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ACONTECEU NA LEOPOLDINA 

 

SETEMBRO  

   

PALESTRAS 

 
Durante o mês de setembro diversos cursos e palestras foram promovidos através de parceria entre as 

Comissões e a ESA da OAB/Leopoldina.  

No dia 05 houve a palestra do Prof. Manoel Guedes sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência; no dia 12 o 

Professor Jorge Ruas, Presidente da CDTI-OAB/Leopoldina lecionou acerca do Processo Eletrônico; no dia 

17, iniciamos o terceiro e último módulo do Curso Presencial sobre o Novo CPC, e fechando as palestras do 

mês, no dia 29, com o Prof. Affonso Pernett, que tratou da Sucessão do Cônjuge e do Companheiro à luz do 

NCPC. 

    Prof. Manoel Guedes                                 Profa. Andréa Cabo                                                  Prof. Jorge Ruas 

CORAL 

 

Além dos cursos e palestras, iniciamos os ensaios do Coral de Advogados(as) da OAB/Leopoldina, que se 

reúne semanalmente às quintas-feiras, às 18 horas, na sede da OAB/Leopoldina. No dia 27, foi realizada uma 

reunião ampliada, com participação das Comissões, Conselheiros e advogados da região para tratar de 

assuntos de interesse da classe. 

ENTREGA DE CARTEIRAS E REUNIÃO DO CONSELHO  

 

No dia 29, foi feita solenidade para entrega de carteiras de advogados e estagiários da região, sendo que logo 

após foi dado início à reunião ordinária do conselho, para tratar de temas de interesse da advocacia e 

comemorar os aniversariantes do mês. 



 

OUTUBRO 

 

PALESTRAS 

 Outubro foi um mês repleto de eventos. Iniciamos, no dia 04, com a palestra Direito das Igrejas, ministrada pelo 

Prof. Francisco Tenório, que na mesma oportunidade fez o lançamento de sua obra sobre o tema.  No dia 06, o 

Prof. André Luiz Junqueira lecionou sobre Inadimplência Condominial e Execução de Quotas. No dia 18, foi 

realizada a palestra do Prof. Cezar March sobre Audiência de Custódia.  

 

CURSO 
 

No Dia 25 ocorreu a primeira aula do Curso de Direito Desportivo, que se encerrará em 29 de novembro, e 

contará com os Professores Marcelo Jucá (Presidente do TJD/RJ e da Comissão de Direito Desportivo da 

OAB/RJ); Rafael Fachada (Coordenador Acadêmico da Comissão de Direito Desportivo da OAB/RJ); Angelo 

Luiz e Gustavo Silveira. 

OUTUBRO ROSA 

 

No dia 19 foi realizado o evento de comemoração do outubro Rosa, com palestras ministradas por médicos(as) 

especialistas, Dra. Georgia Silveira de Oliveira (Nutrição Oncológica), Dr. Renato Battaglia (Direitos do paciente 

com câncer), Dra. Kelli Rodrigues (Autoestima e câncer de mama) e, por fim, a Dra. Talita Menezes encerrou o 

dia com palestra sobre a Valorização da Mulher Advogada.  Neste mês, fizemos uma campanha para a 

arrecadação de cabelo e lenços que serão doados para instituições que cuidam de pessoas com câncer. 

REUNIÃO COM O TJRJ 

 

Preocupados com as consequências da greve dos 

Serventuários do TJRJ, a Subseção da Leopoldina foi 

representada por sua Presidente em reunião com a 

Presidência do Tribunal de Justiça, ocorrida no dia 21, 

tendo a presença dos Drs. Felipe Santa Cruz (Presidente 

da OAB/RJ), Luciano Bandeira (Presidente das 

Prerrogativas da OAB/RJ), Fábio Nogueira (Procurador-

Geral da OAB/RJ) e Fred Mendes (Vice-Presidente da 

CAARJ). 



PRIMEIRO EVENTO DA DIRETORIA DE 

CULTURA: SARAU PRAZOS IN VERSUS. Com 

festa surpresa pelo aniversário da Presidente. 

 

O dia 26 também foi uma data muito especial! O Sarau 

Prazos InVersus, organizado pelo Diretor de Cultura da 

OAB/Leopoldina, Dr. Alexandre Aguillar, foi um 

sucesso e teve a participação de dezenas de advogados, 

inclusive com a ilustre presença da Diretoria da CAARJ, 

do Presidente e vice-Presidente, Drs. Marcello Oliveira 

e Fred Mendes. Ao final, todos ainda comemoraram o 

aniversário da Presidente da OAB/Leopoldina, Dra. 

Talita Menezes, com uma linda festa surpresa. 

COLÉGIO DE PRESIDENTES E CONSELHO DA OAB/RJ 

 
No dia 27, a Dra. Talita Menezes participou da sessão conjunta 

do Conselho Seccional e do Colégio de Presidentes de Subseção 

da OAB/RJ, em edição extraordinária, onde foi discutida a greve 

dos Serventuários do TJRJ 

CONVÊNIOS 

 

Estreitando os laços e buscando o aprimoramento dos 

convênios, a OAB/Leopoldina, representada pela 

Diretora de Convênios, Dra. Andrea Rios, se reuniu com 

o Rotary Club de Irajá, no dia 25  

OLIMPÍADAS JURÍDICAS 

 

Ocorreu, no dia 23, o Torneio de Futebol da OAB/RJ com a 

participação de diversas Subseções, onde a OAB/Leopoldina 

sagrou-se Vice-Campeã perdendo apenas para a Campeã Barra 

da Tijuca. Parabéns a todos os jogadores do time e aos Drs. 

Paulo Spala (Presidente da Comissão de Direito Desportivo da 

OAB/Leopoldina), Sandro Gottgtroy (Secretário Adjunto e 

Presidente da OAB Jovem da OAB/Leopoldina). 



VAI ACONTECER NA LEOPOLDINA 

 

NOVEMBRO 

 

Os ensaios do Coral de Advogados(as) da OAB/Leopoldina continuará toda quinta-feira às 18:00hs e, além 

disso, diversos cursos e palestras já estão agendados, façam suas inscrições! 

 

PALESTRAS: 

(serão concedidas 2 horas para estágio): 

•DIA 9/11 – 18HS: O NOVO CPC E OS DESAFIOS PARA A ADVOCACIA, com o Prof. Victor  Marcelo 

Rodrigues ( advogado, professor e Diretor da ESA São Gonçalo). 

•DIA  17/11 – 18HS:  CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO DIREITO DE FAMÍLIA E O PAPEL DO 

ADVOGADO, com Ruth Barbosa (filósofa e consteladora familiar e organizacional), Juliana Lopes (advogada 

e consteladora familiar e organizacional) e André Tredinnick ( Juiz da 1ª. Vara de Família da Leopoldina e 

Coordenador Adjunto do CEJUSC Leopoldina). 

•DIA 24/11 – 18HS: CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA, Sheyla Vela Salgado (advogada e Mestre em 

Direito ), Raphael Vitagliano (advogado ) e Flavio Augusto Fernandes (advogado e professor). 

 

CURSO: 

•7, 14, 21 e 28 de novembro – 18 às 21 HS: Advocacia Preventiva nos Negócios Imobiliários, Prof. Paulo 

Roberto Xavier. Investimento: R$150,00, com certificado. 

 

NOTÍCIAS: 

•Foi sancionada no dia 27 a lei que manteve a advocacia na Tabela IV do Supersimples. Em cerimônia no 

Palácio do Planalto, o presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, celebrou a aprovação sem vetos do 

projeto, “que garantirá dignidade tributária a milhares de advogados de todo o país”. 

•Aplicativo da OAB recebe centenas de denúncias de Caixa 2. No total, 723 manifestações foram enviadas à 

ouvidoria por meio do aplicativo, 215 delas acompanhadas de mídias anexadas. 

•Em vitória marcante na defesa das prerrogativas, a OAB/RJ conseguiu trancar a ação penal contra dois 

advogados que atuam como procuradores municipais. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu, dia 25, ser inaceitável a criminalização das atividades inerentes à advocacia. 

•Em novembro teremos a campanha Novembro Azul, contamos com a participação de todos em nossa 

programação. 

 

APOIO: 

Nossos agradecimentos sinceros aos empresários da região, que apoiam nossos eventos, em especial, 

Alexandre Rinaldi, corretor de seguros e RioDecor. 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO: 

Presidente: Talita Menezes 
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Secretário Adjunto: Sandro Moura 
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