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A Papel Jurídico é uma empresa responsável pela criação de
conteúdo jurídico sob diversos formatos.

Presencialmente, atuamos na idealização e organização de
eventos, workshops e cursos com formatos mais
descontraídos e interativos, sejam eles próprios ou de
terceiros (escritórios de advocacia, entidades e
organizações).

On-line, produzimos conteúdos tais como podcasts
(disponível no Apple Podcasts, no Spotify e no Google
Podcasts), blog e vídeos (disponível no YouTube e IGTV).
 
As nossas redes sociais são alimentadas com materiais sobre
a advocacia na prática e o marketing jurídico.

Atuamos também na seara científica, através da nossa
Editora, cujo acervo já conta com publicações de renomados
professores de universidades com a Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais.

Temos ainda a Papel Jurídico Solidário, iniciativa da empresa
que visa a criação de uma rede de apoio mútuo em vários
segmentos.



Workshop "Técnicas de elaboração de 
recursos para os Tribunais Superiores"
com Flávio Quinaud Pedron. 

Com todas as produções, o intuito da Papel
Jurídico é sempre o mesmo: promover
debates que venham a aperfeiçoar os
profissionais da área jurídica, pois
acreditamos que somente pela reflexão
crítica de temas político-sociais será
possível o amadurecimento de nossa
sociedade e de nossas instituições. 
 
A nossa história evidencia os nossos ideais
como empresa.

Por cerca de dois anos e meio, a partir de
2017, a Papel Jurídico foi responsável por
algumas aulas inaugurais na PUC Minas,
contando com a participação de professores
da casa e convidados em um formato
totalmente original.



Workshop "Elaboração de petições no 
Direito das Famílias" 

com José Roberto Moreira Filho. 

Com o reconhecimento do formato adotado, outras
demandas surgiram. Em 2018, a  Papel Jurídico organizou
debate sobre violência de gênero no âmbito doméstico no
Ministério Público de Minas Gerais,  contando com a
participação de diversas autoridades. 

Ainda em 2018, houve a realização do evento "O contexto
político-social brasileiro e eleições 2018: (in)certezas
democráticas", contribuindo com o debate público acerca da
temática.

Nosso podcast já abordou temáticas como “Storytelling”,
“Constelação Familiar”, “Violência Obstétrica”, “Advogado
de Startup”, dentre outros.



Workshop "Técnicas de preparação para concursos
públicos." com Leonardo Barreto Moreira.

Cursos como "Gestão de Tempo &
Produtividade", "Marketing Jurídico &
Gestão de Escritórios", “Objetivos e
preparação da sustentação oral nos
Tribunais” e "Direito Aduaneiro" já foram
produzidos pela Papel Jurídico.

Com a expansão dos conteúdos ofertados
e a diversificação em sua forma de
distribuição, a Papel Jurídico, pouco a
pouco, torna-se referência em inovação e
originalidade no universo jurídico.
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Podcast da 
Papel Jurídico

https://open.spotify.com/show/61VnL51dD9K4cZg37JckMo
https://podcasts.apple.com/us/podcast/papel-jur%C3%ADdico/id1481789734?uo=4
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9jZGE5ZTBjL3BvZGNhc3QvcnNz


PRODUTOS

BLOG, PODCAST E VÍDEOS ON-LINE
Através destes produtos, produzimos informações atualizadas e de qualidade, com um
aspecto descontraído e prático.

EDITORA
Com a nossa Editora, publicamos obras sob diferentes formatos, levando conhecimento
técnico-científico e democratizando o acesso à edução jurídica.

MENTORIA DE MARKETING JURÍDICO
Com conteúdos tangenciais à advocacia na prática, nós produzimos uma mentoria
sobre marketing jurídico, realizada por videoconferência e com diversos parceiros.



Curso "Gestão & Marketing Jurídico: a nova perspectiva
da advocacia." com Juliana Picinin.
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Workshop O direito à filiação visto 
pelo Superior Tribunal de Justiça com 
Thais Câmara e Maria Goreth Macedo
Valadares.

3

Workshop Elaboração de Petições 
no Direito das Famílias.
Com José Roberto Moreira Filho.

Workshop Técnicas de preparação 
para concursos públicos.
Com Leonardo Barreto Moreira Alves.

4 Workshop Técnicas de elaboração 
de recursos para Tribunais Superiores.
Com Flávio Quinaud Pedron.

Evento Projeto de Lei Anticrime:
Polêmicas e Perspectivas.
Com Leonardo Barreto, Henrique 
Viana e Cristiano Oliveira.

Workshop Sustentação Oral nos
Tribunais: objetivos e preparação.
Com Henrique Viana Pereira.

Evento Perspectivas futuras do Movimento
Feminista.
Com Marlise Matos, Karina Junqueira 
e Valéria Said.

Workshop Aspectos práticos da Lei de
Alienação Parental.
Com Murillo Andrade.

9
Curso Gestão & Marketing Jurídico: a nova
perspectiva da advocacia. 
Com Juliana Picinin
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www.papeljuridico.com

Workshop com Thais Câmara e Maria Goreth Valadares sobre "O direito à filiação visto pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ)."

@papeljuridicofacebook.com/juridicopapel youtube.com/papeljuridico

https://www.facebook.com/juridicopapel
https://www.instagram.com/papeljuridico/
https://www.instagram.com/papeljuridico/
https://www.instagram.com/papeljuridico/
http://youtube.com/papeljuridico

