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O estado de emergência em que se encontra o Rio de Janeiro, na busca pela contenção da
disseminação do novo coronavírus - classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como
uma pandemia mundial, fez com que a OAB Leopoldina acompanhasse a OABRJ e os órgãos da
Justiça suspendendo todas as atividades, para proteção do público e dos seus servidores.

A OAB/RJ Leopoldina solicita que qualquer dificuldade para o exército da advocacia seja informada
pelos canais de comunicação disponibilizados pela subseção, e-mail: leopoldina@oabrj.org.br e
WhatsApp (21) 99814-5413.

Como estamos com as atividades suspensas, nossos eventos programados para abril ,infelizmente,
não ocorreram. Sendo assim, resolvemos fazer o informativo de abril relembrando eventos passados
que nos trazem saudades e alegria. É uma boa oportunidade de rever bons momentos que a
advocacia leopoldinense vivenciou, na certeza que logo essa pandemia vai passar e retornaremos
nossas atividades com força e entusiasmo de sempre.

2016

No dia 28/07 tivemos uma noite de palestra
com os magistrados da Leopoldina, tratando
do tema mediação. Agradecemos ao Dr
André e ao Dr Carlos pela parceria neste
momento de implementação de uma nova
cultura para a resolução de conflitos.
Parabéns Comissão de Mediação da
Leopoldina e a todos os mediadores que vem
atuando com tanta dedicação
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2016

Aula Magna do Curso
Presencial De Processo
Civil, que aconteceu em
abril, tivemos como
palestrante o Dr.
Ronaldo Cramer, na
época Vice-Presidente
da OAB/RJ.

Em 2016 Fizemos o
nosso 1º Arraiá no
parquinho do Clube do
Olaria. Foi uma noite de
muita diversão.

Dia 08/07 foi inaugurada a 
biblioteca jurídica. 
Conhecimento ao alcance 
de todos.



2017

A Presidente Dra. Talita Menezes e toda sua
diretoria iniciou as comemorações do mês do
advogado no dia 01 de agosto, promovendo
uma mesa de debate sobre a Reforma da
Previdência recebendo os palestrantes Dra
Suzani Andrade Ferraro, Dra Cristiane Miziara
Mussi e o Dr Fabiano Gonçalves Carlos, também
tivemos a criação da Comissão de Direito
Previdenciário com a posse das queridas,
competentes e brilhantes advogadas: Priscila
Damasceno e Patricia Camacho, Presidente e
Vice-presidente respectivamente.

Dia 27/03 tivemos o encerramento da Primeira
Cápsula de Direito Previdenciário com o tema:
Requerimento Administrativo de benefícios
previdenciários, com a professora Rita Moura.

Sucesso total a peça de Teatro Stand Up
"Causos Jurídicos", realizado na OAB/RJ
Leopoldina, idealizado pela sua Diretoria de
Cultura.



2017

Foi lançada a campanha DOE FRALDAS
geriátricas para os policiais militares feridos em
serviço no dia 29 de março/17, na nossa reunião
de conselho, sendo selado o início da campanha
com o aperto de mãos de nossa presidente Dra.
Talita Menezes e o Tenente Coronel
Benevenuto, Comandante do 16ªBPM de Olaria,
presentes também o Sr. Walter Calixto de
Oliveira - Presidente da ARPM
e Ten PM Fernandes - P/5 do CFRPM.
Em 2016, cerca de 600 policiais ficaram feridos
e 142 foram assassinados no Estado do Rio de
Janeiro, segundo dados da Polícia Militar
apresentados na CPI dos Policiais Mortos, da
Assembleia Legislativa (Alerj). Os dados se
somam ao total de 3.087 agentes das forças
policiais do estado mortos e 13.735 feridos
entre 1994 e 2015, de acordo com outro
levantamento feito pela PM e publicado no
GLOBO em 3 de novembro de 2016. Nos três
primeiros meses de 2017, 46 PMs foram
assassinados. O índice do período é o mais alto
na comparação com os anos anteriores.

2018

Projeto Grandes Mestres (Fevereiro 2018)  – Palestra com Dra. Vólia Bomfim (Desembargadora do 
TRT da 1ª Região



Na noite de 28 de junho, a OAB Leopoldina, na
pessoa da Presidente Dra. Talita Menezes e da
Presidente de Comissão de Diversidade Sexual
e Gênero Dra. Ana Paula Castro promoveram
um encontro inédito, sobre respeito e
acolhimento à Diversidade Sexual e
reconhecimento às identidades de gênero.
Para a construção de uma Sociedade mais justa
e igualitária, é imprescindível a visibilidade das
identidades de gênero e a garantia de direitos
iguais à população LGBTI. Agradecimentos
especiais aos palestrantes convidados Nicolas
Câmara, Aluísio Gomes da Silva Júnior e Amiel
Modesto Vieira.

2018

Com a entrega de medalhas Pontes de
Miranda, a homenagem foi direcionada aos
homens combativos profissionais do direito,
que exercem a profissão com afinco e
responsabilidade. Tratando-se,
indubitavelmente, de uma profissão com
desafios diários, razão pela qual a militância
resiliente e perseverante deve ser enaltecida.
O agraciamento a estes brilhantes profissionais
foi repleta de muita emoção para os amigos e
familiares presentes em nosso auditório, com
seus exemplos de vida profissional.

Em 21 de setembro tivemos a
inauguração do Espaço
Histórico da Subseção
Leopoldina



2019

O I Encontro de Direito do Consumidor da OAB-Leopoldina
foi um SUCESSO em todos os sentidos, de organização,
palestrantes e principalmente de público, com a adesão da
advocacia local e representantes de outras subseções.

A OAB/RJ Leopoldina, em favor da
campanha de conscientização e
prevenção do câncer de mama,
realizou em parceria com a CAARJ a
2ª. Caminhada, na Praça do IAPI da
Penha. O objetivo foi de promover a
consciência na população sobre a
importância da prevenção e atenção
aos sinais e sintomas do câncer de
mama. O evento contou com
brincadeiras infantis e serviços da
CAARJ.

No dia 31 foi realizada a
comemoração do mês da advocacia
com muita alegria. Feijão, samba,
família e amigos estavam presentes
no Cacique de Ramos. Obrigada a
todos que trabalharam para que o
evento fosse um sucesso e a
advocacia leopoldinense por estar
conosco em mais um ano,
celebrando nossa honrada profissão.
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