
http://centraleventos.oab.org.br/event/133/ii-congresso-internacional-de-direito-agrario-e-do-agronegocio
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SORTEIO DEFINE EMBATES ENTRE FACULDADES DO I CONCURSO NACIONAL DE 

JÚRI SIMULADO DA ENA 

 

Terça-feira, 16 de outubro de 2018 às 17h07 

Brasília – A Escola Nacional da Advocacia realizou, nesta terça-feira (16), no gabinete da presidência 

do Conselho Federal da OAB, o sorteio dos embates entre as seis faculdades que participarão do I 

Concurso Nacional de Júri Simulado, que acontecerá entre 7 e 9 de novembro de 2018.  

O sorteio foi transmitido ao vivo pelo Facebook da ENA e gerou a seguinte ordem de embates na fase 

classificatória:  

- Júri 1 (Dia 7/11, às 10h) – UFAL (Defesa) x SEUNE (Ministério Público) 

- Júri 2 (Dia 7/11, às 14h) – Universidade Evangélica Raízes (Defesa) x UFAM (Ministério Público)  

- Júri 3 (Dia 7/11, às 18h) – Martha Falcão (Defesa) x Uninabuco (Ministério Público) 

O sorteio contou com as presenças do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia; do diretor-geral 

da ENA, José Alberto Simonetti; dos membros do Conselho Consultivo Carolina Petrarca, Eduardo 

Lemos Barbosa, Moisés de Souza Coelho Neto e Valentina Jungmann Cintra; além dos diretores-

gerais das Escolas Superiores da Advocacia (ESAs) do Amazonas, Paulo José Pereira Trindade Júnior; 

da Bahia, Thais Bandeira de Oliveira Passos; de Goiás, Rafael Lara Martins; do Maranhão, João 

Batista Ericeira; do Mato Grosso, Bruno Devesa Cintra; do Piauí, Naiara de Moraes e Silva; do Rio 

Grande do Sul, Rosângela Maria Herzer dos Santos; de Sergipe, Silvana Farias Cruz; e de São Paulo, 

Vitor Hugo das Dores Freitas, além do ex-conselheiro federal pelo Distrito Federal José Rossini 

Campos do Couto Correa. 

http://www.oab.org.br/
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TEM INÍCIO NA OAB O I CONCURSO DE JÚRI SIMULADO NACIONAL DA ENA 

 

 

Quarta-feira, 07 de novembro de 2018 às 12h09 

Brasília – Teve início na manhã desta quarta-feira (7), na sede do Conselho Federal da OAB, o I 

Concurso de Júri Simulado Nacional da ENA. Trata-se de iniciativa da Escola Nacional da Advocacia 

que promove embates entre as faculdades participantes, cuja participação e ordem dos confrontos 

foram decididas mediante sorteio realizado previamente. O concurso tem apoio do Conselho Federal 

http://www.oab.org.br/
http://www.oab.org.br/noticia/56748/sorteio-define-embates-entre-faculdades-do-i-concurso-nacional-de-juri-simulado-da-ena?argumentoPesquisa=trindade
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de Psicologia (CPF), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), Câmara Legislativa 

do DF - Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e Núcleo de Estágio do IESB. 

Para o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, participar efetivamente de situações como o 

júri simulado é fundamental porque o múnus público da advocacia impõe a responsabilidade de 

preparar-se adequada e continuamente para o exercício dessa importante função social. 

“A ENA pretende fomentar cada vez mais o ensino jurídico e desenvolver uma aproximação da nossa 

OAB com as faculdades, universidades, estudantes e estagiários, pois esse é o verdadeiro cerne da 

escola. Saúdo todas as instituições e todos os presentes, parabenizando desde já por terem chegado até 

aqui. A prática é tão importante quanto a teoria, de modo a serem desenvolvidas em conjunto para um 

desenvolvimento profissional otimizado”, disse ele. 

O diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti, também ressaltou a importância do ato. “Sintam-se 

todos vitoriosos, pois farão parte da história ao serem as primeiras equipes a participar deste júri 

simulado. A Escola Nacional da Advocacia está orgulhosa por organizar este evento, que conta com 

total apoio do Conselho Federal da OAB”, apontou. 

O coordenador pedagógico do Júri, Paulo José Pereira Trindade Júnior, reforçou que “o protagonismo 

do dia estava restrito aos participantes das sessões”.     

Ordem dos julgamentos  

No Júri 1, enfrentaram-se a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que atuou como defesa, e a 

Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste (SEUNE), que atuou no julgamento como Ministério 

Público. 

Os Júris 2 e 3 acontecerão na sequência, quando se enfrentarão a Universidade Evangélica Raízes 

(Defesa) x Universidade Federal do Amazonas (Ministério Público), a partir das 14h; e a Faculdade 

Martha Falcão (Defesa) contra a Uninabuco (Ministério Público), a partir das 18h.   

 

OAB REÚNE ESPECIALISTAS NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 

AGRÁRIO E AGRONEGÓCIO 
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Quarta-feira, 7 de novembro de 2018 às 12h50 

Brasília – Nesta quarta-feira (7), o Conselho Federal da OAB sedia o II Congresso Internacional de 

Direito Agrário e do Agronegócio. O evento, que prossegue até o fim do dia, reúne advogadas, 

advogados, estudantes de Direito e profissionais de outras áreas interessados no assunto, que hoje é 

uma das molas propulsoras da economia brasileira.   

 

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, participou da solenidade de abertura do Congresso. 

“Tratar do agronegócio significa analisar, de forma direta ou indireta, uma vasta gama de assuntos 

importantes à agenda pública do país. Seu impacto positivo na economia brasileira é inquestionável, 

respondendo por mais de um quinto das operações comerciais no Brasil em 2017. Após dois anos de 

uma recessão sem precedentes na história republicana, o setor teve 14,8% de crescimento enquanto o 

restante da economia permaneceu estável. Quase metade de tudo que exportamos até o momento vem 

do agronegócio: 43,3%”, disse.  

“A magnitude de todos esses valores é impressionante, mas não é surpreendente e nem imerecida, pois 

é consequência natural dos elevados investimentos e da entrega de diversos profissionais que fazem do 

Brasil o terceiro exportador agrícola mundial”, continuou Lamachia.  

Ele lembrou que o setor é confrontado por desafios amplamente conhecidos, como a altíssima carga 

tributária brasileira e a precariedade da infraestrutura. “São muitas as questões para as quais somos 

instados a buscar respostas, o que torna imprescindível o debate em alto nível”, completou.   

O presidente da Comissão Especial de Direito Agrário e Agronegócio do Conselho Federal da OAB, 

Ricardo Alfonsin, alertou para o fato de que a legislação do setor está absolutamente defasada. “Há 

todo um arcabouço legal que busca restringir a atividade agrícola. Os contratos agrários esbarram em 

um dirigismo estatal que parece não querer o desenvolvimento do setor. É necessário criar novas 

condições para o agronegócio brasileiro, que representa quase 30% do produto interno bruto do país”, 

apontou.  

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Membro Honorário Vitalício e presidente da Comissão de Relações 

Internacionais do Conselho Federal da OAB, entende que o tema é central para o Brasil e o mundo. 

“Há um aspecto esquecido que traz consigo enorme relevância: a subsistência do planeta. Só teremos 

um mundo viável se o Brasil continuar protagonista, graças aos seus bravos produtores rurais. É deste 

país-continente que surge o direito fundamental à alimentação dos seres humanos de boa parte do 

mundo. O agronegócio repercute, portanto, em nossa interpretação do direito”, afirmou. 

Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

apontou em seu discurso que a agricultura é o sustentáculo da humanidade. “A atividade alcançou 

patamares industriais de produção em larga escala, ao que conceitualmente se chama por agronegócio. 

Sem dúvidas, a temática é fundamental, como dito anteriormente, à própria existência da vida na Terra. 

Parabenizo a OAB por proporcionar o debate cidadão acerca de tão importante assunto, verdadeiro 

caminho ao crescimento econômico e social do Brasil em momento de crise como o atual”.  

Também compuseram a mesa o secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Marcelo Lavocat Galvão; o 

deputado federal Jerônimo Goergen (PP-RS), representando a Câmara dos Deputados; o 

subprocurador-geral da República, José Elaeres Teixeira; o coordenador nacional das Caixas de 

Assistência da OAB, Ricardo Peres; o presidente da Comissão de Direito Agrário e Urbanismo do 
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Instituto dos Advogados Brasileiros, Frederico Price Grechi; a presidente da Comissão Nacional de 

Direito Ambiental da OAB, Marina Gadêlha; o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

André Godinho; e o deputado federal e senador eleito Luiz Carlos Heinze (PP-RS). 

 

I CONCURSO DE JÚRI SIMULADO NACIONAL DA ENA CHEGA À FASE SEMIFINAL; 

VEJA CHAVEAMENTO 

Quinta-feira, 08 de novembro de 2018 às 10h36 

Brasília – Nesta quinta-feira (8), segundo dia do I Concurso de Júri Simulado Nacional da ENA, as 

faculdades vencedoras nos embates de ontem se enfrentarão nos julgamentos da fase semifinal. O 

concurso é uma iniciativa da Escola Nacional da Advocacia. Os embates têm transmissão ao vivo pela 

TV OAB.  

No Júri 4, referente ao Processo de mesmo número, a faculdade alagoana SEUNE será a Defesa, 

enquanto o papel de Ministério Público será desempenhado pela Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). Na sequência, o Júri 5, referente ao Processo 5, terá como Defesa a Faculdade Martha 

Falcão, do Amazonas, enfrentando a Universidade do Estado do Amazonas (UEA – Campus Tefé), 

que atuará como Ministério Público. 

 

http://www.oab.org.br/
http://www.oab.org.br/tv/eventos
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“É PRECISO DIFUNDIR A CULTURA DA ÉTICA”, DIZ LAMACHIA EM EVENTO SOBRE 

COMPLIANCE E CORRUPÇÃO 

 

Quinta-feira, 8 de novembro de 2018 às 15h58 

 

Brasília – Nesta quinta-feira (8), o evento “Anticorrupção e Compliance: A Ação da Ordem e a 

Atuação do Advogado” promoveu o debate sobre a importância da efetivação do compliance como 

ferramenta de combate à corrupção, com foco na atuação profissional da advocacia. 

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, participou da abertura do evento. Ele compôs a 

mesa de honra ao lado de a advogada-geral da União, Grace Mendonça; do ministro da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário; e a presidente da Comissão 

Especial de Estudos Permanentes sobre Compliance do Conselho Federal da OAB, Fernanda Nunes 

Coelho Lana e Souza.  

Lamachia ressaltou que é necessário “difundir mais a cultura da ética, partindo do princípio de que não 

deve ser algo imposto pela lei, mas natural e espontâneo. ” Para ele, em tempos de tamanho 

extremismo político-social, a responsabilidade em dirigir a Ordem dos Advogados do Brasil faz-se 

ainda maior, pois a entidade empunha bandeiras de combate frontal à corrupção, propondo – 

recentemente – o impeachment de dois presidentes da República, afastamento de um presidente da 

Câmara e apresentando questionamentos diversos sobre condutas de agentes públicos.  
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“Trabalhamos por uma nova cultura e sem qualquer intenção de demonizar a atividade política. Não há 

democracia sem política e não há política sem políticos. Mas quando a Ordem brada pelo fim da 

corrupção, é o sentimento do cidadão que ela externa. A OAB tem exercido seu papel, neste contexto, 

com ações práticas e objetivas, como é o caso da criação da própria Comissão Especial de Estudos 

Permanentes sobre Compliance. Fomos uma das primeiras entidades a trabalhar pela Lei da Ficha 

Limpa. A solução dos problemas parte exatamente de um conceito ético sobre aquilo que estamos 

fazendo no dia a dia. A advocacia é agente de transformação social, indispensável à administração da 

Justiça e deve ser dela o melhor exemplo”, apontou Lamachia.      

Grace Mendonça lembrou que o atual momento requer intenso debate sobre o assunto. “A relação 

entre compliance e corrupção nasce do pensamento de que, se tivemos uma política de integridade 

séria, clara e transparente, que permeie toda a estrutura estatal, não necessitaremos de nos debruçarmos 

sobre o combate à corrupção. O compliance é uma estrutura de medidas e orientações para que 

determinada organização possa ser conduzida ao cumprimento da lei. É impressionante que algo que 

devesse ser tão inerente ao ser humano tenha virado uma postura excepcional no setor público. 

Compliance é ética, e ética deveria ser inata às pessoas. A cultura de fazer o certo deve nortear a todos, 

porque compliance ‘de fachada’ também é corrupção”, disse a chefe da AGU.  

Na sequência, falou o ministro Wagner de Campos Rosário. “Quando se fala em programa de 

compliance, sabemos que não é algo simples. Há estruturas básicas neste processo como envolvimento 

da alta administração e gestão de riscos. O programa de compliance de integridade tem de envolver a 

mudança cultural, ou corre o risco de não abarcar a realidade da corporação. Então o advogado, 

enquanto representante de interesses, deve saber que o seu envolvimento é um dos fatores que gera 

mudanças e traz resultados no âmbito do compliance”, disse. 

Para Fernanda Nunes Coelho Lana e Souza, a própria operação Lava Jato deu à sociedade uma noção 

mais exata do que é o compliance. “A prática é de cabal importância não só para os clientes 

empresários da advocacia, mas também para nós, que carregamos enorme responsabilidade ao 

representarmos legalmente os interesses dos mesmos”, resumiu. Ela entregou aos participantes da 

mesa de abertura o primeiro exemplar da Cartilha Nacional de Compliance da OAB.  

Ao longo do dia, três palestras e um debate movimentarão o evento: O Programa de Compliance – 

Legislação Brasileira, Elementos e Aplicações (Palestra 1); Os Escritórios de Advocacia e a 

Especialização do Tema (Palestra 2); Os Desafios do Importante Papel do Advogado na Função de 

Orientador de Programas Compliance (Palestra 3); Compliance - A Medida Proativa no Combate à 

Corrupção (Palestra 4) e O Advogado como Compliance Officer Corporativo (Debate). 
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FACULDADE MARTHA FALCÃO (AM) VENCE I CONCURSO DE JÚRI SIMULADO 

NACIONAL DA ENA 

 

Sexta-feira, 09 de novembro de 2018 às 18h51 

Brasília - A Faculdade Martha Falcão (AM), foi a grande vencedora do I Concurso de Júri Simulado 

Nacional da ENA, ocorrido nesta sexta-feira (9), na sede da OAB Nacional, em Brasília. Atuando no 

papel de acusação, os estudantes enfrentaram os alunos da Faculdade SEUNE (AL) e obtiveram 

sucesso na condenação do réu. 

Os processos selecionados são de casos concretos já julgados pela Justiça e foram sorteados entre as 

equipes que tiveram cerca de trinta dias para estudar os casos. Os estudantes Marc Clarc Moutinho da 

Silva Júnior, Felipe Lima Pinheiro e Paulo Victor Queiroz tiveram como orientador o professor João 

Batista do Nascimento Filho. 

Ao saudar os vencedores, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, reafirmou que a 

realização de eventos como este são fundamentais para o preparo adequado dos futuros profissionais 

da advocacia. 

Lamachia também destacou a iniciativa da ENA, que no seu entender, “promove o desenvolvimento 

do ensino jurídico e uma fundamental aproximação da OAB com as faculdades, universidades, 

estudantes e estagiários”. 

O diretor-geral da ENA, José Alberto Simonetti, afirmou que o intuito do evento “foi colocar a Escola 

Nacional de Advocacia como parceira das academias de Direito e estimular o ensino. Saímos daqui 
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surpreendidos com a qualidade dos alunos. Esse concurso fica como legado e gostaríamos de ver esse 

trabalho tendo sequencia dentro da nossa instituição”.  

O coordenador pedagógico do Júri, Paulo José Pereira Trindade Júnior, afirmou que o júri simulado 

cumpriu dois objetivos com grande êxito: aproximar da OAB as faculdades de Direito e estimular os 

estudantes a aprimorar sua preparação para o ingresso na advocacia. 

O segundo lugar ficou com a Faculdade SEUNE (AL), composta pelos estudantes José Humberto 

Martins Calazans, Karolyne Maria Celestino Nogueira, José Lucian da Silva Santos e Ellen Larice 

Soares Araújo, que tiveram como orientador o professor José Claudemir Bezerra Cardoso. 

Público - I Júri Simulado Nacional 

Nos três dias de evento, além do público de 218 pessoas presentes na sede do CFOAB, 

aproximadamente 3.000 pessoas assistiram ao concurso, ao vivo, por intermédio do link 

disponibilizado no site do Conselho Federal e no canal do YouTube.  

ENA E CONSINTER REALIZAM O V SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DIREITO 
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Quarta-feira, 28 de novembro de 2018 às 21h49 

Fruto de convênio firmado entre o CFOAB/ENA e Conselho Internacional de Estudos 

Contemporâneos em Pós-Graduação (CONSINTER), foi realizado entre os dias 17 a 19 de outubro o 

V Simpósio Internacional de Direito CONSINTER, na Universidad Complutense de Madrid. O 

simpósio contou com apoio do Conselho Federal da OAB, AMB, AJUFE e Consejo General de la 

Abogacía Española e teve coordenação acadêmica dos professores da Universidad Complutense de 

Madrid, José Manuel Almudí Cid e Ignacio García Vitoria, além da presença de ilustres palestrantes e 

participantes iberoamericanos. 

O diretor da Faculdade de Direito, Catedrático D. Ricardo Alonso García, participou da abertura do 

simpósio, que teve a palestra inaugural proferida pelo presidente do STJ, Ministro João Otávio de 

Noronha, sobre o Novo Código Comercial Brasileiro. 

O presidente da Comissão de Direito Constitucional e ex-presidente da OAB, Marcus Vinicius Furtado 

Coêlho, foi palestrante no primeiro dia sobre Fondos de Litigación: oportunidades y consecuencias. Da 

mesma mesa participou o Ministro Ricardo Lewandowski (STF) e demais representantes do Consejo 

General de Abogacía Española. 

Ilustres catedráticos espanhóis da Universidad Complutense de Madrid e Universitat de Barcelona e 

mais cinco ministros do STF e STJ ministraram suas palestras durante os três dias de Simpósio. 

O evento contou com a apresentação de mais de 100 artigos científicos de autores ibero-americanos, 

professores e alunos de programas de pós-graduação, advogados, magistrados e membros do 

Ministério Público. 

LAMACHIA DEFENDE UNIÃO E PARCERIA NA ABERTURA DO II CONGRESSO 

NACIONAL DE ADVOCACIA ESTATAL 
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Quarta-feira, 5 de dezembro de 2018 às 21h52 

Brasília – O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, participou na noite desta quarta-feira (5) 

da abertura do II Congresso Nacional de Advocacia Estatal. Em sua fala, Lamachia pregou a união e a 

parceria da Ordem com a advocacia estatal como forma de promover a defesa dos interesses da 

categoria e da sociedade através do fortalecimento daqueles que são responsáveis por fiscalizar os atos 

de empresas estatais. 

“A advocacia estatal é fundamental para garantir o controle das empresas estatais e de seus atos. Ela 

precisa ser fortalecida e que tenhamos um olhar mais cuidadoso para suas questões particulares, 

aquelas que envolvem seu cotidiano. Por exemplo, o volume de trabalho de advogadas e advogados 

em estatais. Precisamos ainda fortalecer o recebimento dos honorários advocatícios. Por isso, 

apresentamos um anteprojeto que está na Casa Civil e que teve a participação efetiva do Conselho 

Federal da OAB”, disse Lamachia. 

Participaram também da cerimônia de abertura do II Congresso Nacional de Advocacia Estatal o 

presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Carlos Castro, a presidente da Comissão 

Especial de Análise da Regulamentação do Novo Código de Processo Civil, Estefania Viveiros, o 

secretário-geral adjunto em exercício da OAB, Marcelo Lavocat Galvão, o diretor-geral da Escola 

Nacional de Advocacia, José Alberto Simonetti, a presidente da Associação dos Advogados da Caixa 

Econômica Federal, Anna Claudia de Vasconcellos, o desembargador do Trabalho da 4ª Região, João 

Pedro Silvestrin, o presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, Luiz Roberto 

Ferreira Vaz, o diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, Gryecos Loureiro, e o presidente da 

associação nacional dos procuradores e advogados públicos federais, Otávio Rocha. 

“Gostaria de destacar a importância que vejo nessa participação efetiva da advocacia estatal dentro da 

OAB. Seja nos seus 27 conselhos seccionais, seja no âmbito do Conselho Federal. A partir desta 

participação, poderemos ter a união de todos nós, de propósitos, na defesa da advocacia estatal”, 

afirmou Lamachia. “Quero cumprimentar ao Carlos Castro e todos os membros da nossa Comissão 

Especial de Advocacia em Estatais pelo brilhante trabalho desenvolvido e pelas conquistas que 

tivemos ao longo desta gestão. Tenho convicção de que os próximos três anos da Ordem serão de 

muita parceria com a advocacia estatal”, acrescentou o presidente da OAB. 

“Estamos fechando com chave de ouro o mandato do presidente Lamachia e de nossa comissão. 

Trabalho não me faltou”, disse Castro, que elencou diversas realizações e trabalhos realizados pela 

Comissão Especial de Advocacia em Estatais ao longo desta gestão, agradeceu seus pares e destacou a 

articulação em defesa da rápida tramitação do Anteprojeto de Lei da Advocacia Estatal. 
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Coluna de Artigos 
 

A ENA estreou no dia 03/06/2016 a Coluna Semanal de Artigos Jurídicos. A ideia é publicar no Portal 

da ENA, uma vez por semana, textos jurídicos sobre assuntos de interesse para a classe de 

advogados(as).  

 

Segundo o Diretor-Geral da ENA, Dr. José Alberto Simonetti, a novidade reforça o compromisso da 

Entidade em levar conhecimento aos(as) advogados(as) de todo país: “A ENA abre espaço para que 

advogados(as) e juristas compartilhem e colaborem com o seu saber, promovendo o debate de ideias 

nas mais diversas áreas do Direito”. 

 

Os artigos estão disponíveis para leitura, no seguinte link: http://ena.oab.org.br/colunas 

 

http://www.oab.org.br/
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Redes Sociais 
 

Em 15 de setembro de 2017 o facebook da ENA foi reativado e é diariamente atualizado com notícias 

e eventos de interesse e atuação da Escola Nacional de Advocacia.  

 

Segue link de acesso: www.facebook.com/ENAOAB/  

 

O Conselho Federal também está presente nas redes sociais e usuários de Facebook, Twitter e 

Instagram, além de acompanhar as principais notícias sobre a atuação da Entidade em prol da 

advocacia, desde 02 de novembro é atualizado com novidades que envolvem a Escola Nacional da 

Advocacia. 

 

Seguem os links de acesso: 

 

 Facebook: www.facebook.com/cfoab 

 Twitter: www.twitter.com/cfoab 

 Instagram: www.instagram.com/cfoab 
 

http://www.oab.org.br/
http://www.facebook.com/ENAOAB/
http://www.facebook.com/cfoab
http://www.twitter.com/cfoab
http://www.instagram.com/cfoab


 

 

 

 

234 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – (Assessoria da Escola Nacional de Advocacia) 

SAUS Quadra 05 Lote 01 Bloco “M” – Brasília/DF – Brasil – CEP: 70070-939 

Tel: 61 (2193-9651) / Fax: 61 (2193-9645)/ E-mail: (ENA@oab.org.br) / www.oab.org.br 

Campanha de Valorização da Advocacia Docente 
 

 
 

A Escola Nacional de Advocacia, com apoio da OAB Nacional e das Seccionais, lançou no dia 04 de 

novembro a Campanha de Valorização da Advocacia Docente, profissional que dedica tempo e 

talento às duas profissões. A campanha conta com várias mensagens de apoio para serem utilizadas nas 

mais variadas plataformas on-line. Entre as mensagens propostas pela campanha “quando a teoria 

encontra a prática todos ganham”, “um profissional que vale por dois vale muito mais”, “aprende mais 

quem aprende com quem faz”, “aprender com quem faz vale conhecimento em dobro”, entre vários 

outros. Dessa forma a ENA e a advocacia brasileira podem demonstrar todo o carinho e admiração por 

aqueles que nos auxiliam em nossa capacitação profissional. O Diretor-Geral da ENA, José Alberto 

Simonetti, destaca que os maiores patrimônios das Escolas de Advocacia são os seus Professores, os 

quais, muitas vezes, doam seu tempo de forma não onerosa e o dividem com a militância da advocacia. 
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Biblioteca de Palestras e Vídeos 
 

A Escola Nacional de Advocacia disponibilizou gratuitamente em seu Portal - aba PALESTRAS E 

VÍDEOS - um rico repertório de vídeos. A intenção é criar um canal de aproximação entre a Escola 

Nacional e os estudantes em prol da nossa grande missão que é melhorar a qualidade do ensino 

jurídico. Por lá é possível acessar todas as gravações dos eventos/programas realizados e com 

participação da ENA e Palestras, Cursos e Vídeo-Aulas sobre temas atuais, gravados por renomados 

juristas, especificamente para auxiliar a atualização dos(as) advogados(as). O material é de acesso 

público e está sendo atualizado constantemente. Atualmente, contamos com 75 (setenta e cinco) vídeos 

cadastrados na Playlist “ENA OAB” do canal do Youtube do “Conselho Federal da OAB”: 

https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kC

doEp 

http://www.oab.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
https://www.youtube.com/watch?v=YoULHBEc2k8&list=PLvTY76pgZvW8eoH4k0VGZzXNBq1kCdoEp
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Portal da ENA 
 

O novo Portal on-line da ENA que estreou em 10/06/2016, já possui expressivo número de 

visualizações. Os dados são referentes ao período entre 1º/1/2018 a 31/12/2018, conforme descrito 

abaixo: 

Número de visualizações no site da ENA: 87.183; 

Número de visualizações da aba “Notícias”: 25.308; 

Número de visualizações da aba “Cursos e Eventos”: 16.921; 

Número de visualizações da aba “Palestras e vídeos”: 4.619; 

Número de visualizações da aba “Colunas”: 528. 

Link para acesso ao Portal: http://ena.oab.org.br/  
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CONCLUSÃO 2018 

 

Em 2018, a ENA, com auxílio das ESA’s e parcerias, ofertando cursos, seminários, palestras, aulas 

gravadas, atingiu um número aproximado de 300.000 (trezentos mil) advogados e advogadas. 
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CONCLUSÃO FINAL DA GESTÃO 2016/2019 

 

Constitui tarefa da OAB buscar uma maior aproximação com os centros de ensino e com institutos 

para integrar esforços, tendo em vista a ampliação do nível dos debates jurídicos. Sendo assim, 

ampliamos a oferta de cursos de aperfeiçoamento profissional voltados, especificamente, para o 

exercício da advocacia, em especial, aqueles na modalidade educação à distância (EAD), com várias 

parcerias. Tanto que, nesta Gestão 2016/2019, a ENA, com auxílio das ESA’s, ofertou cursos, de 

qualidade, para perto de 600.000 (seiscentos mil) advogados e advogadas. 

 

Logo, finalizamos este mandato com êxito, pois trabalhamos e efetivamos as principais deliberações 

dos Encontros Nacionais da ENA e das ESA’s. 
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