PALAVRA DO PRESIDENTE
Valiosas aulas de prática do Direito
Este quinto número da Revista da ESA Paraná fecha o
segundo ano da publicação, marcada pela qualidade e pela
variedade de temas abordados. Mais um desafio vencido,
graças ao trabalho dos editores científicos e ao preparo dos
autores, levando a Revista a ser procurada por advogados,
bacharéis que militam em outras áreas do universo jurídico
e acadêmicos de Direito.
É palpável a verdadeira constelação de nomes que
reunimos desde o primeiro número, o que pude comprovar ao compulsar a coleção com as edições anteriores, de
forma a que escrevesse esta apresentação sem incorrer em
afirmações já registradas anteriormente.
Tenho para mim que o sucesso da Revista da ESA
se deve igualmente ao prestígio desfrutado pela advocacia
paranaense no cenário nacional. Na recente Conferência
Nacional da Advocacia, em São Paulo, tivemos dezenas de
advogados e advogadas conterrâneos brilhando nos painéis
apresentados, em todos os ramos do Direito ali discutidos.
Nada mais gratificante.
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De maneira geral, a advocacia exercida no Paraná é
reconhecida pelo vigor teórico e pela competência processual, respaldados pela estrita observância dos padrões éticos exigidos pela nossa atividade.
Isso faz com que autores referenciais do Direito brasileiro, radicados em tantos estados quantos os que compõem a Federação, disponham-se a contribuir com a nossa
Revista da ESA. Eles sabem da sua abrangência e ampla
circulação, o que permite a repercussão adequada para os
artigos aqui publicados.
Portanto, é com orgulho que os convido, mais uma
vez, para a apreciação do aprendizado jurídico que salta
destas páginas.
Boa leitura!
José Augusto Araújo de Noronha
Presidente da OAB Paraná
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