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LEOPOLDINA REPRESENTADA 

 

No dia 21 de novembro de 2016, a sociedade presenciou evento histórico, ocorrido em frente ao fórum da 

Capital, onde mais de 2000 advogados se reuniram para protestar contra ineficiência de nosso Poder Judiciário. 

O ato promovido pela Seccional contou com a participação das subseções, e a Leopoldina esteve devidamente 

representada, ressaltando que sua faixa ficou em evidência em toda publicidade do evento, mostrando o quanto 

a advocacia leopoldinense se mostra atuante em prol de seus interesses e da sociedade. O ato foi um marco, mas 

as ações devem prosseguir, para que o Estado exerça sua atividade jurisdicional atento aos interesses sociais, 

preservando direitos fundamentais, tais como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e o 

contraditório. 

Reiteramos neste informativo o agradecimento à empresa Viação Útil, que cedeu gratuitamente um ônibus para o 

transporte dos advogados da região, partindo de nossa sede até o centro da cidade, e ao conselheiro Robson 

Domingues pela obtenção deste apoio. 

Dia 23 de novembro, a Presidente Talita 

Menezes participou do Seminário promovido 

pela Ilustre Colega Dra. Ana Amélia Barreto, 

que buscou promover ações para a inclusão do 

advogado neste novo mundo digital. 

Participaram do evento os Presidente e Vice-

Presidente da Comissão de Prerrogativas, 

Raphael Vieira e Michel Gomes Pecorella. 



  

  

Em 24 de novembro, a Diretora da ESA, Andrea 

Cabo, tomou como posse como membro e secretária 

geral, da Comissão de Relações Instituições, criadas 

pela OAB/RJ, presidida pelo advogado e professor 

Victor Marcelo, também Diretor da ESA, da OAB/São 

Gonçalo. Parabéns aos nobres colegas. 

Ainda, no mês de novembro, dia 25, em reunião zonal, os 

presidentes de subseção da capital do Rio de Janeiro se 

reuniram na sede da OAB/Ilha, para discutirem problemas 

de suas subseções, tendo sido solicitado, pela presidente da 

OAB/Leopoldina, à seccional, apoio para providências que 

precisam ser tomadas diante de reclamações recebidas 

quanto ao mau funcionamento do XI JEC. 

Em 28 de novembro, o Coral de Advogados da Leopoldina 

participou do evento promovido pela CAARJ, Encontro de 

Corais, e mostrou que em três meses um lindo trabalho foi 

feito, a partir do compromisso de seus integrantes. Parabéns a 

regente Michele Almeida, e aos membros: Washington Luiz, 

Marisa Salú, Marcelo Bastos, Márcia, Ana Paula, Zoraya 

Almeida, Eline Oliveira, Cristiane Souza. A OAB/Leopoldina 

agradece aos nobres colegas por acreditarem neste projeto e 

darem este presente para nossa região. 

Nos dias 28 e 29 de novembro foi realizada a II 

Conferência Nacional da Mulher Advogada e a 

OAB/Leopoldina foi representada pela sua Presidente 

Talita Menezes e pela Diretora da ESA, Andrea Cabo. 

Confiram, no site da OAB Nacional, a Carta de Belo 

Horizonte, que registra o compromisso da advocacia 

para a obtenção da igualdade de gênero. 



No início de dezembro (1, 2, 3 e 4), foi realizado o 

segundo Colégio de Presidentes do Rio de Janeiro, e a 

OAB/Leopoldina teve uma participação marcante, 

levando aos demais colegas uma pesquisa sobre a 

evolução dos reajustes das custas judiciais, em destaque 

as que se referem aos recursos de apelação e agravo de 

instrumento, que em 2016 tiveram reajuste superior a 

200%, revelando clara intenção de obstaculizar o acesso 

ao segundo grau de jurisdição. Desde logo, os 

agradecimentos ao advogado Doge Cunha Ferreira, que 

elaborou a pesquisa. Além de apresentar o referido tema 

para debate, a Presidente Talita Menezes pugnou por 

investimento em capacitação do advogado para 

mediação e práticas colaborativas, de modo que este 

alcance maior autonomia no desempenho de sua 

profissão. A Presidente Talita Menezes, também, teve a 

honra de ministrar palestra junto com Dra. Marisa 

Gaudio, vice-presidente da OAB MULHER (seccional), 

tendo como tema o necessário reconhecimento do valor 

da mulher na sociedade e o recém aprovado, pelo 

Conselho da OAB/RJ, Plano Estadual de Valorização da 

Mulher Advogada. 

No dia 15 de dezembro de 2016, Dia da Mulher 

Advogada, a Presidente Talita Menezes foi paraninfa 

da entrega de carteiras aos novos advogados e 

estagiários da OAB/São Gonçalo, ocasião que, junto 

com o Presidente Eliano Enzo, ratificou o 

compromisso da OAB/RJ com a promoção de 

medidas que garantam a igualdade de gênero e a 

valorização da mulher advogada. 

ACONTECEU NA LEOPOLDINA 

NOVEMBRO 

 

PALESTRAS 

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

e a ESA da OAB/Leopoldina. No dia 09 houve a palestra do Prof. Vitor Marcelo Rodrigues sobre o Novo CPC e 

os desafios para a advocacia;no dia 17o Juiz Titular da 1ª Vara de Família da Leopoldina e Coordenador Adjunto 

do CEJUSC Leopoldina, Dr. Andre Tredinnick, e as Consteladoras Familiares Dras. Ruth Barbosa e Juliana 

Lopes, palestraram sobre a Constelação Familiar no Direito de Família e o Papel do Advogado; no dia 24, 

encerramos as palestras do mês com os Professores Flávio Fernandes, Raphael Vitagliano e Sheyla Salgado 

lecionando acerca da Criminalização da Advocacia. 

       Prof. Vitor Marcelo Palestra Constelação Familiar no               Palestra Criminalização da Advocacia  

                        Direito de Família e o papel do Advogado 



CURSOS 

 

Mais uma vez tivemos a honra de agraciar a advocacia leopoldinense com o curso “Advocacia Preventiva nos 

Negócios Imobiliários” ministrado pelo Professor Paulo Roberto Xavier. Tivemos quatro encontros nos dias 07, 

14, 21 e 28 de novembro e, após o encerramento, já a promessa de que novas questões acerca do direito 

imobiliário serão abordadas em 2017. 

 Além do curso de Direito Imobiliário, tivemos também o encerramento do 3º módulo do curso presencial do 

Novo CPC, com brilhante aula do Prof. Fábio Pereira, no dia 05, e do curso de Direito Desportivo, com aula do 

Professor Marcelo Jucá, Presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/RJ, no dia 29. 

 

 

       Prof. Paulo Xavier                   Prof. Fábio Pereira                              Prof. Marcelo Jucá 

   

EVENTOS 

  

No dia 04, houve mais uma reunião ampliada do Conselho e Comissões, onde debatemos temas relevantes e de 

interesse dos advogados da região. Além disso, foram entregues as medalhas e o troféu ao time de futebol da 

subseção, que foi vice-campeão do Torneio de Subseções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No mote da campanha mundial do Novembro Azul, realizamos o “Happy Hour azul”, no dia 23, onde reunimos 

diversos advogados e advogadas para um gostoso bate-papo com música ambiente, comidas e bebidas típicas de 

boteco, e, com irreverência e bom-humor, tratamos de questões importantes sobre a prevenção do câncer de 

próstata.  



A Comissão da OAB/Mulher, após bem-sucedida campanha, esteve 

no Hospital Mario Kroeff no dia 06, para entregar as doações de 

lenços e cabelos arrecadadas na Campanha Outubro Rosa. A 

Comissão foi representada por sua Vice-Presidente Dra. Fátima 

Lima e pela Dra. Cristina Tarcitano. 

Ainda no dia 30, o Presidente da Comissão de Mediação da 

OAB/Leopoldina, Dr. Bruno Pestana, representou a subseção na 

inauguração do Centro de Mediação Comunitária da Paróquia Bom 

Jesus da Penha. 

DEZEMBRO 

 

EVENTOS  

Fechando o mês com chave de ouro. No dia 30 tivemos a cerimônia de homenagem às mulheres advogadas, em 

consonância com o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, onde conferimos a medalha Eurydice 

Mendes às Dras. Helena Rosa Varella e Dalva Bernardo pelos relevantes serviços prestados à sociedade no 

exercício da advocacia. 

No dia 11 tivemos um belíssimo e descontraído Almoço Natalino, que contou com a presença de 

aproximadamente 90 advogados(as), muita música ao vivo e dança. Agradecemos a todos os presentes. 



No dia 15, a diretoria da OAB/Leopoldina fez a entrega de doações a cinco instituições beneficiadas com a 

solidariedade da advocacia leopoldinense. Foram distribuídas roupas, brinquedos, fraldas e leite, para 

crianças adolescentes e idosos. Agradecimento especial às advogadas Andrea Souza e Luciana Britez, 

Presidente e Vice-Presidente da Comissão da Criança e Adolescente, e a todos os advogados e advogadas 

que contribuíram com doações. 

A Comissão de Prerrogativas da OAB/Leopoldina encerrou os trabalhos do ano de 2016 com uma reunião 

ocorrida no auditório da Subseção, no dia 16, na qual estiveram presentes o Secretário Geral, Dr. Antonio 

Gomes, o Presidente das Prerrogativas, Dr. Raphael Vieira, e os Vice-Presidentes das Prerrogativas, Dra. 

Fernanda Baldanza e Michael Pecorella. 

MENSAGEM DA PRESIDENTE 

Prezados (as) colegas, quero agradecer todo apoio que temos recebido neste primeiro ano de gestão. Há 

muito que ser feito pela advocacia leopoldinense, mas fico feliz em dizer que um forte grupo vem se 

construindo, com pessoas dedicadas à advocacia e à sociedade, que doam seu tempo e habilidades, com a 

única expectativa de fortalecer nossa instituição. 2016 foi um ano difícil não apenas para o Brasil, mas 

para o mundo. Encerramos com uma greve extremamente lesiva à sociedade e uma flagrante instabilidade 

das instituições estatais. Em 2017, com muito trabalho e perseverança, vamos recomeçar nossa luta, firmes 

no pensamento que teremos êxito em alcançar, unidos, um futuro promissor. A OAB/RJ está de portas 

abertas para todos aqueles que querem se juntar na busca de uma sociedade mais justa, através do 

respeito à diversidade, da valorização do ser humano, e do cumprimento das normas que visam à garantia 

da Segurança Jurídica e da Justiça como bases do nosso Ordenamento Jurídico. Boas Festas para todos. 

Que em 2017 tenhamos saúde, força e determinação para alcançar nossos objetivos. 

Talita Menezes 



 

NOTÍCIAS: 
  
 Em 28de novembro de 2016, entrou em vigor a lei 13.363, que altera o CPC e o Estatuto da Advocacia, 

prevendo direitos e garantias para advogadas gestantes, entre eles a suspensão de prazos. Uma vitória da 

advocacia feminina e de sua família. 

 

O Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro entrará em recesso a partir próximo dia 20 de dezembro até 

o dia 6 de janeiro. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio atendeu reivindicação da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB/RJ), em 22 de novembro passado, aprovando resolução que suspendeu o 

expediente forense. 

  

 Graças ao convênio entre OAB/RJ e Google, os advogados poderão adquirir o pacote G Suite, que inclui os 

serviços de email, Hangouts, Google+, Google Drive, Google Agenda e Google Sites com condições 

especiais. Além dos 10% de desconto sobre o valor do pacote, a cobrança será feita trimestralmente pela 

própria OAB/RJ, através de boleto bancário. 

  

 Por meio de nota oficial divulgada nesta segunda-feira, dia 12, o presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz, 

fez duras críticas à reforma previdenciária defendida pelo governo federal. Pela Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 287/2016, a regra geral para a aposentadoria passará a exigir idade mínima de 65 anos, 

sendo aplicada a homens e mulheres, entre outras mudanças significativas.. 

  

 O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, por 285 votos a 72, proposta que criminaliza a violação 

das prerrogativas de advogados por parte de juiz promotor ou delegado. A pena prevista é de 1 a 2 anos de 

detenção, além de multa. A alteração ao Estatuto da Advocacia segue agora para deliberação do Senado. Se 

aprovado, vai à sanção da Presidência da República. 

 

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 

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 


