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Leopoldina Representada 

 

 
 
No dia 12/02 a CAARJ inaugurou a Sala Francisco Costa 
Netto, no 11º andar do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região. O evento contou com a presença de mais 
de 300 advogados e a subseção Leopoldina foi 
representada pela nossa Secretária Geral, Dra. Andréa 
Cabo, pela Diretora da OAB Mulher , Dra. Giselle  
Santos e Dra. Ana Paula Castro, Presidente  da 
Comissão de Diversidade Sexual e  Gênero. 

 

 
No dia 13/02, a Presidente da Subseção Leopoldina, 
Dra. Talita Menezes, foi convidada pelo programa 
"Reclamar Adianta" da rádio Band, para conversar 
sobre advocacia colaborativa e  o método de resolução 
de conflito que coloca o advogado como protagonista 
no processo. 

 

 

A 52ª Subseção da OAB de Rio das Ostras, 
comemorou 20 anos de fundação, no dia 17 de 
fevereiro. Na oportunidade, também inaugurou 
a nova sede da subseção com um coquetel. 
Nossa Subseção participou do evento sendo 
representada pela Dra. Heline Santos de 
Oliveira, Diretora de Integração Desportiva 
Cultural e Social, e pelo Dr. Osiel Bonaparte da 
Matta Neto, Presidente da OAB Jovem OAB/RJ 
Leopoldina. 

 
Dra. Heline Santos de Oliveira e Dr. Osiel Bonaparte da 

Matta Neto representando a OAB/RJ Leopoldina 

Programa Reclamar Adianta 



 
Dia 20/02, a Comissão de Diversidade Sexual e de 
Gênero (CDSG) da OAB Leopoldina/RJ, na pessoa 
da sua Presidente, Dra. Ana Paula Castro, esteve 
em Audiência Pública, na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), pela 
aprovação do PL nº 2831/2017, que institui o dia 
15 de maio - Dia do Orgulho de ser Travesti e 
Transexual, visando a respeitar a existência de 
pessoas travestis e transexuais, reconhecendo a 
contribuição e a existência dessas pessoas de 
maneira institucional. 

  

 Dra. Ana Paula, Presidente Comissão de Diversidade Sexual e 
de Gênero(segunda do lado direito para a esquerda)  e 

apoiadores do movimento LGBT  

No dia 18/02 a  OAB/RJ inaugurou a 
nova Casa do Advogado Paulo 
Saboya, que agora passa a funcionar 
na Avenida Gomes Freire, 474. Com 
funcionamento das 8h às 18h, a 
nova casa será toda climatizada e 
acessível.   Essa inauguração contou 
com a presença do Presidente da 
Comissão de Direito do Trabalho da 
OAB/Leopoldina, Dr. Jorge Cabo e da 
Dra. Bruna Ferreira, delegada de 
prerrogativa. 

Dr. Jorge Ribeiro Cabo, Dra. Bruna Ferreira Paula e   
Dr. Ricardo Menezes, Presidente da CAARJ 

Aconteceu na Leopoldina 

O resultado da I Coleta de Informações , sobre as serventias judiciais do Fórum Regional da 
Leopoldina, está exposto na sala da OAB e na sede. O objetivo foi recolher informações sobre a 
prestação de serviços realizada pelas varas e juizados com jurisdição do Fórum Regional da 
Leopoldina, objetivando contribuir, de forma cooperada, para o aprimoramento da função 
jurisdicional em atendimento a sua função social. 
Dia  03/02 , a  presidente da subseção, Dra. Talita Menezes, iniciou  um ciclo de reuniões com os 
juízes de cada órgão avaliado para discutir os resultados e procurar soluções para um melhor 
atendimento aos advogados. A primeira reunião foi realizada com o juiz da 2ª Vara de Família do 
Fórum Regional da Leopoldina, Dr. Carlos Alberto Machado. 
No dia 12/02, a reunião foi com a juíza do X Juizado Especial Cível, Dra. Daniela Reetz de Paiva. A 
Presidente da Subseção Leopoldina, Dra. Talita Menezes, juntamente às doutoras Fernanda 
Baldanza, Presidente da Comissão de Prerrogativas, e Cynthia Maria da Silva Lemos, Presidente 
da Comissão de Juizado Especial, expuseram os resultados da pesquisa e debateram sobre as 
maiores críticas e reclamações referentes ao juizado. A juíza declarou que já está tomando 
providências sobre os questionamentos a respeito do atraso de audiências, e fará o possível para 
a rápida melhoria deste serviço. Ainda no dia  12/02 e  também no dia 13/02, as reuniões 
continuaram com os magistrados do X JEC e XI JEC, situados no Fórum da Leopoldina.  Na mesma 
oportunidade, conversaram sobre os problemas pontuais de cada um dos juizados, em destaque 
atrasos nas audiências e demora no processamento dos autos. No dia 13/02 contamos com o 
representante da Comissão de Celeridade Processual na OAB Leopoldina, Dr. Osiel da Matta. 
Finalizando as reuniões de pesquisa com os doutores Renato Rocha, da IV Vara Cível; Felipe X, II 
Vara Cível; Pedro X, I Vara Cível; Alexandre Pimentel Cruz. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Dra Cynthia Lemos, Dra. Talita 
Menezes, Dra. Fernanda Baldanza e a 

Juíza Daniela Reetz  

Dra. Talita Menezes, Dr.Osiel da Matta 
e o Juiz Felipe Pineli (2ª. Vara Cível) 

Dra Cynthia Lemos, Dra. Talita 
Menezes, Dra. Fernanda Baldanza e a 

Juíza Daniela Reetz  

No dia 18/02 aconteceu a segunda reunião 
da Diretoria da OAB/RJ Leopoldina, do ano 
de 2020! 

Dia 12/02, aconteceu a primeira reunião de 
Comissões do ano. 
Com a presença de representantes de cada 
comissão, foi planejado o ano de 2020, discutido o 
regulamento das Comissões e da Coordenação 
aprovado no Regimento Interno da Subseção 
Leopoldina e os canais de comunicação.  
Além disso, a importância do protagonismo das 
Comissões como forma de qualificação, capacitação 
e a interação com a advocacia da Região 
Leopoldinense, também foram pontos abordados. 
 
 

Reunião da Diretoria da OAB/RJ Leopoldina 

https://www.facebook.com/oab58subsecaoleopoldina/photos/pcb.1451654068341139/1451651671674712/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBpuaw6oNCOGL9v24KZ86PcsIPTgZgiLiur4QwAZCxhxayPIlhBbq04Glw6XqW3Qx57A5rO0s60_V-6&__xts__[0]=68.ARDQCV00rSz2i___euRcenhLfVW1Hx7DHCTVzYT62PlmjFmmNeTHN4EPtIu4yUPRMFBXzC8jFrVnKTjgE0m84hpWaVuVwfE5ZUyINiF6Gwah--GiCZ4nKpfFTP-RnbcU--HFYf0HT_VYvFrT73CkXngSGzoYhmKTMkU41hl7SBeapKw8HMbHecEhj7KgpzpXHo9f2FufUxS36Xpy8MTmwSndfN1sCEsFfWk41Y870WQ-IeuQZQhwisuR_tyizbwEw8Kky9968vxhJarxKI3YUNw3l-qB1NWRaWdxrKAcON2vjmtDpznS81AENkR73yKbnQUD0n7cYPUETQl9LEJoEdu_FA
https://www.facebook.com/oab58subsecaoleopoldina/photos/pcb.1455984637908082/1455984231241456/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDLjKsej8nQAc7Mt8VWmrMW0knEtZL4xXHLePDHcU8uuakbUkjMWeibZkWCCp6lyMIrFLCVubM_nGce&__xts__%5B0%5D=68.ARC66awEKOKEHDzhTQPadh-Do13U3rlAvdg53x5Jc1dlkW3Ad8BHVaxOEiOt-jCCNvNzDwNgDCCVvyaBVQ5Yi4Vksb-x3iFhgyS3MpLG4M-UNhH3aYfJrzCfdsFm1hIYE0WRbi36svV3kv41Qc3-6DninZ80eNGa4Gj1qu071JX76ceAxUZW__6_PHj23wZHacZGUm3OLiF5zBLudqj6LHIhaaf4pMhAOoedmxxr9hoWJc6LnhyIBmgatHj_PzQrtjIOe1rsuX9NDHk8kczRs75kUgKKEmBSn7jl-LdCNZcKgZ8nKWC7wm6rvd-iw0Hed8NBfibk03tfnYIKVVPaDpcyIA


Eventos Comemorativos 

 
No dia 12/02 foi  realizado na sede do Olaria 
Atlético Clube o futebol da Leopoldina , reuniu 26 

advogados. 
Foi iniciada a preparação para o Torneio de Futebol 
da CAARJ, que se realizará em 02/05/2020. 
 

Notícias 

 O Projeto Coleta Seletiva de baterias e pilhas segue na Subseção da Leopoldina; 

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

  Contato com a Comissão de Prerrogativas OAB/RJ Leopoldina – 99814-5413 (apenas 

pelo whatsapp); 

  

 A Campanha Porte de Livros continua na Subseção da Leopoldina. Doe seus livros!  

  

 A Subseção Leopoldina abriu edital para a Revista Eletrônica, convidando a 

comunidade acadêmica a participar desta iniciativa mediante o envio de artigo sobre 

tema relacionado a “Direitos Humanos Afetos aos Valores Institucionais”. Os 

trabalhos deverão ser enviados para o email oab58eoart@outlook.com até o dia 

30/04/2020. O edital completo se encontra no site da OAB Leopoldina. 

Futebol da OAB/Leopoldina 
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