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ACONTECEU NA LEOPOLDINA 

 

JULHO 

 

Entrega de carteiras para Delegados de Prerrogativas 

8 de julho foi dia de inaugurar nossa Biblioteca Jurídica, na sala da OAB no fórum da Leopoldina. O acervo 

conta com obras novas, atualizadas em conformidade como a nova sistemática processual e livros doados por 

advogados. No mês, foi feita uma campanha, que premiou o Dr. Robson Domingues pelo numero de obras doadas. 

A biblioteca continua recebendo doações de livros em bom estado. Para a utilização das obras, que servem apenas 

para consulta na sala da OAB, o interessado deverá apresentar um documento com foto e fazer seu cadastro com 

nosso funcionário. Aproveite este presente da OAB/ Leopoldina para enriquecer suas petições. 

 

No dia 12, os Delegados de Prerrogativas da OAB/Leopoldina receberam sua identificação, para facilitar a 

atuação dos mesmos no exercício das suas funções. A entrega de carteiras foi promovida pelo Presidente da 

Comissão de Prerrogativas, Dr. Luciano Bandeira, pela Presidente da Subseção, Dra. Talita Menezes e pelo 

Presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção, Dr. Raphael Vieira. 

  

As palestras gratuitas ocorridas em julho contaram com a presença da advocacia leopoldinense, deixando nosso 

auditório repleto. A primeira delas foi ministrada no dia 12, pela professora Rita Moura, com o tema Pensão por 

Morte. Dia 19, foi a vez de recebermos a honrosa visita do Defensor Público Felippe B. Rocha, lançando seu 

livro e tratando do tema Reflexo do Novo CPC nos Juizados Especiais. Dia 20, a OAB Jovem da Leopoldina 

trouxe a palestra realizada pelo Presidente da Comissão da OAB Jovem Barra da Tijuca, Dr. Christiano Ricardo 

de Oliveira Bezerra, com o tema Tributação da advocacia para o jovem advogado. Dia 21, o professor 

Wellington Júnior tratou do tema Direito Real de habitação para o Companheiro Sobrevivente e, dia 27, 

recebemos os juízes das varas de família do fórum regional da Leopoldina, Dr. Carlos Alberto Machado e Dr. 

André Tredinnick, que trataram do importante tema da Conciliação e da Mediação como formas de resolução 

de conflitos. 

 

 



Mediação e Conciliação  Juizados Especial e o novo CPC  Direito Real de Habitação  

Tributação para o Jovem Advogado 

Ainda no mês de julho, teve início o curso ministrado pelo professor 

Renato Eduardo Ventura Freitas, instrumentalizando o profissional de 

Direito para a compreensão das normas que se referem ao cabimento do 

Recurso Especial e do Recurso Extraordinário no Novo CPC. 

A OAB/Leopoldina agradece a todos os palestrantes e advogados que 

participaram das atividades no mês de julho de 2016. 

AGOSTO 

MÊS DO ADVOGADO 

UM DIA DE DEBATES 

Em 3 de agosto, nossa sede recebeu a advocacia leopoldinense com um lindo café da manhã, inaugurando um dia 

repleto de atividades. O primeiro painel, tratando de Direito Desportivo e as Olimpíadas de 2016 foi abrilhantado 

pela atleta paralímpica Roseane Ferreira dos Santos, que foi homenageada pela sua carreira repleta de lutas, 

seguindo-se a palestra realizada pelos membros da Comissão de Direito Desportivo da OAB/RJ Dr. Rafael 

Terreiro Fachada e Dr. Neimar Quesada, e pela Diretora Jurídica do comitê Olímpico Brasileiro, Dra. Ana 

Paula Terra. No segundo painel fomos prestigiados pela presença do Dr. Luciano Bandeira, Diretor Tesoureiro 

da OAB/RJ e Presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ e pela Dra. Clarissa Costa, que trataram do 

tema relacionado à Defesa de Prerrogativas na Justiça do Trabalho. 

Com a presença do Presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB/RJ, Dr. Wanderley Rebelo, o tema 

Fatores de Risco e Proteção para o uso de Drogas na Infância e Adolescência, foi amplamente debatido, 

inclusive com a participação de membros do Conselho Tutelar da Região, tendo sido este o terceiro painel do dia.  



Em seguida, no quarto painel, o tema Curatela e o Novo CPC – Pessoas com Deficiência e o Idoso foi tratado 

pela Dra. Gilse Prates, perita e especialista em Medicina Legal, Perícias Médicas e Neuropsiquiatria Geriátrica, e 

pela Dra. Magdalena Grego, participante da inspeção anual da justiça Federal. O dia foi encerrado com o quinto 

painel, tratando do Direito do Consumidor, tendo como palestrante o Presidente da Comissão do Direito do 

Consumidor da OAB/RJ, Dr. Giovanni Pugliese, e a honrosa presença da Presidência do Olaria Atlético Clube, 

que recebeu os agradecimentos pelo apoio que vem sendo dado à OAB/Leopoldina. 

A Diretoria da OAB/Leopoldina agradece às Comissões de Direito, que promoveram suas palestras e a todos os 

membros do Conselho e demais trabalhadores que vem atuando nesta gestão, pela colaboração na organização do 

evento. 

Registramos, ainda, nossos agradecimentos, aos apoiadores: Rinaldi Corretora de Seguros; Arara Real 

Fitoterápicos; Espaço Alternativo; Instituto Bella Assumpção; Tereza Martins Maquiadora; Sheila Oliveira 

Coach e; Ylza Vieira Massoterapia Estética 

Debate: Perfil Consumidor à luz do CPC/2015  Presença da OAB/RJ no evento  

Debate: Fatores de Risco e Proteção para o  

Uso de na Infância e Adolescência 

Debate: Encontro com as Prerrogativas e CJT  

Debate: Direito Desportivo e as Olimpíadas 2016 



UMA NOITE DE FESTA 

 

O ano de 2016 ficará marcado pelas lindas comemorações, que contaram com a adesão da advocacia 

Leopoldinense. 

Nossa Festa Junina, possível por conta da colaboração de todos, foi só uma pequena demonstração da animação 

desta grande família. No dia 26 de agosto a Festa de comemoração do Dia do Advogado foi um grande sucesso, 

tendo sido prestigiada pelo presidente da OAB/RJ, Dr. Felipe Santa Cruz e, ainda, o Vice-Presidente da CAARJ, 

Dr. Fred Mendes, a Secretária Adjunta e Diretora do Eixo Bem-Estar da CAARJ, Dra. Marisa Gaudio e as 

Diretoras de Eixo da CAARJ, Dra. Ana Carolina Lima e Dra. Tânia Albuquerque, assim como membros da 

diretoria da OAB/RJ, Dr. Ricardo Menezes; Dr. Carlos André Pedrazzi. Também estiveram presentes nossos 

Conselheiros, Diretoria, amigos e familiares, da OAB/Leopoldina. Na ocasião, foi homenageado o Tesoureiro da 

OAB/Leopoldina, Dr. Sérgio Mendes, pelos seus 80 anos, e, com ele, os demais aniversariantes de julho e agosto 

celebraram entorno do bolo a data festiva. A festa realizada no Grand Buffet foi lindamente produzida pela casa, de 

modo que agradecemos a equipe do local, na pessoa da Beth Freire, pelo carinho com a advocacia, manifesta numa 

festa tão bem cuidada. A OAB/Leopoldina agradece a CAARJ, a OAB/RJ, aos funcionários da OAB/Leopoldina e 

a todos os advogados e familiares que participaram do evento, tornando-o possível. 



SETEMBRO ESTÁ ACONTECENDO E VAI ACONTECER 

 

Após o recesso, o mês de setembro retoma o ritmo de trabalho e a ESA lança as palestras gratuitas do mês e o terceiro 

módulo do curso do Novo CPC. 

CULTURA NA LEOPOLDINA 

A Diretoria de Cultura, por meio de seu Diretor, Dr. Alexandre Aguilar, faz duas convocações incríveis. A primeira 

é para a participação em nosso Coral de Advogados da Leopoldina, que está em fase de implementação. A segunda é 

para um Sarau de Poesias que será realizado em 26 de outubro, portanto, os nossos poetas podem procurar maiores 

informações na sede, para participarem de evento inédito. 



NOTÍCIAS 

 

•No mês de julho, as Comissões de Juizado Especial e Prerrogativas da OAB/Leopoldina realizaram uma pesquisa 

que se refere ao funcionamento dos dois Juizados Especiais Cíveis, situados na Regional. Problemas pontuais foram 

identificados, de modo que a OAB possa buscar, junto aos respectivos magistrados, as medidas necessárias de modo 

que sejam sanadas as causas para os pontos indicados pelos advogados como prejudiciais ao bom andamento 

processual. Ainda este mês, será lançado um informativo extraordinário, para divulgação do resultado da pesquisa. 

Desde logo, a OAB/Leopoldina agradece aos advogados e estagiários que responderam ao questionário, 

colaborando para a apuração de reclamações que, na maioria dos casos, era feita de maneira informal, dificultando 

que providências fossem solicitadas formalmente. 

 

•Dia 01 de setembro entrou em vigor o Novo Estatuto da Advocacia. É importante que todos os advogados tomem 

ciência desta mudança legislativa. 

 

•No dia 05 de setembro, o Presidente da OAB/RJ, Dr. Felipe Santa Cruz, fez convocação de Colégio de Presidentes, 

onde ficou decidido pela proposta de inclusão na tabela de honorários, de valor mínimo para audiências que se 

realizam em juizados especiais, como medida para coibir o pagamento de valores irrisórios para advogados 

contratados exclusivamente para a realização daquele ato processual. Os valores sugeridos seguem um 

escalonamento, de modo que, dependendo da complexidade do ato e do valor da causa, os honorários para a 

audiência sejam maiores. Assim, para audiência de conciliação apenas, o valor seria de R$200,00, audiência de 

instrução e julgamento, em causas de até 20 salários mínimos, o valor seria de R$200,00, audiência de instrução e 

julgamento, em causas com valor entre 20 a 30 salários mínimos, o valor seria de R$270,00, entre 30 a 40 salários 

mínimos, o valor seria de R$350,00. Caso o advogado seja contratado para a realização de audiência de conciliação, 

o valor inicialmente seria R$200,00, porém, sendo a mesma convolada para instrução e julgamento, será pago o 

valor devido para esta, considerando o valor da causa, conforme acima informado, acrescendo-se metade do valor 

devido para a audiência de conciliação, neste caso, uma audiência de conciliação convolada para instrução e 

julgamento, poderia custar, R$300,00; R$370,00 ou R$450,00, conforme o valor da causa. No momento, os 

Presidentes aguardam a apreciação da proposta pelo Conselho da OAB/RJ. 

 

•A OAB/RJ inicia uma campanha para combater a brutal redução de valores fixados pelo Poder Judiciário por dano 

moral e, ainda, a desconsideração de ocorrências como ensejadoras de indenização. Dia 18 de outubro teremos uma 

audiência pública: Mero Aborrecimento tem Valor! 

 

•A 27ª. Caminhada dos Advogados será realizada em 24 de setembro em Niterói, acompanhem a divulgação do 

evento.  



APOIO: 

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 


