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PALAVRA DO PRESIDENTE

Acima de todas as expectativas

O primeiro número da Revista da ESA, lançado du-
rante as comemorações do Dia do Advogado, em agosto 
passado, superou todas as expectativas. O projeto inicial, 
de termos uma revista em formato exclusivamente virtual, 
foi alterado porque os advogados deixaram explícita a im-
portância da versão impressa. A diretoria da OAB Paraná 
e a Coordenação da ESA ouviram o apelo e concordaram 
com a medida.

Assim é que 1500 exemplares foram impressos, es-
gotando-se em 30 dias. A versão eletrônica, disponível 
no site da OAB Paraná, já ultrapassou os 16 mil do-
wnloads, em pouco mais de três meses. Uma prova da 
aceitação da Revista, já considerada uma ferramenta de 
apoio essencial nas bibliotecas e nos computadores dos 
profissionais do Direito.

É com medidas deste porte que a OAB Paraná cum-
pre seu papel de oferecer conteúdo científico e prático aos 
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advogados. Além de publicar ensaios de nomes consagra-
dos do Direito, a Revista da ESA é o veículo ideal para 
divulgar os trabalhos de novos talentos da advocacia, que 
nem sempre encontram os meios adequados para a publi-
car seus estudos jurídicos.

O segundo número da Revista traz um número con-
siderável de autores, resultado de um enorme trabalho de 
edição científica, já que alguns trabalhos foram preteridos 
por limitação do número de páginas da Revista. Esses fo-
ram desde logo selecionados para a Revista nº 3, a circular 
no primeiro trimestre de 2017.

Por enquanto, cabe-me a incumbência de sugerir a lei-
tura desta edição. Um volume que orgulha a OAB e será de 
extrema utilidade a todos vocês.

José Augusto Araújo de Noronha

Presidente da OAB Paraná


