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3a Edieao置Ti「agem: 3000 un

do Poder Judiciario, em bene鯖cio da sociedade. A advocacia vem

Se reVelando essencial para a releitura da funeao jurisdicional, que

nao se realiza apenas com a entrega da “sentenca’; mas na

adequada resposta aos cidad肴os, desejosos de seguranea e

tratamento humanizado.亘com este espirito que a atual gestao

Vem buscando a magistratura da regi肴o, COm a PrOPOSta de

//へ'1aeaO COlaborativa, Para PreVenCaO de con組itos, e, ainda,

._50lu辞o dos eventuais atritos dando-Se enfase a mudanea de

COmPOrtamentOS, em beneficios de todos. ExempIo dos esforeos

que v台m sendo empenhados, O Projeto Roda de Conversa, nOS

moldes da Justica Restaurativa, realizado em parceria pela OAB

Leopoldina e o XJEC, Criou a oportunidade de dialogo entrejuizes

leigos, Servidores e representantes da advocacia, COm a inten辞o

de desmistificar os personagens criados pelo falso antagonismo

existente entre estes, COm O intuito de fortalecer o entendimento

que todos devem atuar comprometidos com a preservac肴o dos

Valores fundamentais e, Principalmente, PreOCuPados com a

PrOte辞O do direito do jurisdicionado. Na realidade atual, Onde o

Estado demonstra instabilidade e inseguranca, 6 preciso

Caminhar ombro a ombro para a renova(誇O da atuaeao

jurisdicional. A OAB Leopoldina esta, POrtantO, COmPrOmetida
COm a COnStru?§O do espaco para o debate e aprimoramento da

advocacia, Certa de que esta deve tomar o papel de protagonismo

no cen盃rio atual, Primeiro, nO Sentido de participar ativamente na

renova碑O institucional que se aproxima, Segundo, na utilizapao

de novos instrumentospara a gestao e solueao de conflitos sociais.

Nunca 6 demais lembrar, que a advocacia 6 essencial a realizae各o

dajusti?a, e, Se de fato o 6, Significa que ningu6m pode fazer pela

SOCiedade o que a advocacia faz: a defesa da democracia, da

Cidadania e da dignidade da pessoa humana.

〈　　Com intuito de redirecionar o foco da resolueao de

∴Lflitos que, at6 hoje, tem Sido beligerante e judicializada, a Lei

no 13.140115 e o CPC12015 trouxeram a regulamentacao para a

mediaeao e, COm isso, abriram novas portas e oportunidades a

advocacia, PaVimentando o camiI血o da media車o extrajudicial e,

COm eSSa nOVa 16gica, ganharam alnda mais forca c含maras de

mediacao jえexistentes, bem como possibilitou-Se que advogados

Se aPrimorassem e buscassem formacao para atuar junto a estes

CentrOS Ou em SeuS eSCrit6rios, SOlidificando um novo mercado

Para a advocacia brasileira.
O procedimento de

mediacao, Via de regra, tera um

desfecho em um lapso temporal

muito inferior ao de um processo.

Um processo judicial sem muita

COmPlexidade juridica

dura anos. Portanto, O Principal

ganho econ6mico em findar um

PrOCeSSO de forma r各pida 6 a

disponibilidade de tempo para o

advogado patrocinar outras causas.

Alem disso, naO Se POde desconsiderar que o recebimento de um

Valor quase instantaneamente tem maior potencial de gerar

beneficios econ6micos. Isso porque, Se O meSmO Valor for

investido imediatamente nas necessidades do escrit6rio ou no

fomento da atividade ele pode gerar um retomo丘nanceiro futuro

A segunda vantagem essencial da mediac肴o e o

POtenCial de satisfaeao do cliente. A mediacゑo tem se mostrado

extremamente exitosa para as partes. Quando o acordo 6 atingido,

O Cliente fica satisfeito por ter resolvido seu problema da forma

que ele mesmo ajudou a construir. E ainda que nao seJa POSSivel
um acordo entre as partes, Criou-Se ali um canal de di針ogo entre

OS mediandos, nO qual lhes foi dado espaeo de escuta e fala de

forma ativa.

Assim, a advocacia ganhou um novo instrumento para

fomentar a carreira dos advogados, POis influencia positivamente

na base da sadde econ6mica de qualquer escrit6rio de advocacia

Ou advogado individual, qual seja, O PagamentO de honorまrios e a

Satisfa碕O do cliente, al台m de, 6 claro, mais uma altemativa de

atuaeao profissional, que em nada inviab址za a cotidianamente ja

realizada.

Advogadosl aprOveitem a parceria com o convenio do Mello Te11i§ Clube e OlariaA血統oo Clube)

maiores informap5es pelo telefone: 3976-5599. Mantenha §eu e-mail de cndastro atualizadoI



/ Planejamento 6 a palavra chave para o

ano de2018. Desde dezembro de2017, um

grupo de trabalhadores vem se reunindo,

Para a COnStruC急O dos prqietos do ano. As

atividades se iniciaram em 28 de fevereiro

COm a Aula Magna ministrada pela
Desembargadora V61ia Bomfim, que

re ceb e u um p色blico d e,

aproximadamente, 300 pessoas. Na

OPOrtunidade foi feito o lancamento do

Curso de Atualizae各o em Direito

Processual do Habalho, Organizado pelo

Centro de Estudos e Pesquisa de Direito

Processual.

/ Em fevereiro, a Presidente da Subse9aO,

Talita Menezes, iniciou o projeto de

aproximacao das universidades da regiao,

ministrando palestras para os aIunos de

Direito, destacando o papel da OAB no

COtidiano da advocacia, Sua importancia

Para a SOCiedade e, ainda, aPreSentando

novos caminhos para a advocacia, atraV6s

da media9aO, das pr各ticas colaborativas e

dajustica restaurativa.

/ Em mareo, a COmemOraCaO do Mes da

Mulher se iniciou com cafe da manha,

Seguido de video debate, almoco, Palestra

tendo por tema a Lei J創ia Matos, que

amplia a protee各o da mulher advogada,

encerrando-Se COm Show musical do grupo

feminino Curvex, e SuShi de nosso mais

novo parceiro, O reStaurante Majestade.

/ Aunda em mareo, O tema: A Judicializaeao

da Mulher ocupou nosso audit6rio, COm O

Professor da UFRRJ Doutor Bemardo

Campinho. No mesmo mes, deu-Se inicio

ao Projeto laneado em 2O17, dedicado a

Jovem Advocacia ``Capacitacao OAB

Jovem”, COm aulas praticas ministradas

Pelo Presidente da Comissao de
Prerrogativas, Raphael Vieira, e a Diretora

da ESA, Andrea Cabo, que trataram dos

temas de prerrogativas nos juizados

especiais e pratica trabalhista.

/ Em abr孤, aCOnteCeu a Semana Juridica

da OAB Jovem, COm V征ias palestras de

interesse da jovem advocacia, e, ainda,

uma palestra especial, Para tratar dos

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

NA JUNTA COMERCIAL.

/ Desde mar90 a ESA vem trabalhando

COm鉦nco, ja tendo sido realizados cursos,

COm OS temaS: C各lculos trabalhistas e

direito previdenci各rio, Sem falar nas

C各psuIas do Direito (CurSOS de um心nico

encontro com pre9OS reduzidos), COm OS

temas: ITCMD e em junho com o tema

Direito Desportivo.

/ No mes de Junho, a Comiss肴o de Meio Ambiente estar急

PrOmOVendo uma aeをo junto com escolas mu血cipais da regiをo.

Um concurso de desenho com alunos do 9o ano, que SeraO

expostos no hall dos elevadores do飴rum da Leopoldina. Seu voto

esco皿er盃os tres primeiros lugares. Participe! O objetivo do

PrOjeto 6 a aproxima9肴O da institui9aO COm a COmunidade e o

despertar para praticas de preservaeao do meio ambiente.

Agradecemos, desde logo, aO Diretor do F6rum, Dr, Pedro Ant6nio

de Oliveira Junior, Pela autorizacao para u亜zapao do espa?O.
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/ 2018jatemvatias palestras e cursos planejados, e, ainda, nOS」 _.

festividades tradicionais. Diversos cursos est乞O Sendo oferecidos

Pela ESAILEOPOLDINA e v紅ias atividades gratuitas em

andamento, Sendo feita a divulgaefo por e-mail e nossa fanpage

facebook.com/ OABRトLeoDOldina.

Mantenha seu cadastro atualizado e curta nossa pagina!
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