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 No dia 8 de abril a OAB Leopoldina participou da comemoração dos 70 anos do 

Estádio Antônio Mourão Vieira Filho, do Olaria Atlético Clube. Na ocasião, as advogadas ensaiaram 
um treino de futebol e os advogados tiveram a oportunidade de participar de uma partida de 
futebol no campo profissional. Após a comemoração, que contou com a presença dos advogados e 
advogadas da região, sócio do clube e diretoria de ambas as instituições, os presentes 
confraternizaram num churrasco realizado no parquinho do Clube. Fica, aqui, registrada as 
felicitações ao Olaria Atlético Clube, na pessoa do Presidente Augusto Pinto Monteiro. Vida longa 
ao campo e à nobre instituição, que faz parte da história da Leopoldina. 

   

 Criada a Comissão de Direito a Educação da OAB/RJ, seus membros tomaram posse 

no dia 19 de abril, estando na presidência da comissão o então Presidente da Subseção Barra da 
Tijuca, Claudio Carneiro. A presidente da OAB Leopoldina tomou posse na mesma ocasião, como 
consultora da comissão, grande honra que assumiu na qualidade de docente da UFRRJ. 
 

 No dia 27 de abril, a OAB/RJ reuniu o Conselho Pleno e os Presidentes de 

Subseções, tendo como pauta a atuação da instituição diante da crise do Estado do Rio de Janeiro, 
discutindo-se a possibilidade de pedido de impeachment do Governador e Vice-Governador do 
Estado. A reunião contou com a participação de representantes de órgãos de classe, e grupos 
diversos, tendo como objetivo a ampliação de debate em razão da relevância do tema. A 
presidente da OAB Leopoldina esteve presente, manifestando-se sobre o tema, e apontou para a 
necessidade de mapeamento dos problemas que foram deflagrados com a crise, de modo que a 
instituição possa, através de suas comissões, propor intervenções pontuais, contando com a 
participação dos diversos órgãos de classe. 
  
  
 



  No mês de abril, a ESA Leopoldina realizou três edições do projeto “Cápsulas do 

Direito”, tratando de conteúdos jurídicos diversos: Direito de Família, Direito Processual e 
Direito Imobiliário. O objetivo do projeto é proporcionar cursos com carga horária mínima, 
tratando de institutos jurídicos específicos, atendendo a demanda de cursos rápidos e de baixo 
custo, de modo que o advogado possa investir em sua capacitação de como econômico e 
ajustado ao pouco tempo disponível em sua rotina.  As “Cápsulas do Direito” estão programadas 
para todos os meses, com temais dos mais variados, de modo que o advogado e a advogada 
possa atender a sua constante necessidade de atualização. Acompanhe nossos informativos e o 
facebook da OAB Leopoldina e inscreva-se pelo telefone 3976-5599 . 
 
 
  

Cápsulas do Direito – Juizado Especial Cível Cápsulas do Direito – Direito de Família 

Cápsulas do Direito – Direito Imobiliário 

 No dia 17 de abril, a diretora de Ação 

Social, Dra Indiara Lavra, entregou as doações 
arrecadadas no dia da palestra do Des. Werson Rego. 

 Agradecemos a todos que colaboraram 

mais uma vez com os projetos da OAB Leopoldina. 



  Ainda no mês de Abril, a OAB Leopoldina esteve engajada na Campanha de 

Conscientização do Autismo, em parceria com a ONG Organização Cultural Alternativa (OCA), 
fixando um ponto de venda de camisas da referida instituição, tendo como tema o Autismo. O 
ápice da campanha se deu no dia 26 de abril, quando estiveram presentes na sede da 
instituição a Professora Marta Relvas, neurocientista e a Juíza Keyla Blanck De Cnop, membro 
da Fundação Mundo Azul, para palestra sob o tema: Autismo: Aprendendo a lidar. Proteção 
jurídica da pessoa com deficiência. Na oportunidade, compareceram diversas instituições 
educacionais da região leopoldinense, profissionais de diversas áreas, além de advogados e 
advogados comprometidos com a proteção da pessoa deficiente. 

  A diretoria de cultura presenteou a advocacia leopoldinense com a estreia dos 

Entreatos Jurídicos, com aula de teatro voltada ao desenvolvimento de habilidades artísticas, 
úteis à atividade advocacia. O primeiro encontro teve como foco uma oficina de corpo, com o 
professor Carlos Neiva. Fique atendo nas demais edições e inscreva-se pelo telefone 3976-
5599. 
 

 Ainda em abril, o Coral de Advogados e Advogadas da OAB Leopoldina se 

apresentou no hall do Fórum da Leopoldina, sob o aplauso de colegas que prestigiaram a 
iniciativa do grupo. 



   No mês de abril foi lançada a Campanha Calor Humano, de iniciativa da CAARJ, 

ocorrendo em sua 3ª edição. A caixa para o recebimento das doações estará sendo alternada, de 
modo que fique na sede, mas também na sala da OAB Leopoldina, dentro do fórum. São itens da 
campanha: agasalhos, cobertores, lençóis (roupa de cama em geral), mas também roupas que 
estejam em bom estado. No ano passado, a OAB Leopoldina recolheu 532 itens, vamos participar 
mais uma vez, e mostrar a solidariedade da advocacia leopoldinense. 
 

  Maio se iniciou com a realização de 

Curso de Prerrogativas do Advogado, tendo como 
público alvo os mediadores que atuam no Centro de 
Mediação do Fórum da Leopoldina e outros membros 
do processo de capacitação de mediadores. A atividade 
foi realizada pelo Presidente de Prerrogativas da OAB 
Leopoldina, Raphael Vieira, e pelo procurador de 
prerrogativas da seccional, Ramon Teixeira de Sousa. 
Esteve presente o Coordenador do CEJUSC Leopoldina, 
Dr. Carlos Alberto Machado, também juiz da 2ª. Vara 
de Família do Fórum Regional da Leopoldina e a 
Coordenadora de Supervisores do NUPEMEC, Naura 
Americano. A proposta foi apresentar aos mediadores 
situações que podem se caracterizar como violação de 
prerrogativas, de modo a evitar situações similares, 
assim como fomentar o debate sobre a importância do 
advogado e da advogada na mediação. A iniciativa é 
pioneira e visa atuar de forma preventiva, através da 
difusão das normas protetivas da advocacia. 
  
   No dia 2 de maio, o Vídeo Debate: Terceirização, marca a estreia do Projeto Cine 

Debate Pipoca, recebendo as palestrantes Andréa Cabo e Letícia Aidar. O evento foi promovido pela 
Comissão de Direito do Trabalho e da Diretoria de Cultura. O evento teve como proposta fomentar o 
debate acerca das mudanças normativas advindas com a possibilidade de ampliação dos contratos 
de trabalho temporários, havidos por terceirização, seu benefícios e malefícios, mormente diante 
da reforma trabalhista que se aproxima. Novos temas e novas datas serão marcadas para outros 
Cine Debate Pipoca, acompanhe nossa programação. 
 

  Fica registrado nesta edição os parabéns aos advogados e advogadas que 

integram a OAB Leopoldina, assim como os demais colaboradores, que promovem as 
atividades voltadas à capacitação, lazer e acolhimento dos profissionais da região, em 
especial aqueles que contribuíram para os eventos realizados e mencionados nesta edição: 
equipe ESA Leopoldina, Andrea Cabo, Presidente; Camila Rodrigues Freire de Carvalho e 
Omiltes  Amaro de Carvalho, vice-presidentes; Alexandre Relvas, Coordenador das 
Comissões Temáticas; Fabio Mello, Presidente da Comissão de Direito Desportivo; Alexandre 
Aguilar, Diretor de Cultura; Magda Cristina Alves da Cruz,  Diretora de Eventos e Publicidade, 
Andréa Rios de Oliveira, Diretora de Convênios, todos os integrantes do Coral da OAB 
Leopoldina: Washington Luiz, Heline Oliveira, Zoraya, Marisa Salú, Alba Faustino, Cristiane 
Souza, Ana Paula Castro, Márcia Bárbara, Amarílio, e a Michele, maestra do Coral; Jorge Cabo, 
Presidente da Comissão de Direito do Trabalho; CAARJ, e todos os funcionários e estagiários 
da nossa subseção. 



Tipo Tema Dias Horário 
Professor/ 
Palestrante 

Curso 

Cápsulas do Direito 
Prática no Jecrim (Juizados Especiais 
Criminais, Disposições gerais e 
aspectos práticos) 

05 e 12 9h às 11h Prof. Leonel Fontes 

Entreatos 
Jurídicos 

Oficina de corpo, voz e improvisação 
– Oficina (Uso da Voz) 

08 19h Prof. Carlos Neiva 

Curso 
Cápsulas do Direito  

Direito Imobiliário (Desmistificando as 
ARRAS ou SINAL) 

10  e 15 18h às 20h 
Prof. Paulo Roberto 

Xavier 
 

Curso 
Cápsulas do Direito 

Curso de Oratória (Técnicas para 
sustentação oral) 

16 e 23 
18h30 às 

20h30 
Prof. João Passos 

Entreatos 
Jurídicos 

Oficina de corpo, voz e improvisação 
– (exercícios de improvisação) 

17 19h Prof. Carlos Neiva 

Peça 
Teatral 

Stand Up  - “Causos Jurídicos” 18 19h 
Atuação: Carlos 

Neiva 

 
OAB Prev 

Presença do Consultor de 
Investimentos da OAB Prev, na Sala 
dos Advogados, no 6º andar do 
Fórum Regional da Leopoldina 

22 10h 
Consultor Julio 

Menezes 

Curso 
Cápsulas do Direito 

Curso de Previdenciário (Processo 
Judicial de Direito Previdenciário) 

22 e 29 
18h30 às 

20h30 
Prof. Rita Moura 

Curso 

Cápsulas do Direito 
Prática no Jecrim (O Processo no 
Juizado Especial Criminal – Aspectos 
Práticos) 

26/05 e 
02/06 

9h às 11h Prof. Leonel Fontes 



  

Na última semana, a OAB/RJ formulou um Procedimento de Controle Administrativo no 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contra o Tribunal de Justiça do estado, buscando 

invalidar a imposição de limite temporal de procuração, estabelecida pelo Enunciado 

02/2016 do Aviso em Conjunto do TJ e da Comissão Estadual dos Juizados Especiais (Cojes) 

15/2016. 

Por meio de nota oficial, a OAB/RJ criticou a violenta ação das forças policiais contra 

manifestantes que participavam de ato em repúdio às reformas trabalhista e da 

previdência, realizado em 28 de abril. 

A Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ divulgou o calendário de realização do curso de 

prerrogativas nas subseções. O curso será baseado na cartilha e a Comissão irá percorrer 

todas as subseções do estado. 

  

Nossos eventos são divulgados por email e em nosso Facebook, mantenham seu cadastro 

atualizado e acompanhem nossa fanpage: OAB/RJ – Leopoldina. 

DIREÇÃO: 

Presidente: Talita Menezes do Nascimento 

Vice-Presidente: Eurydice Mendes da Silva 

Tesoureiro: Sérgio Eduardo Ferreira Mendes 

Secretário Geral: Antonio Gomes da Silva 

Secretário Adjunto: Sandro Moura Gottgtroy Lopes 

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 

 Conforme um dos itens de campanha pela gestão atual da OAB Leopoldina, 

assumido publicamente, empenhando os esforços necessários para suprir uma necessidade 
imperiosa e logística da advocacia que frequenta o Fórum da Leopoldina, informamos que 
fechamos uma PARCERIA DE ESTACIONAMENTO, na Rua Filomena Nunes, nº 906, Olaria, a 
menos de 100 metros do referido fórum, valor único de R$ 10,00 no horário compreendido das 
09h às 18h. 

  Dentro desta esteira de foco às reais melhorias do exercício profissional, temos a 

plena convicção de mais um facilitador a nossa classe para um desempenho pleno de nosso ofício. 
 


