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Outubro 
  

 No dia 24, a Presidente Talita Menezes, juntamente com o Secretário Geral 

Antonio Gomes, estiveram presentes na reunião do Rotary Club, ocorrida no auditório da 
UNISUAM. “A intenção é estreitar laços institucionais, para realização de projetos, que 
beneficiem a advocacia e a sociedade” – esclarece a Presidente. Também estiveram no evento o 
Tesoureiro da OAB Leopoldina, Sérgio Mendes e seu filho Rodrigo, e a Comissão de Meio 
Ambiente, representada pela Presidente Maria Águeda e pela Vice Presidente Zoraya Fernanda 
Ribeiro de Almeida. 

  Nos 131 anos da Leopoldina, comemoração iniciada no dia 22, envolvendo as 

instituições da região, a OAB Leopoldina marca presença com a realização da Noite Literária. 

  A reunião zonal de Presidentes de subseções da OAB/RJ foi realizada no dia 20, 

estando presentes a diretoria da seccional e a corregedoria do TJRJ. Na ocasião, a presidente da 
OAB Leopoldina registrou a necessidade de mais servidores nas varas de família do fórum da 
Leopoldina e a necessária observância das normas de proteção às prerrogativas da advocacia. 
  
Setembro 
  

 A presidente Talita Menezes esteve presente no ato realizado pela OAB/RJ, em 

13 de setembro: PACTO PELA VIDA, onde compareceram diversas instituições da sociedade, na 
busca de propostas diante da crise de segurança do Estado. 
   
Agosto 
  

 A Presidente Talita Menezes foi palestrante no evento COM A PALAVRA A 

ADVOGADA, realizado pela OAB MULHER da OAB/RJ, onde foram abordados diversos temas. A 
finalidade do evento foi destacar as profissionais de Direito, de modo a acentuar o necessário 
valor das mesmas no âmbito jurídico. 

Reunião no Rotary                            Evento “Com a palavra a Advogada” 



Agosto 

  O mês de comemoração da advocacia foi repleto de boas venturas: 

  A campanha de vacinação visitou a Leopoldina no dia 22. 

  Palestras gratuitas foram realizadas, tendo por temas: REFORMA DA 

PREVIDÊNCIA, com os palestrantes: Suzani Andrade Ferraro; Cristiane Miziara Mussi e Fabiano 
Gonçalves Carlos; COMO OS JUÍZES PENSAM EM CASOS DIFÍCEIS: APONTAMENTO SOBRE A 
PSICOLOGIA DA TOMADA DECISÃO,  com o Professor Rodrigo Tavares; MARCAS, PATENTES, 
PROTEÇÃO DE SOFTWARE, CRIAÇÕES E DIREITOS AUTORAIS: UMA NOVA PERSPECTIVA DE 
UM MERCADO PROMISSOR, com Priscila Galvão; FAMÍLIA, LIBERDADE E IGUALDADE: OS 
RECENTES DESDOBRAMENTOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E STJ E SEUS IMPACTOS, com o 
Professor Bernardo Campinho, e  UM ANO DO NOVO CPC, com os professores: Simone Souza, 
Ulisses Simas, Manoel Guedes e Victor Marcelo Rodrigues. 

  Nosso alegre jantar comemorativo no Grand Buffet, em Olaria, realizado no dia 

11, foi um sucesso. 

  Mais um compromisso da Diretoria da Subseção Leopoldina foi realizado, com a 

inauguração do Wi-Fi, no dia 25, que visa garantir inclusão social e tecnológica aos colegas 
leopoldinenses. Agora, a advocacia poderá solicitar a senha de acesso na sala da OAB, localizada 
no sexto andar do fórum da Leopoldina, e fazer uso do wi-fi, que é disponibilizado em todos os 
corredores do prédio do fórum. 

  Com o encerramento da 3ª Edição da Campanha Calor Humano, a OAB 

Leopoldina recebeu, no dia 29, o prêmio de 3º lugar no ranking da solidariedade, com o total de 
1387 peças arrecadadas. O prêmio é destinado, em verdade, a toda advocacia leopoldinense, 
que contribuiu com as doações. Nossos agradecimentos a instituição OCA, nossa parceira em 
diversos projetos.  

 No dia 28, foi inaugurada a Tenta BEM ESTAR da Leopoldina, situada na Praça 

Santa Emiliana (Praça do IAPI). O Projeto visa estimular a prática de esportes, como meio de 
melhora da qualidade de vida. As tendas estão sendo distribuídas às subseções pela CAARJ, cuja 
diretoria esteve presente, recebendo o agradecimento da advocacia leopoldinense e da 
Diretoria da OAB Leopoldina. 

  Ainda no mês de agosto, foi lançado, pela OAB MULHER, o projeto A MULHER 

QUE SOU, A MULHER QUE QUERO SER. O objetivo do projeto é a realização de atividades 
diversas, que visem estimular a autoestima e a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e 
no Direito. Serão realizadas várias oficinas do conhecimento, sendo que neste mês, a advocacia 
foi presenteada com oficina realizada pela Coaching Sol e oficina de corpo com a Professora 
Cristiane de Carvalho. A programação completa se encontra na fanpage da subseção. 
 
Setembro 
  

 Pela ESA, foram realizados cursos, em seguimento ao projeto Cápsulas de 

Direito: PETICIONAMENTO CÍVEL NO CPC, com o professor Paulo Vasquez, e DIREITO 
CONDOMINIAL, com o professor André Luiz Junqueira. 

    
  
 



 Entre os dias 18 e 21, a OAB JOVEM realizou a Semana Jurídica da Jovem 

Advocacia, com palestras gratuitas, tendo por temas: JUIZADO ESPECIAL SOB O OLHAR DOS 
JUÍZES LEIGOS; PORTUGUÊS INSTRUMENTAL PARA ADVOGADOS; A ÉTICA DO ADVOGADO 
NOS TRIBUNAIS, e A ADVOCACIA TRABALHISTA E SUAS FORMAS DE ATUAÇÃO. Palestraram no 
evento os convidados: Humberto Carvalho da Silva Garcia (Juiz leigo em atuação no XIIIJEC), 
Thamyres Alessandra Mussi Martins Tabera (Juiza leiga em atuação no II JEC), Priscila Galvão 
(Juiza leiga em atuação no XI e IX JEC), Clenilson Ferreira Neto (Juiz leigo em atuação no VIII JEC 
e II JEC de Duque de Caxias), Víctor Conceição Ronton (Juiz Leigo no XI JEC), Professora Isabel 
Cristina Nunes Batista, Professor Ulisses Simas, Professora Juliana Bracks Duarte. 

 Parabéns ao Dr. Sandro Moura, Secretário Adjunto da OAB Leopoldina e 

Presidente da OAB JOVEM, pela realização do evento. 

  Como parte do projeto A MULHER QUE SOU, A MULHER QUE QUERO SER, a OAB 

MULHER promoveu uma linda aula de yoga e meditação, tendo como público as advogadas e 
estudantes de Direito da região. Ainda, realizou a roda de discussão: O SEXO É MEU, com a 
presença das debatedoras: Kelli Rodrigues; Marta Relvas, e Marisa Gaudio. O evento reuniu a 
advocacia leopoldinense e profissionais de diversas áreas, com o objetivo de discutir os tabus 
que cercam a ideologia de gênero e a liberdade sexual da mulher.  
   
Outubro   

 No mês de outubro, foi criado o Centro de Pesquisa e Estudo de Direito 

Processual, tendo como coordenador o Presidente da Comissão de Direito Processual Civil, 
Alexandre Aguilar. O objetivo é estimular a aprendizagem da disciplina processual, que tanto 
desafia a advocacia, em especial após as mudanças no sistema processual civil em vigor. Em 
outubro, o primeiro projeto, que visa a capacitação na área processual, foi iniciado com a aula 
inaugural gratuita, ministrada pelo professor e Defensor Público Estadual, Carlos Alberto Pinto. 
A previsão é que várias atividades sejam promovidas de forma contínua, oportunizando a 
pesquisa e o estudo de direito processual. Maiores informações na sede da subseção. 

  Pela ESA, foi realizado o curso: ORATÓRIA, TÉCNICAS PARA SUSTENTAÇÃO 

ORAL, com o professor João Passos e REFORMA TRABALHISTA NA PRÁTICA, com a professora e 
Diretora da ESA, Andréa Zabaleta Cabo, que foi um grande sucesso, recebendo como alunos não 
apenas a advocacia local, mas profissionais de outras regiões do Estado.  

  Em parceria com a OAB MULHER, a Diretoria de Cultura promoveu a oficina de 

teatro: Jogos teatrais e o Jogo da vida: qual o meu papel? A atividade faz parte do projeto de 
valorização da mulher advogada: A MULHER QUE SOU, A MULHER QUE QUERO SER. No mesmo 
mês, a Diretoria de Cultura realizou a Oficina de uso da voz, com o professor Carlos Neiva, com 
o fim de educar a advocacia para o uso do principal instrumento do dia a dia da advocacia. 

Ainda pelo projeto destinado às advogadas, no dia 27 foi realizada roda de 

discussão: TRANSPONDO DESAFIOS, com a mestre em Direito e Sociologia, Semirames Khattar 
e a advogada Giselle Silva Farinhas. 

A campanha OUTUBRO ROSA foi lançada em 25 de outubro de 2017, com a 

inauguração da exposição PREVENÇÃO E SUPERAÇÃO, na sala 605 do Fórum da Leopoldina, 
que se manteve até o dia 30 de outubro de 2017, das 12hs às 17hs. O evento ocorreu em 
parceria com o Fórum da Leopoldina, de modo que ambas as instituições se uniram na 
conscientização sobre os cuidados necessários ao diagnóstico precoce e tratamentos adequados 
ao câncer de mama. Durante a exposição, as visitantes fizeram maquiagem com a consultora da 
MaryKay, apoiadora do projeto. Ainda, no encerramento, dia 30/10, as 18hs, foi realizada 
palestra tendo por tema A SAÚDE DA MULHER, com a presença dos médicos Dra. Claudia 
Pepicon e Dr. Luiz Augusto Santana. Nesta oportunidade, foram sorteados os sutiãs que fizeram 
parte da exposição, doados pela DeMillus, também apoiadora do projeto. Parabéns a OAB 
MULHER e a Comissão de Eventos pela realização da campanha. 

 



 Dia 25, foi realizada a primeira NOITE LITERÁRIA, com leitura de textos, 

chorinho e apresentação do Coral de Advogados da Leopoldina. O evento contou com a 
presença da advocacia leopoldinense, representantes das demais subseções do Rio de Janeiro e 
da diretoria da OAB/RJ. 

  Durante os dias 16 a 20, a OAB Leopoldina realizou a Semana Jurídica de Direito 

de Família. O evento reuniu a magistratura local e visitantes, como o Professor J.M. Leone, do 
MPRJ e o Dr. Rafael Calmon do TJES. 
  
  

          3º lugar no ranking da solidariedade 

Campanha Outubro Rosa 
Exposição – Prevenção e Superação 

CURSOS E PALESTRAS: 

Dia Tema Realização Profissionais 

06/11 Curso de Prerrogativas Comissão de Prerrogativas 
Ramon Teixeira de 

Sousa 

07 e 
21/11 

Curso:  
Tutelas de urgência no NCPC 

ESA  
 Projeto Cápsulas do Direito 

Ulisses Simas 

08/11 
Evento Gratuito 

Entreatos Jurídicos 
Eixo Cultural da  

OAB/RJ Leopoldina 
Carlos Neiva 

9/11 
Palestra Gratuita 
Poluição Sonora 

Comissão de Meio Ambiente da 
OAB/RJ Leopoldina 

Sérgio Azevedo e 
John Cardoso Costa 

13/11 
Curso: 

Nova prova. Coisa julgada no 
CPC/2015 

Comissão de Direito Processual 
Civil da OAB/RJ Leopoldina 

“Projeto de capacitação 
continuada” 

Luciane Mara Gomes 

22/11 
Evento Gratuito 
Aula de Zumba 

OAB Mulher  
Projeto “A mulher que eu sou, a 

mulher que quero ser” 

Fábio Batista de 
Menezes 

23/11 

Curso: 
Prova pericial no CPC/2015. 
Novas exigências e cautelas. 

Inspeção Judicial. 

Comissão de Direito Processual 
Civil da OAB/RJ Leopoldina 

“Projeto de capacitação 
continuada” 

Isabel Cristina dos 
Reis 

29/11 
Palestra Gratuita 

A banalização do dano moral 

Comissão de Defesa do 
Consumidor da OAB/RJ 

Leopoldina 

Wellington da Silva 
de Paula 



APOIO: 

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 / 2560-2938 – leopoldina@oabrj.org.br 

Visite nossa página no Facebook: OAB/RJ – Leopoldina 

Rua Leopoldina Rego, nº 542/104, Olaria, Rio de Janeiro/RJ 

AVISO: 

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

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

  
  
 

 Através do Aviso CGJ n.º 689/2017, o Corregedor Geral da Justiça sugere aos magistrados 

prioridade na expedição de mandados de pagamento. Em ato contínuo, determinou aos 
servidores dos cartórios que, diante da proximidade do recesso forense, priorize a 
expedição dos mandados de pagamento. 

Comissão da OAB/RJ consegue elevador privativo para advogados no TRT. 

No dia 19 de outubro de 2017, a Diretoria da OAB Leopoldina entregou 280 fraldas 

geriátricas, ao Centro de Reabilitação da Polícia Militar. A campanha arrecadou, no total, 
1081 fraldas, 500 unidades de gaze hidrofílica e 120 bolsas para colostomia. Obrigada a 
todos que colaboração para esta ação social, que visa aproximar as instituições e a sociedade, 
pela valorização da pessoa humana. 

O Coral da OAB/Leopoldina continua a se reunir semanalmente em nossa Sede, venha 

conhecer e participar. Solte sua voz! 

A tenda da CAARJ, eixo Bem-Estar, funciona: de segunda a sexta, pela manhã, da 6:30hs as 

9:30hs; de segunda a sexta, à noite, das 18hs às 21hs e, aos sábados, de 7:30hs as 11:30hs. 
Inscreva-se no próprio local, apresentando sua carteira da OAB. 

Comemoramos no mês de outubro de 2017, o alcance de 2.000 curtidas na página do 

facebook. 

NOTÍCIAS: 


