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O ano de 2017 se inicia com muitas expectativas, e a principal delas é o 

aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido em 2016, ano de muita 

produção. Além das palestras gratuitas, cursos foram desenvolvidos 

para o aprimoramento do(a) profissional do Direito. Comissões foram 

criadas, ampliando a participação da advocacia na gestão em vigor. 

Campanhas foram criadas, fomentando a solidariedade e aproximação 

entre a classe advocatícia e a sociedade. Tanto a sede de nossa subseção 

quanto a sala que serve aos advogados(as) no fórum receberam melhorias. Os serviços foram 

ampliados. Enfim, os esforços foram recompensados com resultados excelentes. 

 A advocacia leopoldinense foi representada em encontros estaduais e nacionais, 

reuniões institucionais e perante órgãos relacionados à atividade jurídica. A defesa das 

prerrogativas foi encampada em todo estado e em nossa subseção não foi diferente. Sim, 2017 

será o ano de transcender os desafios, construir sobre os alicerces fixados e ampliar a 

participação da advocacia nas atividades pensadas para o profissional que deseja se superar. 

Venha participar de nossas atividades, integrar nossas comissões e construir uma Ordem dos 

Advogados do Brasil colaborativa, proativa e comprometida com os valores sociais. 

Talita Menezes 

 Nossa programação do ano já está sendo organizada. A ESA está preparando uma 

nova abordagem de estudos, propondo curso de direito processual civil, ainda matéria de 

grande dúvida, de forma bem dinâmica e pontual. Da mesma forma, cursos tratando de tópicos 

do Direito e prática advocatícia serão lançados, em novo formato. 

 Atendendo à demanda nesta área processual, no dia 07 de março, às 17 horas, 

nossa subseção receberá a Dra. Ana Amélia Barreto, que ministrará curso gratuito tratando das 

inovações do CPC de 2015: “AS ALTERAÇÕES DO NOVO CPC NO PROCESSO ELETRÔNICO”. 

 Esse ano, a ESA Leopoldina adotou um novo formato para os cursos. Serão 

oferecidos através de cápsulas. Como funciona? Serão 02 cápsulas por tema, cada cápsula 

contém 02 aulas. 

 Para iniciar, teremos Direito de Família, com o Professor da ESA/RJ, Affonso 

Pernet Jr. Na primeira cápsula  será abordada o tema Casamento. A aula 01, será no dia 17/03, 

de 09h às 11h, com os assuntos: natureza jurídica, impedimentos, causas suspensivas. A aula 02, 

será no dia 24/03, de 9h às 11h, com os assuntos: espécies, inexistência, invalidade, casamento 

putativo, regime de bens.  

   

  



 Ainda no dia 09, às 18h, receberemos a Profissional Coach e Jornalista, Sol 

Bagdadi, palestrando sobre o tema: Coaching para a carreira. A proposta da palestra é 

provocar uma reflexão sobre a necessidade de sair da chamada "zona de conforto" , da 

procrastinação e da urgência em se estabelecer metas plausíveis na realidade a fim de 

alavancar a carreira jurídica. Suas ações e planejamentos tem sido suficientes para que você 

alcance o seu sonho? 

 E não para por aí. Dia 15 de março é Dia do Consumidor, e neste mês será 

feito o lançamento de cartilha, com informações básicas, com a intenção de difundir a legislação 

especial e informar o consumidor.  

  Dia 21/03 é Dia internacional Contra a Discriminação Racial e a recém 

criada Comissão de igualdade Racial está preparando um vídeo debate, com o curta-metragem 

“Vista a minha pele” que surpreenderá a todos. 

  

 Em janeiro tivemos a notícia de que a Vara da Infância e da Juventude foi 

removida do Fórum Regional da Leopoldina. 

 A medida foi motivada pela notória ausência de estrutura do Fórum e também 

falta de segurança no local, colocando em risco crianças, adolescentes e suas famílias, além do 

público em geral. 

 Em maio de 2016 a OAB/Leopoldina enviou o ofício nº 044/2016 à OAB/RJ com 

o pedido de remoção da Vara. A Seccional, por sua vez, através da Procuradoria, encaminhou o 

pedido de remoção à Presidência do Tribunal de Justiça. 

 Dia 07, das 11 às 15hs, a CAARJ, através de seu Eixo Vida, oferecerá os 

serviços de massoterapia, medição de pressão arterial, taxa de glicose e colesterol em 

nossa Sede.  

 No dia 08, às 18h, teremos um debate tratando  das conquistas femininas. 

Venham participar!  

 Dia 09, das 10 às 14hs, a MaryKay estará na sala do Fórum embelezando as 

advogadas. 

 Nossos eventos são divulgados no facebook, acompanhem nossa fanpage: 

OAB/RJ – Leopoldina 

 Na segunda cápsula será abordada o tema União Estável. A aula 01, será no dia 

31/03, de 09h às 11h, com os assuntos: origem e evolução da entidade familiar, natureza 

jurídica, efeitos. A aula 02, será no dia 07/04, de 9h às 11h, com os assuntos: direitos e 

deveres, homoafetiva, putativa. O investimento é de R$ 85,00 por cápsula.  

 Março é mês da MULHER, e para comemorar teremos uma semana de 

atividades, começando com o dia 06, às 10hs, oferecendo um delicioso café da manhã para as 

advogadas leopoldinenses. 



A OAB Leopoldina e o Olaria Atlético Clube firmaram parceria concedendo condições 

diferenciadas para que advogados e advogadas da região possam desfrutar do clube com 

sua família. Informações: 3976-5599 

  

Neste mês de fevereiro, a OAB Leopoldina e a ONG OCA (Organização Cultural Alternativa) 

uniram forças para a arrecadação de mochilas para 35 crianças. A meta foi ultrapassada e 

as crianças iniciarão o ano felizes com mochilas novinhas, graças à solidariedade da 

advocacia leopoldinense. 

  

Em março será lançada campanha em conjunto com o Fórum da Leopoldina, para a 

arrecadação de fraldas geriátricas, que serão entregues à ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO 

DA POLICIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO, beneficiando policiais militares acidentados em 

serviços, atualmente com necessidades especiais.  
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