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Vitória/ES, 23 de setembro de 2020 

 

 

Ofício 305/2020 - AAC 

 

Assunto: Banco de Advogadas Palestrantes.  

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) 

Presidente de Comissão da OAB/ES.  

 

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, por meio da Presidente da 

Comissão da Mulher Advogada, Dra. Livia Dal Piaz, para concretização do Projeto “Banco de 

Mulheres Advogadas Palestrantes na OAB/ES”, vem perante Vossa Excelência informar e 

solicitar o que se segue:  

 

A Comissão da Mulher Advogada, ouvindo o grupo de Presidentes de Comissões Temáticas da 

Seccional Capixaba, propõe compilar em forma de um banco, o cadastro de advogadas aptas a 

realizar eventos pela Ordem. Este banco terá por objetivo sugerir nomes para que as Comissões 

possam bem cumprir a Portaria n. 261/2020 da OAB, através de maior participação feminina e 

democratização nos eventos da instituição. Frise-se o caráter indicativo de nomes, ou seja, não 

exclui a participação de outras mulheres advogadas ou demais Mulheres de Carreira Jurídica.  

 

Desta forma, solicitamos que seja divulgado na comissão a abertura do prazo de inscrição para 

efetivação do cadastro das Advogadas onde será necessário que a mesma informe sua área de 

atuação e experiência nos temas indicados para desenvolvimento/comparecimento em 

palestras, seminários e conferências no âmbito da OAB-ES.  

 

Para a efetivação do cadastro será necessário que a Advogada envie um e-mail para  

cadastrodepalestrantes@gmail.com, preenchendo os campos da tabela, conforme abaixo.  
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Nome da 

Advoga-da 

 
Raça 

 
Contatos 

 
Área de 
atuação 

Temas 
relevantes de 
enfoque de 
sua atuação 

 
Minicurrículo 

 
 

Exemplo 

Branca, 
preta, 
parda, 

indígena 

LinkedIn, 
Instagram, 

e-mail, 
telefone. 

 
Direito de 
Família 

Pensões 
alimentícias e 

Divórcio 
extrajudicial 

Especialista em 
direito de família. 

15 anos de 
atuação na área. 

 

Solicitamos que o referido cadastrado seja enviado até o dia 23 de outubro de 2020. 

 

Esclarecemos que os dados das palestrantes serão enviados conforme solicitação dos 

Presidentes das Comissões da OAB/ES para contato em caso de interesse em alguma das 

especialidades informadas.  

 

Aproveito para renovar protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

ALBERTO NEMER NETO 

Coordenador Geral das Comissões da OAB/ES 

 

 

 

 

LIVIA CIPRIANO DAL PIAZ 

Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/ES 
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