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No dia 16/09/2020, às 21h, aconteceu mais um
episódio de Lives do programa “Plantão
Prerrogativas”, que trouxe o seguinte tema ao
debate: Casos de Violação. O evento ocorreu pelo
instagram @escoladeprerrogativas.
Participação da Dra. Fernanda Baldanza,
(Presidente do CDAP da OAB/Leopoldina e a
apresentação do Dr. Waltenir Costa.

No dia 21/09, a CAARJ realizou
uma ação de vacinação contra a
Gripe, na Subseção Leopoldina.
Foram vacinados advogados e
estagiários, estudantes de direito
e foi estendido aos parentes e
dependentes dos mesmos. Todas
as fotos estão disponíveis em
nosso site, na seção:
https://oableopoldina.org.br/hom
e/fotos.

TERÇAS VIRTUAIS
Ocorreram as terças feiras do mês, sempre com
início às 18h, usando a plataforma virtual Google
Meet. Os temas abordados foram:
08/09- Execução e efetividade no Processo do
Trabalho - Professora Adriane Oliveira.
22/09 – Negociação estratégica para advogados -
Professor João Anselmo Junior.
29/09 – Marketing Jurídico Digital: Como criar
autoridade nas redes sociais? - Pprofessora
Lisandra Thomé.

Setembro



Dia 28/09, às 17h, aconteceu a live pelo instagram da
Dr.Andréa Cabo e Vivian Bernard, o tema para
debate foi sobre os pontos importantes da LGPD.

I colegiado das comissões OAB/Leopoldina

Live 

Em setembro/2020 a OAB/Leopoldina começou 
a realizar agendamentos para as audiências 
virtuais, agendando com 5 dias úteis de 
antecedência. 

Outubro

TERÇAS VIRTUAIS
06/10 – O Aumento da Violência Doméstica e Familiar durante a pandemia do COVID-19 e a entrada
em vigor da Lei 14.022, de 07 de julho de 2020 – Professora Fabrícia Estrella
13/10 – Compliance para Advocacia – Professora Patricia Roriz
20/10- Prática Penal: Defesa da Liberdade – Professora Fernanda Baldanza
27/10- Principais alterações do Decreto 10.410/20 que regulamenta a EC 103/19 – Professora Suzani
Ferraro

No dia 25/09 tivemos o I colegiado das Comissões pela plataforma MEET, o evento contou com 4 

painéis, e aconteceu das 9h às 16h. 



No dia 2 de Outubro, foi realizada a SANITIZAÇÃO das
instalações da sede da OAB/RJ Leopoldina, e na sala da
OAB/RJ Leopoldina no Fórum, localizada no 6º andar. Foi
promovida a desinfecção e limpeza profunda de
ambientes, que é executada através da aplicação de um
produto sem cheiro ou contra-indicações, este produto é
aplicado através de um termonebulizador, que despeja
no ar do ambiente minúsculas gotículas que alcançam
todo o ambiente e protegem por mais tempo.

Sanitização  na Sede

Diante da atual situação que estamos presenciando, a OAB/RJ Leopoldina não mede esforços para a
prevenção do COVID19, contando com a colaboração dos usuários no respeito às medidas de
higiene. A OAB/RJ Leopoldina agradece pelo compromisso no cumprimento das regras de proteção.

Sanitização Fórum Sanitização Fórum

No dia 19 de outubro, às 17h, tivemos a nossa Live, com
o Dr. Fabiano Gonçalves Carlos e o Dr. Carlos Rafael D.
Alvarez, com o assunto sobre os impactos da reforma
administrativa no regime jurídico dos servidores públicos.

Live 



TERÇAS VIRTUAIS
03/11 – Os benefícios por incapacidade na EC 103/2019: Quais são as prioridades?
Professor Carlos Vinicius Ribeiro Ferreira
10/11 – Como inovar na advocacia com Visual Law – Professora Lilian Coelho
17/11 – Ato Notarial na era da Fake News – Professora Vanele Falcão
24/11 - Marketing Jurídico – Não Flope sua advocacia – Professora Vivian Bernard

Na última terça-feira (17) a Presidente da OAB
RJ subseção Leopoldina, Talita Menezes do
Nascimento, realizou por videoconferência a
cerimônia de entrega de carteiras a bacharéis e
estagiários de Direito, usando a plataforma
virtual ZOOM.

Entrega de Carteiras Virtual

Neste mês de novembro demos início a Campanha
de doações: Doar é um ato de amor.
Temos caixas para recolher as doações na sala da
OAB Leopoldina, no Fórum, na sede da
OAB/Leopoldina e também na entrada do Fórum da
Leopoldina.

Novembro

No dia 17 de Novembro, a OAB RJ subseção Leopoldina realizou, através de videoconferência, a
Moção de aplausos ao curso de Direito do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM). A
Moção foi pauta da penúltima reunião do conselho, realizada no dia 23 de Julho, e solicitada pelo
Dr Ronaldo Figueiredo Brito, Conselheiro e Coordenador do curso de Direito da UNISUAM. Esta
moção foi entregue motivada pelo incansável trabalho do núcleo de práticas jurídicas durante a
pandemia.



Dezembro

Na última segunda-feira (30), o Presidente da
Comissão de Igualdade Racial, Aléssio de Jesus
Cazumbá, realizou, através de videoconferência, um
evento sobre o Mês da Consciência Negra. Os
participantes do evento puderam assistir as
palestrantes convidadas pelo Presidente da
Comissão falarem sobre assuntos relacionados a
questões raciais.

No dia 6 de Dezembro, a Comissão de Direito Ambiental em parceria com a ONG Arboristas
Urbanos, realizou, na Praça Santa Emiliana no IAPI da Penha, uma oficina de plantio. O evento foi
aberto ao público e contou com a presença de 40 voluntários, durou cerca de 4 horas e nesse
período foram plantadas 16 árvores de diversas espécies, entre elas a pau-Brasil e ipê-amarelo.

TERÇAS VIRTUAIS

01/12 – O ônus da prova no CPC de 2015– Professora Talita Menezes do Nascimento
08/12 –Audiência Virtual na prática – Professor Manoel Guedes

CURSO ESA

Nos dias 07/12 e 09/12 aconteceu o curso como Implementar
o LGPD no setor imobiliário, o professor foi André Luiz
Junqueira, a plataforma virtual utilizada foi o ZOOM.



Mensagem

Neste período de pandemia, a OAB LEOPOLDINA está com suas atividades parciais em 
andamento, procurando atender às necessidades da advocacia, observando as normas de 
segurança para prevenção do COVID-19, esperando que este momento passe e que, em 

breve, possamos estar todos juntos. Enquanto isso, estimamos que a advocacia 
leopoldinense esteja bem, superando as dificuldades de hoje, juntamente com suas 

famílias. Que Deus esteja com todos e todas. 
Contem com a OAB LEOPOLDINA. 

Vai ficar tudo bem.

Maiores informações: 3976-5599 / 2560-2938 / 99814-5413
E-mail: leopoldina@oabrj.org.br 

Visite nossa página no Facebook: OAB/RJ – Leopoldina  
Instagram: @oabrjleopoldina 

Site: https://oableopoldina.org.br 
Youtube:  OAB RJ Leopoldina

Endereço: Rua Leopoldina Rego, nº 542/104, Olaria - Rio de Janeiro


