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Abril/2018 
  

 No dia 16, o Fórum Regional da 

Leopoldina recebeu a Caravana da Lei Julia 
Matos. A idéia é percorrer o Rio de Janeiro 
conversando com os responsáveis pelos Fóruns 
e tratando das Prerrogativas das advogadas.  

 Na ocasião, foi solicitado ao 

Diretor do Fórum, Juiz Pedro Antônio de 
Oliveira Junior, um fraldário e um espaço de 
amamentação, demandas imediatamente 
aceitas por ele. 

Juiz Pedro Antônio de Oliveira Junior, Marisa Gaudio, 
Fernanda Mata e Talita Menezes do Nascimento 

Maio/2018 
  

  A Presidente da Subseção, Dra Talita 

Menezes do Nascimento, esteve presente no IAB – Instituto 
dos Advogados Brasileiros, no dia 09 de maio, para a posse 
da advogada Rita Cortez, biênio de 2018/2020. A advogada 
se tornou a segunda mulher  a assumir o cargo em 175 anos 
de fundação do Instituto. 
  

Rita Cortez e Talita Menezes do Nascimento 

Talita Menezes do Nascimento, Solon Tepedino e Luciano Bandeira  

 Dra Talita Menezes do 

Nascimento, foi convidada a ser paraninfa 
da entrega de carteiras aos novos 
advogados da OAB/RJ, no dia 22. 

 Na ocasião, estava presente 

o Advogado Trabalhista, Dr. Solon 
Tepedino. 
   



Junho/2018 
 

 No dia 06,  a 58ª Subseção da Leopoldina 

esteve presente prestigiando mais um benefício a nossa 
classe, através da inauguração da Casa Celso Fontenelle 
com a presença expressiva da advocacia fluminense. 

 Mais um sonho realizado! 

 Ainda em maio (25),  a Subseção 

da Leopoldina participou do III Colégio de 
Presidentes de Subseção. Um dos temas em 
debate foi a relação entre advocacia e o Conselho 
Nacional de Justiça. 
Leia mais em: 
 http://www.oabrj.org.br/noticia/112505 

Dra. Eurydice Silva e Dr. Felipe Santa Cruz 

 Dia de celebração do 

acordo de cooperação técnica entre o 
INSS e a OAB/RJ, no dia 29. Mais uma 
grande Vitória da nossa classe, que foi 
realizada com muito trabalho e 
dedicação pela Presidente da Comissão 
de Direito Previdência da OAB/RJ Dra. 
Suzani Ferraro e o Presidente do INSS 
Edson Antonio Costa Britto Garcia, 
tendo total apoio do Presidente Dr. 
Felipe Santa Cruz e do Presidente de 
Prerrogativas Dr. Luciano Bandeira. A 
OAB Leopoldina esteve presente com 
nossa Presidente Dra Talita Menezes e 
a Presidente da Comissão de Direito 
Previdenciário Dra. Priscila Damasceno 
e o Vice Presidente da CAARJ Fred 
Mendes. 



Julho/2018 
 

 O Olaria Atlético Clube 

(OAC) - o "azulão da Bariri", completou 
103 anos no dia 01 de julho e como 
parte das comemorações, a diretora do 
clube homenageou com uma moção, 
nossa Vice presidente Dra Eurydice 
Mendes e nossa Diretora de 
infraestrutura Dra Maria de Fátima 
Cabo. 

 Neste dia o Coral da OAB 

Leopoldina apresentou-se em grande 
estilo e marcou o evento da 
comemoração de aniversário do clube. 

 No dia 27, a Presidente Dra. Talita 

Menezes e a Presidente da ABAMI Dra. Zenaide 
Augusta Alves, celebraram o convênio entre as 
duas instituições, o qual proporcionará 
efetivamente mais aprendizado e qualificação 
para nossa classe, pois abrange as atividades do 
cursos e palestras ministrados nas instituições 
com valores acessíveis a todos. 

 Presente na assinatura do 

convênio a diretoria da OAB Leopoldina com o 
Secretário Geral Dr. Antônio Gomes, Diretora de 
Convênios Dra. Andreia Rios, Presidente da 
Comissão de Imobiliário Dr. Charles Machado, 
Presidente das Comissões Dr. Alexandre Relvas e 
Dra. Cristiane Souza uma das contempladas no 
sorteio do 1º Encontro ABAMI sobre usucapião. 

Agosto/2018 
 

 A OAB/RJ Leopoldina, representada 

pelo Secretário-Geral, Dr. Antonio Gomes, e o 
Presidente de Prerrogativas, Dr. Raphael Vieira, 
junto com o Dr. Ricardo Menezes, Coordenador do 
DAS da OAB/RJ, tiveram uma reunião com o 
Deputado Estadual Bruno Dauaire e o Presidente da 
ALERJ, André Ceciliano, no dia 14, para tratar do 
Projeto de Lei que isenta os(as) advogados(as) de 
custas para propositura de execuções de honorários. 
 



 No dia 22, a OAB conquista 

importante vitória para a advocacia na Alerj: 
a isenção da cobrança de taxa judiciária de 
2% sobre honorários advocatícios, que são 
os pagamentos referentes aos trabalhos de 
um advogado em um processo judicial. 

 A OAB Leopoldina estava 

representada por sua diretoria, Dra. 
Eurydice Mendes Vice presidente, Dr. 
Antonio Gomes Secretário Geral, Dr. Sandro 
Moura Gottgtroy secretário adjunto e os 
advogados e advogadas, Dr. Doge Cunha, 
Dra. Lucia Rosa Antunes da Silva, Dra. Maria 
Nelma Serra Werneck, 
Dra. Andréa Rios de Oliveira e Dra. Fatima 
Lima. 

 O projeto agora segue para 

sua redação final e será enviada, nos 
próximos dias, para a sanção do governador 
Luiz Fernando Pezão. 

 A primeira sala de amamentação do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento a 

Lei Julia Matos, Lei 13.363/2016, que modifica o CPC e o Estatuto da Advocacia, ampliando as 
prerrogativas da advogada, foi inaugurada no dia 21, no Fórum Regional da Leopoldina. 

 Esta iniciativa é uma conquista de toda a sociedade que, unida, busca a 

preservação da dignidade da pessoa humana.  

 Essa é mais uma vitória da advocacia leopoldinense e da atual gestão da  OAB/RJ 

Leopoldina. 

 Vitória para a advocacia! Vitória para a sociedade! 



Junho/2018 

 No dia 04, foi realizado o Sarau Literário voltado para a comemoração ao Dias das Mães, 

que neste ano precisou ser adiado por conta da greve dos caminhoneiros. 
 O evento demonstrou exatamente o que diz um sarau: as pessoas unidas se expressando 
e manifestando artisticamente através de poesias e músicas homenageado as mamães que estavam 
presentes. 

 O Curso de Direito do Trabalho, ministrada pela Dra Andréa Cabo, Diretora da ESA, foi 

encerrado no dia 06 com entrega de certificado à professora e aos seus alunos. 

 A Presidente, Dra. Talita Menezes 

do Nascimento, foi uma das convidadas a 
ministrar a palestra realizada no dia 29, na Casa 
da Família da Leopoldina – Fórum Regional da 
Leopoldina, juntamente com o Dr. André 
Tredinnick, Juiz Coordenador do CEJUSC; Dra 
Andréa Horta, Marselha Evangelista e Gevalmir 
Faciroli, sócios do ANMA – Núcleo de Mediação, 
conciliação e arbitragem de Juiz de Fora e Dra 
Emanuelly Castro e Mariana Faria, Sócia e 
Coordenadora de comunicação da D’acordo, 
cujo tema foi: “Novos cenários para a advocacia. 
Diálogos sobre os métodos consensuais de 
resolução de disputas e o sistema de justiça 
multiportas”. 

 Ainda no mês (11), a 

Subseção da Leopoldina realizou a 
premiação do I Concurso de desenho – 
Dia Mundial do Meio Ambiente, com o 
tema: “Meio Ambiente, o que fazer 
para preservar?”. Foi um evento 
gracioso, promovido pela Comissão de 
Direito Ambiental, pela Presidente Dra 
Agueda Moura, que contou com a 
participação dos alunos e professores  

das escolas municipais Brasil, Chile e Odilon de Andrade; a presença da Professora Érica Monteiro 
Lobo, Assistente II da Gerência de Educação da E/4ª CRE; Rubem Tadeu, Presidente da União dos 
Escoteiros do Brasil e Dra Alessandra Santos, Presidente da ABMCJ. Parabéns, aos estudantes que nos 
promoveram, através das inspirações realizadas nas artes, uma esperança melhor para o nosso 
planeta. 

 No dia 12, foi de grande aprendizado com a Dra Ana Amélia Menna Barreto e o novo 

peticionamento da Justiça Federal E-Proc, no auditório da OAB Leopoldina. 

 Foi realizado o Passeio ao Forte Copacabana com os vencedores do I concurso de 

desenho, promovido pela OAB Leopoldina e Comissão de Direito Ambiental da Subseção, no dia 16. 
  



 A 3° Edição do Arraiá da OAB Leopoldina 

(dia 16), foi mais uma vez um sucesso!  A Presidente 
Dra. Talita Menezes do Nascimento e toda a sua Diretoria 
agradecem a colaboração de toda a advocacia e dos 
apoiadores. A união de todos só fortalece o nosso coletivo 
e através desta atitude, conseguimos realizar um belo 
trabalho.  

 No dia 19 foi realizada a Palestra guarda compartilhada de animais ministrada pela 

advogada, Dra Denise Reis e o advogado, Dr. Marcelo Santoro. 

 Nossos agradecimentos ao professor Rafael Fachada, pela belíssima aula da cápsula de 

Direito desportivo, realizado pela ESA Leopoldina, no dia 25. 

 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. 

 No dia 29 foi dia de vacinação contra gripe, blitz CAARJ e Dose de Apoio no Fórum da 

Leopoldina, com os serviços de orientação com representantes do SEBRAE e do INSS, aferição de 
pressão arterial e medição de glicose e de colesterol. 

 À noite (29), a ESA Leopoldina promoveu a Cápsulas do Direito com o tema: Lei Maria 

da Penha: Procedimento Criminal, ministrada pelo Professor e Presidente de Comissão da Subseção 
Leopoldina, Dr. Jorge Ruas. 
 
Julho/2018 
 

 Palestra sobre a Nova Lei de Migração Brasileira do Dr. Vitor Marcelo Rodrigues na 

Subseção Leopoldina, no dia 05, organizada pelo Presidente da Comissão de Direito Constitucional Dr. 
Jorge Ruas e Dr. Alexandre Relvas, Coordenador das Comissões da Subseção, nossos agradecimentos ao 
palestrante e aos presentes. 

 O Curso de Prerrogativas que foi realizado no dia 12, trouxe uma bagagem importante 

sobre as Prerrogativas do Advogado. A cada ano, a Gestão da Leopoldina vem trazendo esse tema 
proporcionando aos colegas da região o conhecimento da 2ª Edição da Guia de Prerrogativas da 
OAB/RJ. Parabéns ao Presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção Leopoldina, Dr. Raphael 
Vieira Gomes Silva, aos palestrantes e os presentes.    

 No dia 14, a Subseção iniciou a aula inaugural gratuita da Pós-Graduação em Direito do 

Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário, com o objetivo de trazer aos matriculados toda 
metodologia que será aplicada no decorrer da Pós-Graduação. A OAB/Leopoldina agradece a parceria 
com o curso Tríade, pela pessoa do Sr. Emerson. 

 A Comissão de Direito Imobiliário da Subseção trouxe no dia 19 a palestra “Garantias 

Locatícias”. Além de ter sido um sucesso, agregou informações importantes para o conhecimento de 
todos presentes. A 58 Subseção agradece ao Dr. Charles Alberto Machado, Presidente da Comissão e 
toda equipe da Porto Seguro.  



  A parceria da OAB Leopoldina com a ABAMI tem sido de grande proveito para os 

advogados da Leopoldina se estendendo, ainda, a todos os colegas de outras regiões, trazendo a 
palestra “Revisão de aluguel em tempo de crise”, no dia 25. Ficamos gratos pelo trabalho que a Dra 
Zenaide Augusta Alves vem realizando frente a ABAMI. 

 A Esa Leopoldina, a cada ano, vem crescendo com cápsulas e cursos que são oferecidos 

na Subseção. Além do número de interessados serem elevados, os assuntos abordados são ricos em 
conhecimento e de técnicas importantes. Assim foi o dia 26, com o tema: “Oratória – Advocacia como 
falar em público”. Agradecemos imensamente a Dra Andréa Cabo e toda sua equipe da ESA Leopoldina. 
 
Agosto/2018 
 

 No dia 01 de agosto deu início a mais uma confraternização da Subseção, o futebol da 

Leopoldina. Uma vez por mês esse encontro está garantido no OAC-Olaria Atlético Clube, a partir das 
19h30. Parabéns ao Presidente da Comissão, Dr. Paulo Roberto Vergueiro Spala por trazer mais uma 
forma de união e confraternização entre advogad@s da região e a parceria que a Subseção tem com o 
Olaria Atlético Clube. 

  A palestra de Direito Previdenciário-conversando sobre carência do dia 09, foi um 

sucesso! Parabéns a Comissão de Direito Previdenciário representada pela Presidente Dra. Priscila 
Damasceno, pela inovação e incentivo constante no aperfeiçoamento de conhecimentos para a 
advocacia e agradecimento a Palestrante Dra. Quézia Contage Teixeira e a todos os participantes do 
evento. 

 A primeira aula da Pós-Graduação foi realizada no dia 10. Mais um projeto inovador da 

Presidente Dra Talita Menezes do Nascimento  e da Esa Leopoldina, representada pela Diretora Dra 
Andréa Cabo. 

 Em 13 de agosto, recebemos o Dr. Alexandre Relvas, palestrando sobre o tema: 

Responsabilidade Civil Médica  e Odontológica – comentários sobre a obrigação de meio e resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A palestra gratuita, cujo tema: 2 anos da Lei 13.105/2015 – NCPC “Os impactos dos 

Precedentes Judiciais na Prática da Advocacia foi de suma importância no mês da advocacia. O evento 
foi realizado no dia 22, com a presença dos palestrantes: Dr. Marcelo Câmara e Dr. Eduardo Biondi. 
  

 A homenagem no dia 15 

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. 



 No dia 25, tivemos o encerramento do módulo de execução trabalhista com entrega de 

certificado ao professor e aos alunos. Assim concluímos o Projeto de Capacitação em Direito 
Processual Trabalhista.  

 Um projeto que contou com 4 módulos (petição inicial, resposta do réu, recursos e 

execução), 12 sábados de aula, com alunos comprometidos e empenhados em aprender e se 
aperfeiçoar e professores competentes e dedicados a passar todos seus conhecimentos. 

 Mais uma conquista da OAB Leopoldina! Parabéns a Dra Camila Rodrigues Freire de 

Carvalho, Coordenadora do Centro de Pesquisa e Estudo de Direito Processual pela competência. 

 Extraordinária festa de 

confraternização da Subseção, ocorrida no dia 31, 
em homenagem ao mês do advogado. O Momento 
foi mais do que oportuno para confraternizar com 
@s grandes amig@s e a grande família de 
advogados e advogadas da Leopoldina.  

 Em síntese, momentos de muitas 

emoções, resultado de um trabalho desenvolvido 
durante o triênio (2016/2018), pela arquiteta Talita 
Menezes do Nascimento, uma líder com habilidades 
extraordinária em construir pontes de afeto, 
conhecimento e comunicação.  

 Parabéns a toda a Advocacia 

Leopoldinense pela presença e apoio. 
 
Outubro/2018 
 

Dia / Hs Tema Realização Profissionais 

Dias  
06 e 27 de 
outubro e 

24 de 
novembro 

9h 

Projeto de Capacitação em 
Direito Processual Civil 

Curso Presencial 
Módulo Único 

ESA Leopoldina 
Ulisses Simas,  

Simone Souza e 
Manoel Guedes 

Dias 
09,16,23  

e 30 
18h 

Curso Jurídico  
de Direito Previdenciário 
Prática Administrativa e 

Judicial 
 

ESA Leopoldina Rita Moura 

Dia 17 
19h30 

Confraternização da OAB 
Leopoldina no Olaria Atlético 

Clube 

Comissão de Direito 
Desportivo da 

Leopoldina 
Advogados da região 

Dia 19 
10h 

Palestra Gratuita 
Usucapião Extrajudicial 

Comissão de Direito 
Imobiliário da 

Leopoldina 
Virgínia Arrais 

Dia 19 
18h30 

Pós-Graduação 
Tríade Estudos 

Jurídicos 



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

Dia / Hs Tema Realização Profissionais 

Dia 20 
8h30 

Caminhada da conscientização 
do câncer de mama 

Local: Fazendinha da Penha 
 

Comissão da OAB 
Mulher e Comissão de 
Eventos da Leopoldina 

 

Advogados da região 

Dia 20 
8h30 

Pós-Graduação 
Tríade Estudos 

Jurídicos 

Dia 22 
16h 

Teatro Gratuito 
A gata encantada 

Diretoria de Cultura da 
Leopoldina 

Grupo teatral Alto 
Astral 

Dia 24 
15h30 

17h 

15h30 – Maquiagem 
17h – Palestra Gratuita 

A importância da  
Prevenção do Câncer 

 (Outubro Rosa) 

Comissão da OAB 
Mulher e Comissão de 
Eventos da Leopoldina 

MaryKay 
Taisa Zappone Brasil 

Viviani Saraiva 
Joana Souza 

Dia 25 
9h 

Cápsulas do Direito 
Aumento do IPTU no Município 
do RJ: Análise Constitucional e 

questões legais 

ESA Leopoldina Monique Abreu 

Dia 29 
18h 

 

Palestra Gratuita 
Lei de Execuções Fiscais 
(Trabalhistas) – Pontos 

relevantes e jurisprudência 
 

Centro de Pesquisa e 
Estudo de Direito 

Processual da 
Leopoldina 

Anderson Madeira 

NOTÍCIAS: 

 O site da OAB/RJ Leopoldina já está no ar, acesse: https://oableopoldina.org.br 

 No mês de agosto as doações para o calor humano foram entregues no dia 06, para as Instituições 

do Abrigo Infantil Lar Luz e Amor e Abrigo do Cristo Redentor. 

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

 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 permanece na Sede da Subseção. Venha! Leve e traga outros. 

 OAB/RJ realiza ato de desagravo em favor da advogada Valéria Santos pela violação de suas 

prerrogativas e de sua dignidade no 3º JEC de Duque de Caxias. Saiba mais no Site da OAB/RJ: 
http://www.oabrj.org.br/noticia/114012-vai-faltar-algema-diziam-advogados-em-desagravo-a-
valeria-dos-santos 

 A Seccional promove evento para debate acerca do cancelamento da súmula do mero 

aborrecimento, convidando desembargadores do órgão especial do TJRJ. Saiba mais no site da 
OAB/RJ: http://www.oabrj.org.br/noticia/114149-mudanca-na-cultura-do-mero-aborrecimento-e-
debatida-na-seccional  
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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 / Site: https://oableopoldina.org.br 

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

  

 A Subseção da Leopoldina em parceria com a Diretoria de Cultura convida @s advogd@s e 

estagiári@s da região que realizam trabalhos culturais nas áreas de artes plásticas, música, canto, 
artes cênicas, artes visuais, literatura, artesanato, entre outros, e, que desejem participar de 
eventos culturais na Subseção, enviem seus talentos e aptidões para o e-mail: 
leopoldina@oabrj.org.br 

 O cadastro no INSS Digital poderá ser realizado na Subseção da Leopoldina de 2ª a 5ª feira (exceto 

véspera de feriado), no horário de 10h às 18h. 

 Até o dia 19 de outubro de 2018, a Subseção da Leopoldina estará recebendo pedidos de 

parcelamento. Maiores informações: 3976-5599 / 2560-2938 

AVISO 

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

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