
CARTA ABERTA A COMISSÃO DA JOVEM ADVOCACIA DE GOIÁS 

 

Em primeiro lugar, peço licença aos demais para cumprimentar de forma mais especial e com 

muito amor, os membros da comissão da advocacia jovem: poxa, foi tudo por vocês, é tudo 

sempre por vcs. 

Cumprimento também a Diretoria da CAJ, Guilherme, Izabella e Vinicius, caramba passamos 

tanta  coisa né, e aqui construímos mais do que uma diretoria, uma irmãdade, aos nossos 

coordenadores, MUITO OBRIGADA, sem vocês nós não conseguiríamos tanto, e por falar em 

quantidade. 

Rafael Lara, nosso diretor da geral da ESA e Presidente Lúcio Foram mais de 150 cursos na capital 

e no interior voltados para a Advocacia Jovem, entre cursos presenciais e on-line, sendo a 

maioria gratuitos.   Foram 20 reuniões ordinárias, muitas, muitas palestras feitas por jovens 

advogados nas subcomissões OAB vai á Escola e OAB vai à Faculdade, tudo isso com parceria da 

ESA.  

A Advocacia jovem hoje vive um novo momento hoje temos muitos advogados que compõem 

as diretorias das comissões, aprovamos no Conselho Seccional o piso salarial ético. 

Conquistamos espaço Conselho Federal, é a primeira voz que uma Presidente Jovem, ocupa a 

presidência da Comissão Nacional da Jovem Advocacia. 

A advocacia jovem, lutou por espaço, a quebra da cláusula de barreira, abaixamos o número de 

três para cinco anos o tempo para fazer parte do conselho seccional e neste ato, entregamos 

ofício do Colégio Nacional de Presidentes Jovens que pede que as seccionais recomendem e 

fomentem a integração de jovens advogados e advogadas nos quadros da Ordem. 

Nós, mudamos o cenário do empreendedorismo jurídico, inovamos, participamos ativamente 

da mudança do livro de publicidade, criamos novos formatos de escritório de advocacia: viva o 

coworking!  Nós ensinamos a OAB que o futuro é agora, e fomos atrás dele, assim 

continuaremos. 

Aos estudantes de Direito, a comissão é tanto para estudantes quanto para a Advocacia Jovem, 

Professora Antônia, é um prazer receber os alunos da Universidade Salgado de Oliveira, 

esperamos vocês do lado de cá em breve para ter o prazer de lhes entregar a Carteira da OAB, 

e aqueles que quiserem concurso, será bom encontra-los empossados. Aos nossos palestrantes, 

eu não tenho palavras para agradecer, sabemos que o tempo é o que temos de mais valioso, e 

vocês todos se dispuseram a estar aqui. Aos nossos patrocinadores: Instituto Goiano de Direito, 

Solutti, e Jus Brasil, obrigada não só pela parceria de sempre, mas por acreditar neste projeto. 

Advocacia Jovem Goiana, nós sabemos que de vez em quando dá vontade de “chutar o balde”, 

e nós estamos aqui para buscar com vocês, responder, ajudar e auxiliar, escolhemos SERVIR, 

porque temos um propósito e compromisso com a OAB. Esse é o nosso segundo Congresso 

voltado para a Advocacia Jovem, que venham vários como esse: feitos e organizados pela jovem 

advocacia e para ela!  

Bom Congresso a todos, e agora quero convidar para mediar o primeiro Painel. Dr Guilherme:  

 


