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Novembro/2017 
  

 No dia 10, a 

Presidente Talita Menezes, 
juntamente com o Secretário Geral, 
Antonio Gomes, e o Presidente de 
Prerrogativas, Raphael Vieira 
estiveram presentes na I Conferência 
Jurídica da OAB, em Vassouras, como 
Conferencista o Ministro Luis 
Roberto Barroso. Também estiveram 
presentes o Vice Presidente da 
CAARJ, Fred Mendes e a Diretora da 
ESA Leopoldina, Andréa Cabo. 

 Em tempo, estamos enviando um relatório das últimas atividades de 2017 e 

apresentando o trabalho já realizado em 2018. 

 Muito já foi feito e muito ainda está por vir. 

 

 No dia 17, a Comissão da Justiça do Trabalho da Leopoldina, representada por 

Jorge Ribeiro Cabo, esteve presente no Ato em Defesa da Justiça do Trabalho, no TRT da Rua do 
Lavradio. 

Dezembro/2017 
 

 No dia 11, foi 

inaugurada a Casa da Família – 
CEJUSC/Leopoldina. A Presidente 
Talita Menezes do Nascimento 
marcou presença na Solenidade, com 
o Desembargador Cesar Cury 
juntamente com os Juízes do Fórum 
Regional da Leopoldina, Pedro 
Antonio, Carlos Alberto e André 
Tredinnick.  



Janeiro/2018 
 

 Mantendo a tradição de 

parcerias institucionais, a OAB 
Leopoldina, representada por sua 
Presidente, Talita Menezes do 
Nascimento e Eurydice Silva, Vice-
Presidente; Andréa Cabo, Diretora da 
ESA; Andréa Rios, Diretora de 
convênios, e Magda Cruz, Presidente da 
comissão de eventos, estiveram 
presentes na palestra realizada pela 
ABAMI, prestigiando a Presidente 
daquela instituição, Zenaide Alves.  

Fevereiro/2018 
 

 Foi dado início a um 

belíssimo projeto dentro das 
universidades e  a Presidente Talita 
Menezes percorreu as Instituições de 
ensino da Região, levando o tema: 
“Desafios Jurídicos e os novos rumos da 
advocacia”, com o objetivo de estreitar a 
relação da OAB com os acadêmicos e 
fomentar a discussão sobre os novos 
tempos, que exigem da advocacia 
estudo, criatividade e compromisso 
com os valores éticos.  

Março/2018 
 

 O Presidente do 

Conselho Federal, Cláudio Lamachia, 
esteve presente no Plenário da 
Seccional, no dia 07 de março, em um 
desagravo público à advogada que foi 
desrespeitada por uma magistrada no 
exercício de sua profissão.  

 A Diretoria da OAB 

Leopoldina esteve presente e 
representada por Antonio Gomes, 
Secretário Geral, Sandro Gottgtroy, 
Secretário Adjunto, e Raphael Vieira, 
Presidente da Comissão de 
Prerrogativas. 



 No dia 20 de março, em 

frente ao TJRJ, foi realizado Grande Ato 
contra “Justiça” sem advocacia. O ato 
reafirmou a necessidade de 
participação do advogado em todos os 
feitos do centro de soluções do TJRJ, 
sendo tal medida de supra importância. 
A Presidente da Subseção Leopoldina 
Talita Menezes do Nascimento, o 
Secretário Geral, Antonio Gomes, o 
Presidente de Prerrogativas, Raphael 
Vieira, o Vice-Presidente da CAARJ  
Fred Mendes, dentre outros ilustres 
advogados de toda a região do Rio de 
Janeiro marcaram presença. 
 

 A Presidente Talita 

Menezes palestrou no 1º Encontro 
Estadual da Mulher Advogada – 30 
anos dos Direitos da Mulher na 
Constituição Federal, que ocorreu no 
Plenário da Seccional da OAB/RJ, no dia 
16 de março. 
 

Novembro/2017 

 Em 06 de novembro de 2017, foi realizado o Curso de Prerrogativas com o 

Procurador da Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ.  Parabéns ao Presidente de Prerrogativas 
da Subseção da Leopoldina que trouxe grande conhecimento para os advogados leopoldinenses. 

 A  Diretoria de Cultura, nos possibilitou no dia 08, mais um tema de grande 

relevância, a última aula do projeto " Entreatos Jurídicos", cujo tema foi IMPROVISAÇÃO, poder 
da argumentação que possibilita o auxilio no dia a dia do advogado, colocando-o em contato com 
os desafios que poderá enfrentar ao longo de sua vida profissional. 

 No dia 09, a Comissão de Direito Ambiental, presidida pela advogada Agueda 

Moura,  trouxe a Palestra com o tema Poluição Sonora, na Sede da OAB Leopoldina. 
  



 Dando continuidade ao Projeto de Capacitação em Direito Processual Civil, nos 

dias 13 e 23 foram realizadas aulas com os conteúdos: Nova prova e Coisa julgada no CPC/2015, 
com a professora Luciane Mara C. Gomes e Prova pericial CPC 2015. Novas exigências e 
cautelas. Inspeção judicial, com a professora Isabel Cristina R dos Reis. 

 Ainda pelo projeto destinado às advogadas, no dia 22 foi realizado aula de 

Zumba, estimulando atividade física e artística como instrumento de autossatisfação. 

 A Subseção da Leopoldina realizou a 2ª edição do Happy Hour Azul,  no dia 24, 

que trouxe a campanha de conscientização dirigida à sociedade e, em especial, aos homens.  

 A Comissão de Defesa do Consumidor da Leopoldina, através de seu Presidente 

Washington Luiz Souza da Silva realizou a Palestra Gratuita, no dia 29, cujo tema foi a  
Banalização do Dano Moral com o palestrante Wellington da Silva de Paula. 

 A ESA nos proporcionou no dia 30, através das Cápsulas do Direito, o curso Lei 

Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher e os aspectos processuais, 
através do professor Jorge Ruas. 

  No dia 30 foi dado início ao grupo de estudos permanente, através do Centro de 

Pesquisa e Estudo de Direito Processual, tendo como coordenador o Presidente da Comissão de 
Direito Processual Civil, Alexandre Aguilar, o grupo tem por objetivo estudar e debater temas 
relevantes sobre aspectos processuais, o tema abordado neste dia foi “honorários advocatícios 
no CPC/2015” 
 
Dezembro/2017  

 o início de dezembro (19), foi dedicado a bate papo, futebol e descontração. A 

Comissão de Direito e Eventos Desportivos da Subseção, por seu Presidente Fabio Ricardo 
Salles dos Santos, proporcionou confraternização entre os advogados da região leopoldinense 
no Olaria Atlético Clube. 

 Com a ideia de promover o trabalho manual, da sustentabilidade e preservação 

do meio ambiente, do dia 11 a 15 foi realizada a Semana do artesanato natalino. A proposta era 
desenvolver lembranças para a confraternização do almoço natalino.  

 A Oficina do Conhecimento, no dia 15, abordou desta vez a representatividade 

feminina e a valorização da mulher advogada, que contou com as palestrantes: Talita Menezes 
do Nascimento, Presidente da Subseção; Giselle Silva Farinhas, Presidente da Comissão OAB vai 
à escola da Subseção da Barra da Tijuca e Marisa Gaudio, Presidente da Comissão da 
OAB/Mulher da Seccional. 

 Em um clima de confraternização, a Subseção da Leopoldina realizou no dia 17 o 

almoço natalino. 

 No dia 19 de dezembro, em clima de solidariedade,  foi realizado a Campanha 

Doe Brinquedo que teve por objetivo presentear as crianças da OCA – Organização Cultural 
Alternativa. 

 Afim de preparar o próximo ano com diversos cursos de capacitação, eventos 

comemorativos e buscando aproximar os advogados leopoldinenses, no dia 22 foi realizada a 
reunião de planejamento para o ano de 2018, que contou com presença das comissões 
temáticas da Subseção.  



Janeiro/2018  

 Dando continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado pela Diretoria de 

Cultura, o Coral da Leopoldina deu início aos ensaios, com os coralistas que já vêm se 
aperfeiçoando desde o início dessa gestão. A ideia, também, é buscar colegas interessados em 
participar nesse processo de construção de conhecimento e objetivos comuns, culminando com 
concretização das atividades grupais. 

 
Fevereiro/2018 

 No dia 16, foi realizada através da CAARJ, a 

vacinação contra Febre Amarela no Fórum Regional da 
Leopoldina. 

 O Projeto “Grandes Mestres” aconteceu no dia 27, 

na Subseção Leopoldina, com a casa lotada. Quase 300 
participantes estiveram presentes adquirindo conhecimento 
acerca da Reforma Trabalhista,  com a Desembargadora Vólia 
Bomfim.  

 Abrilhantaram a noite o Tesoureiro da Seccional 

OAB/RJ, Dr. Luciano Bandeira, que estava junto com o Procurador 
da Comissão de Prerrogativas, Dr. Luan Cordeiro e o Vice-
Presidente da CAARJ, Fred Mendes.  
Março/2018  

 A ESA proporcionou nesse mês 04 encontros para o Curso Jurídico de Cálculos 

Trabalhistas, com o professor Sandro Lima. Ainda pela ESA, foi realizada a cápsula do Direito 
Análise crítica sobre as principais mudanças no ITCMD do Estado do RJ, no dia 22 de março, com o 
professor Fabiano Gonçalves. 

 Com o tema de suma importância e iniciando os trabalhos comemorativos do mês 

da mulher, o Coordenador de Comissões, Alexandre Relvas, juntamente com o Presidente da 
Comissão de Bioética e Biodireito da Subseção, Márcio Carlos de Carvalho, trouxeram para a Sede 
da Subseção: “A Judicialização da saúde da mulher”, tema este palestrado pelo professor Bernardo 
Campinho. 

 No dia Internacional da mulher, foi realizada a Solenidade para entrega de medalhas 

Dra. Eurydice Mendes, a fim de prestigiar as advogadas inveteradas profissionalmente, valorizando 
seus esforços profissionais ao longo dos anos.   

 O Projeto Grandes 

Mestres trouxe no dia 14, o 
Desembargador André Fontes 
para proferir palestra sobre o 
Judiciário e o combate à 
corrupção.  
 Compuseram a 
mesa a Presidente, Talita 
Menezes, a Vice Presidente, 
Eurydice Mendes, os juízes do 
Fórum Regional da Leopoldina, 
Pedro Antônio de Oliveira Junior e 
Carlos Alberto Machado e a 
Presidente da Comissão de 
Infraestrutura da Subseção, Maria 
de Fátima Ribeiro Cabo. 



 No dia 17, demos início as aulas do Projeto em Capacitação em Direito Processual 

Trabalhista, projeto este idealizado pela Presidente Talita Menezes do Nascimento, com a 
coordenação  de Camila Rodrigues Freire de Carvalho. O projeto tem 04 módulos, com 03 
encontros por módulo. A primeira aula foi iniciada pela Professora Andréa Cabo com o tema 
“petição inicial e suas novidades após a Reforma Trabalhista”. Mais um projeto de sucesso 
realizado pela Subseção Leopoldina. 

  Em comemoração ao dia Internacional da mulher, a Presidente Talita Menezes do 

Nascimento juntamente com as Comissões da OAB Mulher, Convênios e de Eventos 
desempenharam uma programação para as advogadas leopoldinense. A informação era atender 
não só a demanda de colegas no Fórum Regional da Leopoldina, como também na Sede da 
Subseção.  O evento contou com café da manhã, cine debate, lunch break com pequeno almoço, 
palestra sobre a Lei Julia Matos que contou com a presença da Subprocuradora da Comissão de 
Prerrogativas da OAB/RJ, Sheila Mafra, a Coordenadora de Prerrogativas da Mulher Advogada da 
OAB/RJ, Fernanda Mata, a apresentação musical com a banda Curvex, encerrando com coquetel. 
Contou ainda com os serviços de massoterapia, meditação e maquiagem. 

 Em continuidade ao projeto de capacitação da OAB Jovem da Leopoldina, pelo seu 

Presidente Sandro Gottgtroy,  no dia 27 foi realizada a aula gratuita com os Ministrantes Raphael 
Vieira, Presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção e Andréa Cabo, Diretora da Esa 
Leopoldina. Os temas “Prática nos Juizados Especiais Cíveis e Prerrogativas” e “Prática Trabalhista 
para a Jovem Advocacia” foi de grande valia e aprimoramento. 
 
Abril/2018  

 A Semana Jurídica foi realizada pela Comissão da OAB Jovem Leopoldina. Do dia 09 

ao dia 13 recebemos profissionais para aperfeiçoar o conhecimento dos colegas da Leopoldina. No 
dia 09 a Presidente Talita Menezes do Nascimento palestrou sobre os desafios jurídicos e os novos 
rumos da advocacia, a professora Andréa Cabo ministrou sobre os desafios da jovem advocacia na 
Justiça do Trabalho, no dia 10 o palestrante Eduardo Biondi municiou o tema gestão do escritório, 
necessidade de precificação adequada e encerrando a semana jurídica a palestrante Priscila Galvão 
ministrou o tema Workshop –personal branding para advogados. 

 Nos dias 10,12,17 e 19 foi realizado no auditório da Subseção da Leopoldina, pela 

ESA Leopoldina, o curso jurídico Direito das Famílias – novos rumos com o professor Wellington 
Gomes Junior.  

 A palestra gratuita “Justiça e 

Gênero: um olhar necessário sobre o papel da 
mulher na advocacia e no processo, foi o tema 
escolhido pela Ministrante Luciana Boiteux em 
mais um projeto Grandes Mestres, realizado no 
dia 16. 

 Encerrando o mês de abril com palestra gratuita, no dia 26, a Comissão de Direito 

Empresarial da Leopoldina, por seu Presidente Robson Domingues de Oliveira e o Presidente da 
Coordenação de Comissões, Alexandre Relvas trouxeram o tema Procedimentos Administrativos na 
junta comercial com o palestrante William Rocha. 



Dia / Hs Tema Realização Profissionais 

Dia 04 
17h 

Chá Literário 
Comemoração Dia das Mães 

Diretoria de Cultura, 
Comissão de Eventos e 

OAB Mulher 
Coral da Leopoldina 

Dias 4 a 8 
10h 

I Concurso de Desenho  
Dia Mundial do Meio Ambiente 
Votação Livre – Fórum Regional 

da Leopoldina 

Comissão de Direito 
Ambiental 

Escolas Municipais 
sorteadas, 

pertencentes ao 4º 
CRE 

Dia 12 
10h 

E-Proc Justiça Federal 
Regulamentação e 

Peticionamento nas Subseções 

Diretoria de Inclusão 
Digital da OAB/RJ  

Ana Amelia Menna 
Barreto 

Dia 16 
17h 

3º Arraiá da OAB Leopoldina  Comissão de Eventos 
Local: Olaria Atlético 

Clube (parquinho) 

Dia 19 
10h 

Palestra Gratuita: Guarda 
Compartilhada de Animais 

Comissão de Direito de 
Família e Direito 

Ambiental 

Marcelo Santoro, 
André Tredinnick e 

Denise Reis 

Dia 25 
9h 

Cápsulas do Direito: 
Direito Desportivo 

ESA Leopoldina Rafael Fachada 

 A partir de julho será realizado a Pós-Graduação da OAB Leopoldina, maiores 

informações pelo telefone: 3976-5599 / 2560-2938. 

NOTÍCIAS: 

 OAB/RJ consegue retirar 30 comarcas de processo de extinção.Com base nos pedidos levados 

pela Seccional, o TJ resolveu reduzir o escopo do processo, retirando mais de 30 comarcas. Mesmo 
com a redução, a Ordem reiterou que, neste momento de crise, as outras nove comarcas, que estão 
sendo avaliadas para aglutinação, sejam mantidas.  

 Seccional assumirá defesa de advogado processado por juiz. A OAB/RJ, através da Comissão de 

Prerrogativas, irá assumir a defesa do advogado Alexandre Calmon, que está sendo processado 
pelo juiz Fabiano Fernandes Luzes. 

Maio/2018  
 Em 09 de maio, foi ministrado pela Dra. Andréa Cabo,  e com a participação da 

Professora Catiane Melo, na OAB Leopoldina, 04 encontros, do curso promovido pela ESA tratando dos 
assuntos de Direito do Trabalho. 

 Em 14 de maio, recebemos o Juiz do TRT – 1ª região, Dr. Felipe Bernardes , palestrando 

sobre o tema: “Um balanço dos resultados da Reforma Trabalhista”. 
   O “Projeto Grandes 

Mestres” aconteceu no dia 22 de 
maio, com o Ilustre Professor Dr. 
Sylvio Capananema, ministrando o 
assunto: “O regime jurídico do 
Condomínio, após o CPC e a Lei 
13465/17”. Estiveram presentes a 
Diretoria da Leopoldina, o Vice 
Presidente da CAARJ, Fred Mendes, e 
advogados da região. 



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. 

  

 Em resposta ao ofício nº 4.611/2017, no qual a Comissão de Prerrogativas da OAB/RJ 

solicitou a reserva de vaga na garagem do Fórum Regional da Leopoldina para advogadas 
gestantes, a Direção do Fórum Regional da Leopoldina prontamente atendeu à solicitação. 
Diante disso, a pedido da Direção do Fórum, solicitamos que as advogadas gestantes 
comuniquem sobre a situação ao ingressar no prédio para que os funcionários possam 
cumprir o disposto no art. 7º-A, inc. I, “b”, da Lei nº 8906/94 e viabilizar o estacionamento 
da garagem do prédio. 

 Novo trajeto da van da OAB/RJ para a Justiça Federa. Devido o retorno das serventias para o 

Tribunal de Justiça (TJ), a van que faz o transporte gratuito de colegas entre a sede da 
OAB/RJ, o prédio do TJ e as instalações da Justiça Federal mudou de trajeto e horários de 
circulação. Confiram no site o novo trajeto. 

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

conhecer e participar. Solte sua voz! 

O Troca Troca de livros continua na Sede da Subseção. Venha! Leve e traga outros. 

Agora você conta com um canal de comunicação direta com a Presidente da Subseção, basta 

apenas enviar e-mail para presidência.oableopoldina@gmail.com 

Buscando garantir a efetividade da Lei Julia Matos em todo o estado, a comissão OAB Mulher 

da Seccional iniciou uma caravana que vai percorrer o Rio de Janeiro. As visitas começaram 
pela Subseção da Leopoldina. A Presidente da Subseção, Talita Menezes do Nascimento, 
destacou a importância da luta conjunta pela aplicação da lei e reafirmou o bom 
relacionamento entre a advocacia e o Poder Judiciário na região.  

Na sala dos advogados no Fórum Regional da Leopoldina, foram realizadas substituições dos 

computadores por modelos mais novos e modernos que irão facilitar o dia a dia de  trabalho 
do colega. 

No mês de junho será anunciado o site oficial da OAB/RJ Leopoldina. 
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