
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO OAB JOVEM  
REALIZADA EM 07/06/2018 

Aos 07 (sete) dias do mês de junho de 2018 reuniu-se a Comissão OAB JOVEM desta                
15º Subseção a partir das 7:30 horas. A reunião foi coordenada pelo Dr. Thiago Luiz               
Amério Ney Almeida, OAB/RJ nº 187.058, com a presença dos integrantes Dr. Rafael             
Nunes Oliveira Soares, OAB/RJ nº 216.647, Dr. Rafael Frizzera Santos, OAB/RJ           
218.308, Dr Igor Giuberti Pinto, OAB/RJ nº 211.856. 
Iniciando os trabalhos, o Coordenador agradeceu a presença de todos, incumbindo-se           
da redação da ata desta reunião de maneira compartilhada. Em seguida, os presentes             
se apresentaram e declararam seus objetivos e suas expectativas perante a Comissão            
OAB JOVEM. Fora apresentado o PROMAD, inclusive conforme comunicado em          
anexo, que é “ Programa Nacional de Modernização da Advocacia (PROMAD) , que visa 
“proporcionar a modernização da advocacia brasileira, através de ferramentas         
tecnológicas e serviços que possibilitem o exercício de uma advocacia moderna: mais            
organizada em suas rotinas, mais conectada com seus clientes e com uma divulgação             
ética e profissional perante o mercado”. Fora apresentado o projeto voluntário de            
cidadania ativa que contou com o apoio dos presentes, a fim de que esta comissão               
possa prestar apoio à estudantes do ensino médio com noções básicas de cidadania,             
sendo apoiado por unanimidade. 
Retomando a palavra, foi combinado as seguintes ações a serem apresentadas até a             
próxima reunião, sendo aprovada pela Comissão. 
1 - Dr. Thiago irá firmar o contato com a UFF através da Coordenadora prof. Dra.                
Fabiane para que a comissão participe da construção da nova edição do projeto do              
cidadania ativa a recomeçar do mês de agosto do corrente ano. 
2 - Dr. Thiago irá requerer, conforme discutido e sugerido pelo comissão, à presidência              
desconto para os advogados jovens nos eventos da 15ª subseção conforme ocorre em             
outras subseções, como em Campos dos Goytacazes;  
3 - Dr. Rafael Nunes e Dr. Igor Giubert se comprometeram em conversar com a               
representante do CAJUFF (Dra. Priscila) e do Departamento de Direito (Dr. Saulo) para             
avaliar qual evento poderemos fazer em apoio a advocacia jovem, inclusive, com a             
possibilidade de confecção de horas complementares, assim como possíveis         
indicações de estudantes para colaborarem com a comissão; 
4 - Dr. Rafael Frizzera se comprometeu em buscar possíveis palestrantes para futuros             
eventos, assim como divulgar o PROMAD e os atos desta comissão; 
Consigna-se que a próxima reunião foi designada para 05 de julho de 2018 às 7:30h,               
para que houvesse tempo hábil para cumprir o planejado. Finalizando a reunião, o             
Coordenador indagou aos presentes se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra,             



 

dando-se por encerrada a reunião, às 09:29 horas, tendo sido a presente ata lavrada e               
aceita por todos os presentes e após enviada para ser arquivada eletronicamente no             
sítio http://www.oabmacae.org.br/oab-jovem.php. 
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COMUNICADO 01/2017 
 
A Comissão OAB JOVEM representada pelo Coordenador Dr.Thiago Luiz Amério Ney 
Almeida, OAB/RJ no 187.058, nomeado pela Portaria nº 15SS-896/2016, em          
conformidade ao Regimento Interno aprovado, vem por meio deste  COMUNICAR aos           
Jovens Advogados do  Programa Nacional de Modernização da Advocacia (PROMAD) ,          
que visa “proporcionar a modernização da advocacia brasileira, através de ferramentas           
tecnológicas e serviços que possibilitem o exercício de uma advocacia moderna: mais            
organizada em suas rotinas, mais conectada com seus clientes e com uma divulgação             
ética e profissional perante o mercado”, disponibilizado de  forma gratuita pelo período            
de 3 anos. Não percam a oportunidade de contarem com um software jurídico além de               
site profissional! Para maiores informações e cadastro acessem        
 http://promad.adv.br/jovem-advogado . 
 

Dr. Thiago Luiz Amério Ney Almeida 
Coordenador da Comissão 

 
 

 
 


