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 Junto com a OAB MULHER Seccional, a Presidente Talita Menezes vem 

participando de diversas palestras, tendo como tema a Valorização da Mulher advogada. No dia 
11 de maio, a subseção Nova Friburgo recebeu a Dra. Marisa Gaudio, presidente da OAB 
MULHER Seccional e a Dra. Talita Menezes, Presidente da OAB Leopoldina, em julho foi a vez 
das subseções Nova Iguaçu e Pavuna.       

 Em 13/07/2017, ocorreu a cerimônia de posse do Superintendente Regional 

Júlio Torres Vargas e do novo Administrador Regional da Penha, José Luiz. Estiveram presentes 
no evento nossa Vice-presidente Dra. Eurydice Silva e o Secretário Geral Dr. Antônio Gomes.           

 No dia 14 de julho, ocorreu a Reunião de Delegados da CAARJ, com o lançamento 

da Meia Maratona Nacional da Advocacia, estando presentes no evento a Presidente Talita 
Menezes e o Secretário Adjunto Sandro Moura. No mesmo dia, a Presidente compareceu ao 
evento realizado pela Presidente da Subseção Iguaba Grande, Margoth Cardoso, tendo como 
tema: Fosfoetanolamina sintética e o direito do paciente oncológico. 

 Em 28 de junho, o III Curso de Prerrogativas da Capital contou com a 

participação do Presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Leopoldina, Raphael Vieira. 
Na oportunidade, o mesmo compartilhou os projetos que vêm sendo implementados em nossa 
subseção, para que, de forma preventiva, seja promovida a valorização da advocacia e proteção 
das prerrogativas da profissão. 

 No II Seminário de Enfretamento e Prevenção às Drogas, realizado em 26 de 

junho, compareceu Edilson Linhares Ribeiro, Presidente da Comissão de Política sobre Drogas 
da OAB Leopoldina. 

 Em iniciativa do CEJUSC Leopoldina, a Presidente Talita Menezes participou da 

palestra “Práticas Colaborativas no Direito de Família”, ministrada pela ganhadora do Prêmio 
Innovare, Olivia Furst, realizada em 22 de junho. 

 A Reforma Trabalhista e Previdenciária foi objeto de Audiência Pública, em 19 de 

maio, na seccional, tendo a participação da Presidente Talita Menezes e do Presidente de 
Prerrogativas Raphael Vieira. 

 Na reunião do Pleno da seccional, realizada em 4 de maio, esteve presente a 

Presidente Talita Menezes, para debate sobre o impeachment do Governador Pezão e posse da 
Desembargadora Ivone Caitano, como Diretora de Igualdade Racial. 

 No dia 2 de maio, em parceria inédita entre a OAB Leopoldina e o CEJUSC 

Leopoldina, foi realizada palestra, tendo como tema: A ÉTICA DOS MEDIADORES E AS 
PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA, sendo palestrante o Presidente de Prerrogativas da OAB 
Leopoldina, Raphael Vieira, o Procurador de Prerrogativas da Seccional, Ramon Teixeira, e a 
Mediadora Sênior e Supervisora do CEJUSC Leopoldina, Naura Americano. 
 



 Maio foi o mês da solidariedade, com a Campanha para Doação de Sangue 

realizada pela Hemorio, no fórum regional da Leopoldina, com a parceria do TJRJ e da OAB 
Leopoldina. Ambas as instituições estiveram engajadas para o fomento da cooperação. Doaram 
sangue a Presidente Talita Menezes e o Secretário Geral Antônio Gomes. 

 Pela primeira vez, a OAB Leopoldina comemorou o mês das mães, evento 

realizado pela Diretora de Eventos Magda Cruz e pela Presidente da Comissão de Infra-
estrutura Maria de Fátima Cabo. A festa ocorreu em 26 de maio, e contou com a presente de 
advogados, advogadas e suas mães. 

 Numa parceria entre a Diretoria de Cultura e a Comissão de Direito do Trabalho, 

em 2 de maio, foi realizado o CINE DEBATE: TERCEIRIZAÇÃO, com a participação dos 
debatedores Leticia Aidar, Andréa Cabo e Rodrigo Gamaria. Ainda como evento gratuito, o 
professor Miguel Dehon palestrou com o tema Os 12 Trabalhos de Hercules e o Pedido de 
Gratuidade, em 31 de maio. Seguindo a programação de palestras, em junho, foram realizadas 
as palestras “MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: AS DIFERENTES HABILIDADES PEDIDAS FRENTE AO 
NÃO PARADIGMA”, com a Mediadora Sênior, Naura Americano, e “REFORMA TRABALHISTA E 
SEUS IMPACTOS”, com a participação de Andréa Cabo, Fagner Sandes e Christine Veviane. 

 A capacitação da advocacia ficou por conta do Projeto Cápsulas do Direito, que 

teve como temas, em maio: JECRIM, com o professor Leonel Fontes; Direito Imobiliário, com o 
professor Paulo Xavier, e Direito Previdenciário, com a professora Rita Moura. Em junho, os 
temas foram: Direito do Consumidor, com o professor Fabio Pereira, e Inclusão Digital, com 
Jorge Ruas, Presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Leopoldina. 

 Junho encerrou com a arrecadação de 1.174 peças, para a Campanha Calor 

Humano, registrando, portanto, a solidariedade da advocacia leopoldinense. Obrigada a todos 
que colaboraram e a ONG OCA pela parceria na arrecadação. 
  
 

Chá das Mães                        Advocacia Solidária – Doação de Sangue        Cápsula do Direito – Direito Imobiliário 

  
 1º de julho amanheceu com a voz dos coralistas da OAB Leopoldina, que 

emocionaram a todos em apresentação realizada no Olaria Atlético Clube, em comemoração à 
fundação do clube. No mesmo dia, aconteceu a 2ª. Edição do Arraia da OAB Leopoldina, tendo 
sido um tremendo sucesso. Agradecemos a todos que colaboraram direta ou indiretamente 
para a realização do evento. Nosso muito obrigada à Diretoria, Conselheiros, Presidentes de 
comissão, Membros de comissão, Delegados e aos Advogados da Leopoldina, ao Olaria Atlético 
Clube, na pessoa de seu presidente e toda sua equipe administrativa, também a XXV RA e a XXXI 
RA e todos os órgãos públicos e privados da região da Leopoldina. 
  



 No dia 7 de julho, a OAB/RJ Leopoldina realizou a entrega das doações arrecadas 

à Associação de Reabilitação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na oportunidade, a Presidente 
e o Secretário-Geral da OAB/Leopoldina foram recebidos pela Ten. Cel. Med. Myriam Broitman, 
Sub-Diretora Técnica do Centro de Fisiatria da PMRJ, pelo Major Luiz Antonio Quintanilha, Sub-
Diretor Administrativo, e pelo Sr. Walter Calixto, Presidente da ARPM, para a entrega das 800 
fraldas geriátricas, 120 bolsas para colostomia e 500 unidades de gaze hidrofílica. Além disso, 
apresentaram todas as dependências da Associação e do Centro de Fisiatria, demonstrando os 
avançados métodos de tratamento à disposição de Policiais e seus familiares. Vale ressaltar que 
a campanha continuará com postos de arrecadação na Sede e na Sala da OAB/Leopoldina no 
Fórum. 

 Depois do sucesso do Stand Up “CAUSOS JURÍDICOS”, em 18 de maio, como o 

ator Carlos Neiva, e da edição Leopoldina do CANTANDO DIREITO, no dia 7 de junho, em 
parceria com a CAARJ, mais um projeto cultural de sucesso foi realizado pela OAB Leopoldina, 
no dia 8 de julho. A peça teatral " Saltimbancos" emocionou e encantou a todos os presentes, em 
especial as crianças. 
 

                    Festa Junina                                             Entrega de doações                                                     Os Saltimbancos 

 Além das atividades de integração, cultura e social, estão em andamento as 

Cápsulas de Direito, projeto que visa capacitar o profissional de Direito, a partir de debates 
pontuais, de forma célere e de baixo custo. 

 Neste mês de julho, foram tratados os temas: Direito Desportivo, com os 

professores Lucas Maleval e Neimar Quesada; Direito do Consumidor, com o professor Fabio 
Pereira e Direito das Sucessões, como o professor Wellington Júnior. 

 Em setembro o projeto Cápsulas do Direito retornarão. 

 Ainda neste mês de Julho, dia 26, as 18:30 hs, na sede da OAB Leopoldina, a 

Desembargadora Ivone Caetano irá palestrar, tendo como tema: IGUALDADE RACIAL E DE 
GÊNERO, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e 
Caribenha. Evento gratuito. 
 

PALESTRAS GRATUITAS DO MÊS DO ADVOGADO 

DIA TEMA PROFESSORES 

1 Reforma Previdenciária Suzani Andrade Ferraro 

Cristiane Miziara Mussi 

Fabiano Gonçalves Carlos 

  
9 Como os juízes pensam em casos difíceis: apontamento sobre a psicologia da 

tomada de decisão 

Rodrigo Tavares 

15 Marcas, patentes, proteção de software, criações e direitos autorais: uma 

nova perspectiva de um mercado promissor 

Priscila Galvão 

25 Família, liberdade e igualdade: os recentes desdobramentos da 

jurisprudência do STF e STJ e seus impactos 

Bernardo Campinho 

29 Um ano do novo CPC Simone de Oliveira Souza 

Ulisses Simas 

Manoel Guedes 



BAILE DOS ADVOGADOS: 

NOTÍCIAS: 

 No mês de julho foi lançado o projeto ADVOCACIA FORTALECIDA, que tem por finalidade a 
instrumentalização da advocacia, através da difusão de dispositivos legais que garantem o 
devido processo legal e a preservação de prerrogativas dos advogados. Periodicamente, a 
norma legal selecionada será publica, sendo imperiosa a adesão da advocacia no referido 
projeto, de modo que a informação chegue a todos. Advocacia fortalecida garante a justiça! 

 Está previsto para o mês de agosto de 2017, o lançamento da Tenda Bem-Estar Leopoldina, 
que será instalada na praça do IAPI da Penha. Participe deste projeto, que tem por objetivo o 
incentivo à prática de esportes, como meio de melhora da qualidade de vida. 

 No dia 22 de agosto de 2017, a CAARJ estará realizando nova campanha de vacinação da 
Leopoldina, que se dará na sala do fórum regional da Leopoldina. 

 O Coral da OAB/Leopoldina continua a se reunir semanalmente em nossa Sede, venha 
conhecer e participar. Solte sua voz! 

AVISO: 

Nossos eventos são divulgados por email e em nosso no Facebook, mantenham seu cadastro 

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



APOIO: 

DIREÇÃO: 

Presidente: Talita Menezes 

Vice-Presidente: Eurydice Silva 

Tesoureiro: Sérgio Mendes 

Secretário Geral: Antônio 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 


