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INICIANDO O TRABALHO 

O ano de 2016 se inicia com a nova Gestão que tomou posse em 01 de fevereiro de 2016. A 

cerimônia contou com a ilustre presença de advogados, 

amigos, familiares, das Defensoras Públicas Dra. Tania 

Maria Jardim Serra de Souza e Dra. Vanessa Silveira 

Gaio do Nascimento, e do Dr. Carlos Alberto Machado, 

Juiz Titular da 2ª Vara de Família do Fórum Regional da 

Leopoldina, que se declarou estar comprometido junto 

com a OAB/Leopoldina em difundir os benefícios da 

mediação.  

 

 

Os presentes ouviram a nova diretoria fazer o 

juramento de zelar pelos interesses da advocacia e 

da sociedade e durante o discurso de posse, nas 

palavras da Presidente Talita Menezes, “a prioridade 

é a valorização do advogado da região e a defesa 

das prerrogativas”. A fala foi ratificada pelo Dr. 

Luciano Bandeira, que, além de Tesoureiro, 

atualmente é Presidente da CDAP da OAB/RJ. 

Na oportunidade, o ex-presidente Fred Mendes fez 

seu discurso de despedida e recebeu as homenagens 

devidas, com a inauguração da Galeria de ex-

Presidentes. 

 

A Seccional da OAB/RJ também esteve presente representada pelo Tesoureiro, Dr. Luciano Bandeira 

e pelo Procurador Geral, Dr. Fábio Nogueira. Igualmente presente estava a CAARJ, representada por 

seu Presidente, Dr. Marcello Oliveira, que estava 

acompanhado de sua diretoria, além dos 

Presidentes da subseção Pavuna, Dr. Antônio 

Faria, e Ilha do Governador, Dr. Luís Varanda. A 

solenidade foi marcada pela alegria e entusiasmo 

do novo conselho ansioso para trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

 



PROVIDÊNCIAS 

No dia 16 de fevereiro de 2016, a Presidente 

Talita Menezes e o Secretário Geral Antônio 

Gomes foram recebidos pelo Diretor do Fórum 

da Leopoldina, Exmo. Dr. Juiz Pedro Antônio de 

Oliveira Júnior. A reunião foi marcada pela 

receptividade e manifesta intenção de trabalho 

cooperado em prol de melhorias para usuários 

daquele fórum regional. 

 

 

 

 

CAMPANHA 

 

Aderindo à campanha de iniciativa da CAARJ, a OAB/Leopoldina convoca a advocacia Leopoldinense 

para divulgação dos cuidados necessários contra o zika vírus.  

No dia 03 de março de 2015 faremos uma mobilização de 

conscientização no combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de 

doenças como dengue, febre amarela, chikungunya e o zika vírus, 

que ocorrerá no Fórum Regional da Leopoldina. 

No dia 5 de março de 2016, a CAARJ receberá todos na Tenda Bem-

Estar do Flamengo (Aterro do Flamengo – próxima ao Posto 2, ao 

lado do mobiliário de ginástica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANO DA MULHER ADVOGADA 

Segundo o ex-Presidente nacional da 

OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, a 

luta pela igualdade de gênero é uma das 

bandeiras da atual gestão. “Grandes 

homens são os que percebem a altivez do 

momento histórico. A Inclusão das 

mulheres advogadas no sistema OAB é 

fruto de muito trabalho. Lançamos esta 

importante medida, que fortalecerá a 

atuação das mulheres advogadas, que em 

poucos anos serão mais numerosas que 

os homens em nossa entidade”, afirmou.1 

A OAB Leopoldina está comprometida na 

campanha de valorização da mulher 

advogada e no dia 8 de março de 2016, a 

OAB MULHER Leopoldina receberá as 

advogadas e estagiárias, inicialmente com 

um café da manhã às 10:00 horas e um 

dia inteiro de programações, incluindo 

palestras e divulgação de serviços 

voltados para o público feminino. Todas 

estão convidadas para este dia de 

comemorações e debates. 

 

ESCOLA DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

Em 22 de março de 2016, das 10 às 12 horas, 

teremos a Aula inaugural da Escola de Inclusão 

Digital. A Comissão de Direito e Tecnologia da 

Informação-CDTI, responsável pelo projeto de 

inclusão digital da subseção, terá como Presidente o 

advogado Jorge Ruas, professor experiente na área de 

tecnologia e informação, que aceitou o desafio de 

capacitar advogados, inserindo-os no universo digital.  

 

E S A Leopoldina 

Ainda no mês de março de 2016, a ESA Leopoldina, que tem como Diretora a advogada Andreia 

Cabo, terá sua Aula Inaugural no dia 10, com o palestrante Dr. Pedro Antônio de Oliveira Júnior, 

Juiz Diretor do Fórum Regional da Leopoldina e Titular da 1ª Vara Cível, que falará sobre as 

alterações relevantes do Novo Código de Processo Civil e no dia 15 Palestra com o tema: Dia do 

Consumidor – Consumidor em Juízo com o Professor Fábio Pereira. 

A OAB Leopoldina convida todos(as) advogados(as) e estagiários(as) a participarem das atividades 

promovidas na sede, situada na Rua Leopoldina Rego, nº 542, Sala 104, Olaria. 

 

 

                                                           
1
 http://www.oab.org.br/noticia/29169/oab-proclama-2016-o-ano-da-mulher-advogada 



 

 

 

                                           PRERROGATIVAS 

 

A OAB/Leopoldina, através de sua Comissão de Defesa, 

Assistência e Prerrogativas, que tem como Presidente o 

advogado Raphael Vieira, atenta aos anseios da advocacia e 

engajada na campanha nacional de valorização do advogado, 

dispõe de Delegado de plantão todos os dias na sala da OAB no 

Fórum para auxiliar a advocacia leopoldinense em casos que 

afrontem direitos e prerrogativas profissionais do advogado. 

Estamos também atentos ao movimento legislativo de apoio ao 

Projeto de Lei nº 7.508/2014 para acrescentar o art. 350-A ao 

Código Penal, tipificando como crime a violação de prerrogativas 

da advocacia, que já obteve parecer favorável da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO: 

Presidente: Talita Menezes 

Vice-Presidente: Eurydice Silva 

Tesoureiro: Sérgio Mendes 

Secretário Geral: Antonio Gomes 

Secretário Adjunto: Sandro Moura 

 

________________________________________________________________________________ 
Maiores informações: 3976-5599 – leopoldina@oabrj.org.br 

Visite nossa página no Facebook: OAB/RJ – Leopoldina 
Rua Leopoldina Rego, nº 542/104, Olaria, Rio de Janeiro/RJ 


