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Luciano Bandeira inaugurou em abril 
de 2021 uma central de escritórios 
digitais no Edifício De Paoli, no Centro 
do Rio, com 17 salas equipadas para 
a realização de audiências virtuais e 
atendimento a clientes. A iniciativa da 
OABRJ e da Caarj deu mais condições 
de trabalho para a advocacia durante a 
crise, uma prioridade máxima da gestão 
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Desde o início, planejamos uma gestão de 
proximidade, com os colegas ocupando 
os espaços físicos da Ordem. Logo nos 
primeiros 12 meses, cumprimos todas as 
promessas de campanha, entre elas a nova 
Casa Paulo Saboya, bem em frente ao TRT1, 
a reestruturação da ESA, que passou a ser 
a maior escola de advocacia do país, a sala 
de apoio aos colegas que militam no JEC da 
Tijuca, fruto do Gabinete Itinerante, e mais de 
duas dezenas de pontos de suporte e sedes 
de subseções.

Além disso, entregamos o Portal da 
Transparência, compromisso basilar de 
nossa candidatura; implantamos o Programa 
Anuidade Zero, sistema que concede à 
advocacia descontos ao realizar compras em 
uma rede conveniada; criamos as diretorias 
de Mulheres e de Valorização da Advocacia; 
implantamos um programa de mentoria 
e um banco de empregos; oferecemos 
diversos cursos de capacitação e vídeos 
explicativos, como os do sistema PJe-Calc e 
da plataforma Cisco Webex, utilizada pelos 
tribunais para sessões virtuais. Pudemos 
comemorar, ainda, a promulgação da Lei 
de Abuso de Autoridade, que criminaliza as 
violações de nossas prerrogativas. Tudo isso 
no primeiro ano de mandato.

Então, veio a pandemia.

Criamos imediatamente um gabinete de 
crise em regime de plantão permanente 
para que as garantias profissionais junto aos 
tribunais e órgãos públicos fossem mantidas 
e para estabelecer medidas de prevenção ao 
contágio. De pronto, a OABRJ conseguiu que o 
governo estadual incluísse a advocacia no rol de 
atividades essenciais com livre locomoção. 

O gabinete agiu para tentar diminuir os 
gargalos surgidos com a transição apressada 
do presencial para o virtual e firmou convênios 
pioneiros com a Caixa Econômica Federal, 
com o Banco do Brasil, com o TJRJ e com o 
TRT1 para agilizar o pagamento de alvarás e 

mandados. Isso facilitou a vida de milhares 
de advogados. 

Com o tempo, nossas instalações foram 
reabertas seguindo todos os protocolos de 
segurança preconizados pelas autoridades 
sanitárias, com uma flexibilização segura 
e responsável. Apesar do impacto da 
pandemia, priorizamos o investimento 
na estrutura da Ordem. Ampliamos 
e melhoramos nossos escritórios 
compartilhados, com a instalação de 
webcams em todos os computadores. 
Transformados em escritórios digitais, 
aptos para a realização das audiências por 
videoconferência, formam uma rede que 
chegará a 300 espaços por todo o estado 
até o fim do ano.

Em meio ao maior desafio do século, 
a OABRJ não parou de trabalhar um 
só instante para permitir à advocacia o 
pleno exercício da profissão e garantir 
dignidade não só a advogados e 
advogadas, mas à sociedade. Valorizar a 
advocacia é respeitar a cidadania. É isso 
o que queremos mostrar no balanço
desses 30 meses de gestão. 

Boa leitura.

Diretoria da OABRJ

OABRJ equilibra austeridade 
e investimentos  em estrutura 
para a advocacia não parar
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A Seccional 
agiu para 
tentar diminuir 
os gargalos 
surgidos com 
a transição 
apressada do 
presencial  
para o virtual 
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Nas 63 
subseções está 
inscrita a maioria 
dos advogados 
e das advogadas 
fluminenses.  
A subseção com 
mais colegas 
é a de Niterói, 
com 11.923 
advogados

Advocacia 
encontra 

215 
pontos de 
atendimento 
da OABRJ 
em todo o 
estado

Luciano Bandeira  
é o 1º presidente de 
subseção a liderar a 

Seccional. Ele foi um 
dos criadores e o 1º 

presidente da OAB/Barra 
da Tijuca  (2008 a 2012)

Em virtude da 
pandemia da 
Covid-19, a 
OABRJ instalou 
equipamentos 
necessários 
à realização 
de audiências 
telepresenciais 
em todos os 
250 escritórios 
compartilhados que 
mantém no estado 

advogados 
podem trabalhar 
simultaneamente nas 
estruturas da Ordem2 mil

Veja a localização 
de todos os pontos 
de atendimento no 
Portal da OABRJ

Fo
to

: B
ru

no
 M

ira
nd

el
la



TRIBUNA DA ADVOCACIA - JULHO 2021 - PÁGINA 9

Os colegas fizeram 
14.914 solicitações 
de pagamentos de 

alvarás referentes ao 
Tribunal de Justiça 

por meio do módulo 
do Banco do Brasil 
na área restrita do 
Portal da OABRJ. 
crise do século. 

Foram 30.240 
pedidos de pagamento 
de alvarás, precatórios 
e RPVs expedidos pelo 

TRT1 e pela Justiça 
Federal feitos à CEF 

através do módulo na 
Área Restrita do Portal 

da OABRJ

Para atender aqueles 
que precisam ou 

preferem  atendimento 
presencial, a parceria 

da OABRJ com a Caixa 
viabilizou horários 

agendados em 
algumas agências do 

banco pela cidade 
para a liberação de 

alvarás emitidos pelo 
TRT1. Foram 12.986 
agendamentos desde 

setembro de 2020, 
quando este módulo 
entrou no ar no Portal 

da OABRJ 

Os convênios da OABRJ com o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal já viabilizaram o 
crédito de milhões de reais no bolso da advocacia 
nesta que é a pior crise do século, desde o dia 
que entraram no ar, em 16 de abril 2020

O módulo do BB no 
site da OABRJ recebeu 
15.647 solicitações 
de pagamentos de 

alvarás referentes ao 
Tribunal de Justiça

Desde o início da pandemia, por 
causa do fechamento da agência da 

Caixa Econômica Federal vinculada à Justiça do Trabalho, 
a OABRJ foi - e ainda é  - o único caminho para viabilizar 
o pagamento de contas judiciais no TRT1.  Até o início de 
julho, foram efetuados 138.070 créditos desta natureza.   
O convênio possibilitou ainda o pagamento de 276.140 
alvarás de depósito recursal de pagamento pelas contas 
do FGTS.   
Diante do prolongamento das restrições das atividades 
presenciais na Justiça do Trabalho, a OABRJ fez um 
convênio com o TRT1 que viabilizou a abertura parcial 
das varas do trabalho, mediante agendamento para 
atendimento da advocacia (Ato 18/2020 e Ato 07/2021 
do TRT1). Assim possibilitou, até o início de julho de 2021, 
o atendimento de 1.713 advogados para que fizessem 
carga de 2.233 processos físicos na Justiça do Trabalho.
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Mais de 150 
advogados 
mentores 
auxiliaram pelo 
menos 400 
mentorados 
a impulsionar 
suas carreiras na 
advocacia até aqui 
no Projeto de 
Mentoria

O concurso de redação da 
OABRJ já fez parceria com 
a PUC-Rio e com a Uerj, 
distribuindo R$ 82 mil 
em créditos estudantis e 
aparelhos eletrônicos 
aos ganhadores. 

Foram mais de 1.300 inscritos 
nas três edições virtuais do curso 
gratuito de Certificação Profissional 
oferecido pelo Projeto de Mentoria

Em 2021, a competição 
adotou cotas raciais

1.200  
ligações 
por dia

É o que a Central de 
Atendimento OABRJ/

Caarj recebe em 
média, englobando 
WhatsApp e email

142 comissões 
temáticas ativas 
na casa
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Para implementar o plano 
de retomada gradual das 
atividades presenciais na 
pandemia, a OABRJ já 
ofereceu (na capital e 
nas subseções): 

Álcool 70 líquido - 1.400 litros

Álcool 70 gel - 2.600 litros

Desinfetante e cloro - 1.850 litros

Máscaras descartáveis - 12 mil unidades

Máscaras de pano - 4 mil unidades 

Luvas para manuseio de processos - 3 mil pares

Totens de álcool em gel - 160

Termômetros - 170

Faceshields - 240

Webcams - 420

Dispenser de álcool em gel de parede - 210

Sabonete líquido - 2 mil litros

50%
é o percentual de mulheres 
nas chapas aprovado já para as 
próximas eleições; a Diretoria de 
Mulheres, criada pela atual gestão 
da OABRJ fez parte desta luta
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De  2019 a 2021, a Escola Superior da Advocacia, que foi 
ampliada pela gestão Luciano Bandeira para se tornar a maior 

do país, recebeu:

11.063 alunos nos 269 cursos oferecidos. 
Foram 420 palestras, lives e aulas gratuitas

E distribuiu 7.016 Cheques ESA (vales-

desconto nos cursos) aos recém-inscritos na Ordem, 
o que representou uma economia de R$ 701.600 a 
quem desejou investir em capacitação profissional 

Milhares 
de horas de 
conteúdo
estão disponíveis no canal da 
OABRJ no YouTube. Lá é possível 
assistir a palestras, debates e 
cursos sobre os temas que mais 
interessam à advocacia

canais 
oficiais de 

comunicação 
da Ordem 7

SUPER

ESA

Vacina contra  
a gripe no braço 
da advocacia 
Desde o início desta gestão, a 
OABRJ e a Caarj disponibilizaram  
45 mil doses da vacina contra 
a gripe para a advocacia e seus 
dependentes. O número de 
unidades oferecidas à classe 
aumentou a cada ano: 
 
2019: 10 mil doses oferecidas
2020: 15 mil doses oferecidas
2021: 20 mil doses oferecidas

Portal
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 A OABRJ sedia a primeira 
Escola de Prerrogativas 
da advocacia do país. 
De 2019 até hoje, foram 
formados em cursos 
presenciais e online (na 
Seccional e nas subseções) 
mais de 1.500 
delegados multiplicadores 
dos direitos da classe, 
todos aptos para atender 
os colegas em regime de 
plantão 24h pelo canal de 
atendimento:  
(21) 99803-7726

Desde 2019, a Comissão de 
Prerrogativas respondeu a 11.360 

chamados sobre violações, que 
ocorreram também durante as 

audiências virtuais. Instados pelos 
colegas, os delegados intervieram 

pelo menos 60 vezes para defender os 
direitos profissionais do advogado que 
precisou atuar em atos telepresenciais. 

Em uma ocasião, em 2020, uma 
procuradora da comissão precisou 

entrar “ao vivo” durante um ato virtual 
para coibir abuso de autoridade por 

parte de uma magistrada

ESCOLA DE 
PRERROGATIVAS
COMISSÃO DE PRERROGATIVAS

OABRJ
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Quantos 
somos? 

Somos cerca de 150 mil inscritos no estado todo, 
entre advogados e estagiários (149.904 em 14/5/2021)

Seccional Subseções

61.071 88.833

76.360  
mulheres

73.544 
homens

A imensa maioria de nós se organiza em pequenos e médios escritórios 
(até 20 colegas no quadro societário) espalhados pelo estado

Faixa etária Total
Até 25 anos 3.122Até 25 anos 3.122

De 25 anos e 1 dia até 30 anos 13.998De 25 anos e 1 dia até 30 anos 13.998

De 30 anos e 1 dia até 35 anos 16.708De 30 anos e 1 dia até 35 anos 16.708

De 35 anos e 1 dia até 40 anos 19.572De 35 anos e 1 dia até 40 anos 19.572

De 40 anos e 1 dia até 45 anos 18.912De 40 anos e 1 dia até 45 anos 18.912

De 45 anos e 1 dia até 50 anos 14.284De 45 anos e 1 dia até 50 anos 14.284

De 50 anos e 1 dia até 55 anos 11.038De 50 anos e 1 dia até 55 anos 11.038

De 55 anos e 1 dia até 60 anos 11.254De 55 anos e 1 dia até 60 anos 11.254

Faixa etária Total
De 60 anos e 1 dia até 65 anos 9.194De 60 anos e 1 dia até 65 anos 9.194

De 65 anos e 1 dia até 70 anos 7.643De 65 anos e 1 dia até 70 anos 7.643

De 70 anos e 1 dia até 75 anos 6.958De 70 anos e 1 dia até 75 anos 6.958

De 75 anos e 1 dia até 80 anos 5.448De 75 anos e 1 dia até 80 anos 5.448

De 80 anos e 1 dia até 85 anos 4.013De 80 anos e 1 dia até 85 anos 4.013

De 85 anos e 1 dia até 90 anos 2.761De 85 anos e 1 dia até 90 anos 2.761

Acima de 90 anos 2.442Acima de 90 anos 2.442

Total de advogados 147.347

Faixa etária da advocacia

A advocacia jovem (colegas com 
até cinco anos de profissão) é 
representada por 31.452 inscritos. 
Desses, 18.662 são mulheres e 
12.790 são homensentre advogado (a)s e estagiário (a)s

Elas são maioria
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Em 30 meses, o projeto OAB Século 21 reformou, 
ampliou e estruturou 29 pontos de atendimento 
da Ordem no estado para atender às necessidades 
da advocacia. Esse número 
não para de crescer

ITAPERUNA

SÃO 
FIDÉLISCAMPOS DOS 

GOYTACAZES
NILÓPOLISMADUREIRA

MARICÁ FÓRUM DE 
CAMPOS

CARMO

TRÊS 
RIOS

FÓRUM DE 
SAPUCAIA

MIGUEL 
PEREIRA

CASA DAS 
PRERROGATIVAS 

CELSO 
FONTENELLE

SUPER ESA

CASA DA 
ADVOCACIA 
PAULO SABOYA

TIJUCA

RIO DAS 
OSTRAS

MÉIER 

VASSOURAS

DE PAOLI

CACHOEIRA 
DE MACACUTERESÓPOLISSANTA CRUZMANGARATIBAFÓRUM 

DE ITAGUAÍ

FÓRUM DA ILHA 
DO GOVERNADOR

PAVUNA BELFORD
ROXO

REGIÃO 
OCEÂNICA 
DE NITERÓI

SUBSEDE
TAQUARA



Em janeiro de 2020, entrou em vigor 
a Lei 13.869/19, a Lei de Abuso de 
Autoridade, que, ao criminalizar a violação 
de prerrogativas, foi considerada pela 
classe a maior vitória desde o Estatuto da 
Advocacia (Lei 8.906/94). Em seu artigo 
43, a Lei de Abuso de Autoridade altera o 
estatuto, acrescentando o artigo 7º-B, que 
prevê pena de detenção de três meses a 
um ano mais multa a quem “violar direito 

Nestes 30 meses, a 
Comissão de Direitos 

Humanos e Assistência 
Judiciária realizou cerca de 

400 atendimentos

os artigos da 
Lei de Abuso 
de Autoridade 
dirigidos à 
advocacia, cuja 

construção teve forte influência 
das gestões de Luciano 
Bandeira e de Felipe Santa Cruz  

ou prerrogativa de advogado previstos nos 
incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei”. 
Os incisos citados dispõem sobre o direito do 
advogado à:  
 Inviolabilidade do escritório de advocacia ou 

local de trabalho do advogado; 
 Comunicação com seus clientes, pessoal 

e reservadamente, mesmo sem procuração, 
quando estes se acharem presos, detidos ou 
recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, 
ainda que considerados incomunicáveis; 
 Presença de representante da OAB, quando 

preso em flagrante, por motivo ligado ao 
exercício da advocacia e, nos demais casos, e de 
que seja feita comunicação expressa à seccional 
da Ordem; 
 Prerrogativa de não ser recolhido preso, antes 

de sentença transitada em julgado, senão em sala 
de Estado Maior, com instalações e comodidades 
condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar.

3
São 
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Em 2019, primeiro ano da gestão, 
a Diretoria de Inclusão Digital 
e Inovação da OABRJ ajudou 
37.844 colegas a peticionar 
eletronicamente,  instalar 
programas, comprar e renovar 
certificado digital e digitalizar 
documentos

De 2020 até aqui, foram 19.700 
advogados  (atendimentos 
presenciais na Seccional e na 
Casa de Prerrogativas); 5.800 
colegas foram atendidos 
remotamente pela equipe da 
diretoria

Em 2019, a Escola de Inclusão 
Digital vinculada à diretoria 
realizou semanalmente os 

Inclusão Digital
cursos: “PJe-Calc para TRT”, 
“Navegando no TJRJ”, 
“Navegando no PJ-e – JT”, 
“Navegando no e-Proc JF”, 
“Oficina de Informática 
Básica” e “Oficina de 
Informática Básica para 3ª 
Idade”. Foram 72 cursos 
realizados. Um total de 
1.440 inscritos. 1 aulão 
realizado na Seccional com 
280 inscritos e 40 cursos 
realizados nas subseções
 
 Até maio de 2021, a 
diretoria já realizou 20 
cursos online “Navegando 
no Novo Portal do TJRJ”, 
com um total de 5.600 
inscritos
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OABRJ EM 
TEMPOS DE 
PANDEMIA

Entrevista com Luciano Bandeira
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A  gestão que começou honrando todos os 
compromissos de campanha logo no primeiro ano 
teve que recalcular a rota por causa da emergência 
da pandemia. Quais foram os maiores traumas e 

os maiores aprendizados que este momento impôs aos 
dirigentes da OABRJ? 

Luciano Bandeira - Desde o início, a nossa gestão teve como meta 
se aproximar mais da advocacia. Fizemos o Gabinete Itinerante, 
para colher as queixas e sugestões dos colegas em todo o estado. 
Queríamos criar uma gestão de proximidade, chamar os advogados 
e as advogadas para ocuparem os espaços físicos da Ordem. 
E estávamos conseguindo fazer isso. Então veio a pandemia, 
colocando o mundo inteiro de pernas para o ar, deixando mais 
expostos alguns problemas já existentes e trazendo novos. 

Infelizmente, nossa classe tem sofrido muito com as condições 
econômicas adversas no país e, particularmente, no nosso estado. 

Temos quase 150 mil advogados e advogadas espalhados por 
todo o Rio de Janeiro. Nem todos, lamentavelmente, em meio 
a essa terrível crise, conseguem manter um escritório próprio, 
que demanda inúmeros gastos com aluguel e outros itens de 
infraestrutura, como luz e água, computadores, licenças de 
software, certificação digital, cursos de atualização etc. 

Por isso, nosso objetivo fundamental foi justamente ajudar a 
contrabalançar essas desigualdades, montando, reforçando e 
ampliando uma estrutura que permita a qualquer colega exercer 
sua profissão com dignidade e eficiência. Temos atualmente 250 
escritórios compartilhados em locais acessíveis à advocacia, nas 
sedes das subseções, em fóruns e em instalações do Judiciário, 
perto de tribunais. E, com a implantação apressada da Justiça 
digital, provocada pela pandemia, nós corremos para instalar 
webcams em todos eles, permitindo assim que sejam utilizados 
em audiências virtuais, quando for necessário.

Nesses escritórios temos mais de 2 mil computadores à disposição, 
internet de alta velocidade, equipes preparadas para auxiliar os 
colegas no processo judicial eletrônico e em outros sistemas, bem 
como centrais de digitalização. Temos outros serviços importantes, 
como o Recorte Digital. E, com a Caarj, oferecemos uma série de 
convênios e benefícios. 

Toda essa estrutura é a principal forma de retorno da anuidade 
paga por todos nós. Ela é fundamental para que colegas que 
eventualmente ou circunstancialmente precisem dessa rede de 
apoio possam usá-la sem qualquer custo adicional. Poupam, assim, 
muito mais que o valor da anuidade. 

A pandemia, obviamente, complicou a vida de todos nós, 
individualmente e institucionalmente. Para alguns, o saldo tem sido 
mais pesado, seja na perda de parentes, seja na perda do poder 
aquisitivo. Não há maiores traumas do que esses. 

Para uma gestão que buscava maior proximidade com a categoria, 
a pandemia foi um grande dificultador.

Tivemos que nos adaptar, claro. Mas graças aos nossos funcionários 
e voluntários, a todas as nossas lideranças, conseguimos virar 
a chave para essa nova realidade, ainda que provisória, como 
esperamos. Reforçamos essa estrutura de apoio material e 
tecnológico para a advocacia poder trabalhar, incrementamos a 

Com 27 anos 
de carreira, 15 
de Ordem e 
dois à frente da 
Presidência da 
OABRJ, Luciano 
Bandeira faz 
um balanço do 
momento atual da 
Seccional, detalha 
a mudança de 
rota imposta pela 
pandemia e traça 
um panorama 
de médio prazo 
otimista para a 
advocacia.

Fo
to

: L
ul

a 
Ap

ar
íc

io

(continua na próxima página)



TRIBUNA DA ADVOCACIA - JULHO 2021 - PÁGINA 20

formação técnica gratuita e mantivemos 
firme a defesa das prerrogativas.

Mesmo diante de um cenário tão 
incerto, que exigiu austeridade na 
tomada de decisões administrativas, 
o senhor seguiu priorizando a 
ampliação da estrutura da Ordem, 
incrementando os diversos pontos 
de atendimento em 
todo o estado. Qual 
é a importância de a 
OABRJ ganhar cada 
vez mais capilaridade? 

Luciano - Austeridade 
tem sido uma marca 
da nossa gestão 
desde o início, 
independentemente 
da pandemia. Reduzimos gastos, 
renegociamos contratos e conseguimos 
manter investimentos e fazer melhorias. 
Por exemplo, entregamos várias 
sedes novas para algumas subseções 
no interior, como em Rio das Ostras, 
Vassouras e Teresópolis, e na capital, 
que teve inauguração no Méier, por 
exemplo. Fizemos reformas e melhorias 
significativas em uma dúzia de outras, 
como em Campos e na Pavuna. 
Inauguramos uma central de escritórios 
digitais no Centro do Rio, montamos 
a nova Casa Paulo Saboya, em frente 
ao TRT1, dando mais praticidade e 
comodidade à advocacia trabalhista. 

Para a advocacia, a pandemia teve o efeito 
de deixar mais visíveis as disparidades. A 
imposição da virtualização foi apressada, 
nem todos estavam preparados 
para uma mudança tão repentina. 
Entendemos que os meios eletrônicos 
não podem ser um instrumento de 
afastamento da advocacia no dia a dia 
dos tribunais, por isso buscamos medidas 
compensatórias que pudessem minorar 
este impacto. A principal foi dotar todos os 
computadores dos mais de 250 escritórios 
compartilhados com webcams para 
permitir a realização de audiências virtuais. 

Nós temos que estar onde somos mais 
necessários, por isso é tão importante 
ampliar a capilaridade dos nossos 
serviços. E tudo isso será ainda mais 
perceptível quando os tribunais reabrirem 
completamente e nossa vida profissional 
voltar de alguma forma à rotina a que 
estávamos acostumados.

De que forma a OABRJ conseguirá 
avançar ainda mais na oferta de 
serviços prestados à advocacia 
assim que a vacinação conseguir 
mitigar este momento mais agudo 
da pandemia? 

Luciano - Nossa missão é dar apoio e 
estrutura para que todos os advogados 

e todas as advogadas 
possam exercer 
plenamente sua atividade, 
assim como defender as 
prerrogativas da classe.

A OABRJ não parou com 
a pandemia. E, no geral, 
as demandas dos colegas 
continuam as mesmas: 
conseguir exercer sua 

profissão com dignidade e respeito. 

Hoje, graças à estrutura que montamos, 
todo advogado e advogada no estado 
tem condições dignas para trabalhar, 
sem qualquer custo adicional. Nos 
escritórios digitais temos computadores 
com webcams, internet gratuita de alta 
velocidade, centrais de digitalização 
e peticionamento eletrônico com 
funcionários preparados para ajudar. Com 
a nossa capacidade atual, 2 mil colegas 
podem trabalhar simultaneamente 
usando essa estrutura, atendendo 
clientes, fazendo petições, audiências e 
sustentações. 

E vamos incrementar 
essa rede de apoio. 
Nossa meta é chegar a 
300 escritórios digitais 
preparados para 
audiências virtuais até 
o final do mandato. 

 A classe precisou se 
adaptar à aceleração 
do processo de 
virtualização da Justiça, mais um 
impacto da pandemia. Como o senhor 
avalia a interlocução da OABRJ com 
os tribunais durante esses 30 meses?

Com a pandemia, foi imposto de forma 
repentina à advocacia um processo 
que demoraria entre dez e 15 anos para 
acontecer. Essa virtualização da Justiça 
foi feita de forma apressada e deixou 
evidente diversos problemas, como a 
instabilidade de sistemas e a falta de 
uniformização dos procedimentos de 

cada tribunal. Além disso, em muitos 
casos a proibição do atendimento 
presencial dificultou ainda mais o acesso 
a juízes e desembargadores, contato que 
é fundamental para o bom andamento 
dos processos. 

Desde o início, lutamos para que 
advogados e advogadas pudessem 
escolher fazer ou não as audiências 
telepresenciais, estamos combatendo 
tipos de violações de prerrogativas até 
então inéditos. Mesmo em um novo 
campo de batalha, seguimos fazendo o 
que sempre fizemos: caminhando lado 
a lado com a advocacia, defendendo os 
direitos da classe e buscando facilitar o 
cotidiano dos colegas. 

Por outro lado, tivemos diversos 
avanços no diálogo com os tribunais. O 
que é novidade para nós, advogados e 
advogadas, também é novidade para 
eles, magistrados e servidores. O melhor 
exemplo de nossas ações colaborativas 
são os convênios firmados com a Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil, 
que já agilizaram a liberação de milhões de 
reais para milhares de colegas.

Fazer essa mediação, tentando minorar ou 
resolver os problemas, tem sido um foco 
importante do nosso trabalho atual. 

Seus primeiros passos como gestor 
de Ordem foram como presidente 

da Subseção da Barra da 
Tijuca e da Comissão de 
Prerrogativas da OABRJ. 
Como essa bagagem 
contribuiu para que o 
senhor conseguisse lidar 
com os momentos mais 
agudos dessa crise?

Luciano - A Presidência 
da Seccional é o ápice que 
qualquer colega que tenha se 

dedicado à vida na Ordem poderia almejar. 
E é importante frisar o uso da palavra 
dedicação porque as funções exercidas 
na Ordem são voluntárias. São horas, dias, 
semanas e anos doados por homens e 
mulheres em prol da classe. Centenas de 
advogados e advogadas dedicam horas 
de trabalho para construir uma OABRJ 
melhor, mais inclusiva, que fortaleça 
nossa atividade e possa ajudar os colegas 
que precisem. Esse profundo senso de 
coletividade é uma das marcas mais 
importantes da nossa profissão. 

A meta é chegar a 300 
escritórios digitais 
preparados para 
audiências virtuais até  
o final do mandato

Advogados e 
advogadas serão 
fundamentais na 
reconstrução da 
sociedade brasileira 
pós-pandemia
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Mas presidir uma subseção e a Comissão de Prerrogativas foram 
os maiores aprendizados que tive nesses 15 anos de militância na 
nossa entidade, justamente pela proximidade com os colegas que 
essas funções me proporcionaram. É na ponta, em uma subseção, 
que você passa a entender a fundo as aflições e necessidades da 
categoria, suas preocupações e lutas. No meu caso, em 2008 eu 
ainda tive a missão de implantar e ser o primeiro presidente da 
segunda maior subseção do estado, a da Barra da Tijuca. 

Nessa linha, também destaco o período em que fui diretor 
do Departamento de Apoio às Subseções (2013 a 2015), 
quando aumentei o contato com o dia a dia da advocacia e tive 
oportunidade de ir a todas as 63 unidades da Ordem espalhadas 
pelo estado. 

Já a Comissão de Prerrogativas, com a defesa da nossa atividade 
profissional, é a essência da OAB. É lá onde precisamos ser mais 
firmes e zelosos. É onde o atropelo do direito de um colega 
é percebido como um desrespeito a todos nós. A violação de 
prerrogativas é inaceitável. E foi por isso que, na minha época 
à frente da comissão, ajudei a montar a maior estrutura de 
defesa entre todas as 27 seccionais. Atualmente, temos mais de 
900 delegados de prerrogativas prontos para agir em todos os 
municípios do estado, com plantão 24 horas. 

Como vê o panorama de atuação da advocacia a médio 
prazo? É otimista em relação à retomada econômica do 
estado e do país?

Luciano - A advocacia sempre foi uma das profissões que 
mais contribuiu para o desenvolvimento do país. Isso não 
será diferente agora. Assim como ocorreu antes, advogados e 
advogadas serão fundamentais na reconstrução da sociedade 
brasileira pós-pandemia, solucionando litígios, redefinindo 
pactos e contratos, buscando os direitos de seus clientes e 
contribuindo para a justiça social. 

A preparação para este momento será fundamental, e aí mais 
uma vez a OABRJ, por meio da ESA e suas capacitações, será 
importante para a classe.

Com o aprofundamento da vacinação, a atividade econômica 
deverá tomar um impulso importante. E, no Rio, o ingresso do 
estado no novo Regime de Recuperação Fiscal permite vislumbrar 
uma retomada. Estamos esperançosos.

Minha experiência de vida mostrou que por mais que tenhamos 
expectativas positivas e objetivos claros, por melhores que sejam 
nossos planos, adversidades podem sempre acontecer. Estão aí 
a pandemia e o nosso consequente ajuste de rota que não me 
deixam mentir. 

Nessa hora, não só nessa, mas principalmente, é fundamental 
que a advocacia tenha a certeza de que a Ordem estará 
sempre ao seu lado, caminhando junto, enfrentando de peito 
aberto todas as dificuldades. A segurança de que estaremos 
ali para fazer absolutamente tudo ao nosso alcance, de 
que trataremos de cada caso como único, com dedicação 
e carinho, é o que eu quero passar para os  colegas. Entre 
os muitos motivos que me movem à frente da OABRJ, o 
principal é poder melhorar a vida dos meus companheiros e 
companheiras de profissão. T
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"Com a nossa capacidade atual, 
2 mil colegas podem trabalhar 
simultaneamente usando essa estrutura, 
atendendo clientes, fazendo petições, 
audiências e sustentações"
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Em posse solene, em fevereiro de 2019, 
Luciano afirmou: “O único partido político 

da OAB é o Estado de Direito e a sua 
ideologia são os valores constitucionais”
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Fluxo 
de realizações

3 anos em 1: a gestão Luciano Bandeira começou 
embalada num ritmo acelerado de entregas, o que 
resultou, ainda em 2019, no cumprimento de todas 

as metas traçadas na campanha 
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Seccional renova 
Ouvidoria e 

amplia canal de 
comunicação 
com a classe

Novo Portal 
da OABRJ 

facilita acesso a 
informações e 

serviços
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>>>>>>>>

Em agosto 
de 2019, ESA 
inaugura novo 
espaço quatro 
vezes maior 
('Super ESA') e 
passa a distribuir 
‘Cheque ESA’, 
a todos os 
novos inscritos 
como estímulo 
à capacitação 
continuada

Casa das 
Prerrogativas Celso 
Fontenelle ganha 
fraldário, espaço 
de relaxamento e 
salas de Inclusão 
Digital e Celeridade 
Processual
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Projeto de  
Mentoria Jurídica  
promove a troca  
de experiências  

entre colegas
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 Gabinete 
Itinerante: Luciano 

inicia projeto 
que aproxima 
a Diretoria da 
Seccional da 

advocacia militante 
que frequenta os 

espaços do Poder 
Judiciário
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Logo após a posse, Luciano 
começou a implementar 

melhorias em várias subseções 
e pontos de atendimento no 

estado, dentro do Projeto OAB 
Século 21. No final de 2019, a 

gestão atendeu ao pleito da 
advocacia e inaugurou uma sala 

de apoio ao lado do Juizado 
Especial Cível da Tijuca

OABRJ lança 
banco de 
oportunidades 
de emprego

Fo
to

: L
ul

a 
Ap

ar
íc

io
Fo

to
: B

ru
no

 M
ira

nd
el

la



TRIBUNA DA ADVOCACIA - JULHO 2021 - PÁGINA 28

Ordem entrega relação 
de varas morosas à 

Corregedoria do TJRJ

Após atuação da 
OABRJ, TJ remaneja 

servidores e juíza para 
Queimados

Convênio da OABRJ com a 
Universidade de Coimbra 
(projeto da Comissão de 

Relações Institucionais em 
parceria com a Caarj) garante 

desconto em cursos de extensão
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OAB Mulher 
contribui com 

Projeto de Lei 
nº 3528/2017, 
contra assédio 
em ambientes 
políticos, que 
tramita na Alerj

Vitória da OABRJ: TRF2 
desobriga advogados 

do Rio de Janeiro 
de informar dados 

financeiros de clientes à 
Receita Federal
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Após solicitação 
da Ordem 
ao TRT1, 
advogados 
podem fazer 
carga de 
processos em 
segredo de 
Justiça

Apoio à 
classe: OABRJ 
disponibiliza 
videoaulas e 

apostila sobre  
o PJe-Calc 

e obtém 
adiamento da  

obrigatoriedade 
do programa 

junto ao TRT1

Em 2019, a Comissão de 
Direitos Humanos e Assistência 

Judiciária (CDHAJ) oficiou ao 
Ministério Público sobre as 
condições degradantes de 

trabalho e do alojamento que a 
Polícia Militar oferece a policiais 

residentes. Na foto, membros 
da comissão recebem PMs e 
o advogado Fábio Tobias de 

Araújo, que representa mais de 
200 policiais residentes

Em 2020, a CDHAJ pediu 
explicações à Secretaria de 

Estado da Polícia Militar sobre 
as más instalações da Unidade 

de Polícia Pacificadora (UPP) 
do Borel, na Tijuca
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Apesar das crescentes 
demandas orçamentárias, a 
OABRJ conseguiu manter, 
desde o início da gestão 
Luciano Bandeira, a oferta de 
plano odontológico gratuito 
para a advocacia adimplente. 
A inclusão de dependentes , 
estagiários e de agregados  foi 
festejada pela classe. O plano 
não tem carência e não dá 
direito a reembolso

OABRJ recebe familiares 
da menina Ágatha Félix 
e CDHAJ acompanha o 

andamento do caso junto 
a grupo especializado 

do MPRJ. Na foto, 
representantes da Ordem 

assistem a mãe de Ágatha, 
Vanessa  Félix
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OABRJ 
COM VOCÊ

A Ordem está ao seu lado 
em mais de 200 pontos de 

atendimento em todo o estado. 
Saiba mais sobre o esquema de 

funcionamento pelo 
(21) 2730-6525 ou acessando 

oabrj.org.br

advocacia valorizada,
cidadania respeitadaOABRJ
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Convênio de colaboração entre OABRJ 
e TRT1 garante a digitalização de 

processos de segunda instância que 
precisam ser remetidos ao Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) para 
julgamento de recursos de revista e 

agravos de instrumento
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Luciano instalou, em outubro de 2019, 
o Conselho Consultivo da OABRJ, um 
fórum permanente ao qual compete 
opinar e pronunciar-se sobre as 
questões relevantes para a atuação 
da OABRJ. As conclusões do conselho 
valem apenas como reserva consultiva 
da Presidência da OABRJ

O grupo é formado 
por expoentes da 

advocacia, Lousada 
Câmara, Sérgio Fisher 

(falecido em janeiro 
de 2020), Ricardo Lira, 

Henrique Maués e 
Humberto Jansen  

 

Em outubro de 2019, uma 
das principais promessas 
de campanha de Luciano, 
o Portal da Transparência 
da OABRJ, entra no ar, 
tornando públicas todas 
as contas e demostrações 
financeiras da OABRJ
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OABRJ denuncia à 
Corregedoria do TJRJ juíza 
de Iguaba Grande que 
mede saia de advogadas 
com régua e vai ao CNJ 
contra arbitrariedades 
da magistrada

Com o programa 
Anuidade Zero, colegas 
passam a reverter 
percentual de compras 
online em desconto no 
valor total da cobrança
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Ainda em 2019, 
Seccional assina 

Plano Estadual de 
Valorização da 

Advogada e do 
Advogado com 

Deficiência

OABRJ cria 
a primeira 
Escola de 
Prerrogativas 
do país

Seccional lança iniciativa 
para qualificar a imensa 
maioria dos colegas que 
se organiza em quadros 
societários enxutos

ESCOLA DE 
PRERROGATIVAS
COMISSÃO DE PRERROGATIVAS

OABRJ
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Em decisão 
pioneira, Justiça 
pede que Seap 
registre advogada 
no SEI; Comissão 
de Prerrogativas da 
OABRJ impetrou 
mandado de 
segurança em  
favor da colega

Comissão de 
Prerrogativas age 

e Seap abole a 
fiscalização de 

documentos 
por parte 

de agentes 
penitenciários

Pedido da OABRJ 
é acatado e 

advogados podem 
usar celulares 

em presídio de 
Benfica
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Cria do projeto Gabinete 
Itinerante, a Casa da 
Advocacia Paulo Saboya foi 
inaugurada em fevereiro de 
2020, bem em frente ao TRT1, 
na Av. Gomes Freire, 474. 

A superestrutura deu 
conforto à advocacia 
trabalhista. O espaço 
climatizado e acessível 
é equipado com wi-fi, 
oito escritórios digitais, 
impressora, scanners, 
pontos de recarga 
de celular, espaço de 
coworking, copa com 
microondas, refeitório e 
guarda-volumes
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Crise



TRIBUNA DA ADVOCACIA - JULHO 2021 - PÁGINA 41

Crise
da Covid-19

A partir de março de 2020, os esforços se voltaram 
para a reação à pandemia. As medidas emergenciais 

visaram à manutenção das garantias profissionais dos 
colegas junto aos tribunais e órgãos públicos diante da 

virtualização repentina dos atos processuais; à viabilização 
da sobrevivência financeira da classe e à prevenção do 

contágio intramuros
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Diretoria da OABRJ publica 
primeiro ato que restringe 

funcionamento da 
Seccional e das subseções 

por causa 
da pandemia

OABRJ suspende cerimônias de entrega 
de carteira presenciais aos novos inscritos 
e, posteriormente, estreia atos virtuais. 
Requerentes da inscrição na Ordem 
ganham direito de advogar com a 
Carteira Digital da OAB
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Seccional prorroga 
vencimento das 
parcelas de março, 
abril e maio da 
anuidade de 2020

OABRJ cria 
Gabinete de Crise 
da Covid-19
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Portal da OABRJ 
estreia novos 
recursos para 
facilitar acesso 
a informações 
sobre a crise

OABRJ atua 
e governo 
estadual inclui 
advocacia no rol 
das atividades 
essenciais com 
livre locomoção
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Após pressão 
da OABRJ, Vara 
de Execuções 
Penais também 
tem plantão 
eletrônico

OABRJ e Seap chegam 
a acordo que garante 
acesso da advocacia 
ao sistema prisional 
durante as restrições de 
circulação: ficou liberada 
a entrada de colegas 
idosos e gestantes no 
sistema penitenciário e 
regularizado o horário 
de atendimento a 
advogados e advogadas
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 Em maio de 2021, a 
OABRJ assinou um 
convênio com a Seap 
que garantiu a futura 
construção de uma 
casa da advocacia no 
Complexo de Gericinó, em 
Bangu, um feito inédito

A advocacia criminal 
foi contemplada com a 
reforma de parlatórios 
e novos interfones na 
cadeia pública José 
Frederico Marques, 
em Benfica. A OABRJ 
renovou ainda uma 
sala de apoio com 
computador e impressora 
ao lado do espaço onde 
são realizadas audiências 
de custódia. No Presídio 
Evaristo de Moraes, na 
Quinta da Boa Vista, a 
gestão Luciano Bandeira 
aumentou o número de 
parlatórios, construiu 
uma sala de espera e um 
banheiro exclusivo para 
as advogadas
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No início da pandemia, OABRJ pediu máxima prioridade aos alvarás 
de pagamento no TRT1 para ajudar a sobrevivência financeira 
da classe nos primeiros momentos da crise. Cortes e bancos se 
sensibilizam à pressão: na Justiça trabalhista, total expedido em março 
de 2020 cresceu 34% em relação a 2019

Recebimento automático de 
mandados de pagamento do 
TJRJ passa a ser autorizado via 
Portal da OABRJ

Seccional e Caixa Econômica 
Federal firmam convênio e 
advocacia pode se cadastrar 
no Portal da OABRJ para 
recebimento de alvarás junto 
à CEF. Essa parceria permitiu 
ainda agendar atendimento 
presencial em agências para 
levantamento de alvarás

Novo convênio da Ordem 
com BB cria mais um canal de 
solicitação de pagamento de 
alvarás no Portal da OABRJ

Parceria entre BB e OABRJ gera ferramenta para facilitar 
pagamento de depósitos judiciais, precatórios e RPVs
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Diante do 
recrudescimento 
da pandemia no 
final de 2020, 
OABRJ cria grupo 
voltado para 
a interlocução 
com instituições 
de saúde, como 
a Fiocruz, com 
intuito de somar 
forças no combate 
à crise sanitária

Memorial da Ordem 
e Caarj no Portal da 
OABRJ homenageia 
colegas vítimas da 
Covid-19

Em junho de 2020, a OABRJ reabriu parcialmente suas estruturas para 
apoiar a advocacia na retomada dos prazos processuais eletrônicos 
do TJRJ, TRT1 e TRF2 e organizou uma força-tarefa para auxiliar a 
classe nesse retorno, criando novos canais para denúncias
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OABRJ requer ao TRT1 
que advocacia tenha 
palavra final na opção por 
audiências telepresenciais 
na retomada dos prazos 
processuais (em maio de 
2020) e vai ao CNJ pedir 
por mudanças nas regras

OABRJ consegue desmarcar 
teleaudiência no TRT1 em 

defesa de advogada

Diante da insatisfação da classe com 
os despachos com magistrados por 

email no âmbito do TJRJ, a Comissão 
de Prerrogativas obtém da corte a 
regulamentação da comunicação 

por videoconferência para que esta 
prerrogativa seja respeitada

Advogado tem 
microfone silenciado 

arbitrariamente por 
juíza enquanto fazia 

uso autorizado da 
palavra e procuradora 

da Comissão de 
Prerrogativas 

intervém na 
videoaudiência



OABRJ e 
associações se 
uniram para 
entregar ao TRT1 
uma proposta de 
retomada parcial 
das atividades 
presenciais e 
organizaram 
audiência pública 
com presença 
da presidente da 
corte trabalhista

Seccional pediu ingresso como amicus curiae em mandado de 
segurança impetrado por sindicato e por uma associação de juízes do 
Trabalho que discutem os termos do retorno às atividades presenciais 
do TRT1. Diante do anúncio de uma reabertura tímida, a OABRJ firmou 
acordo no qual assumiu o agendamento da carga pela advocacia de 
processos sobrestados no 1º grau. O serviço está no ar no Portal da 
OABRJ desde junho de 2021
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Mesmo na pandemia, a gestão Luciano 
Bandeira continuou colocando como 
prioridade máxima as reformas e o 
incremento da estrutura da Ordem 
no estado, tanto na capital como 
nas subseções do interior, dando 
prosseguimento ao Projeto OAB Século 
21. A sede da OAB/Teresópolis (foto) 
quadruplicou de tamanho, por exemplo. 
A inauguração foi em maio/2021. Todo 
esse investimento acabou beneficiando 
os inúmeros colegas que precisaram 
entregar seus escritórios diante da crise 
(veja infográfico com todas as reformas 
e inaugurações na página 15).

As sedes na capital e no interior 
ganharam novos escritórios digitais e o 
número de webcams instaladas chegou 

a 250. No Centro do Rio, a OABRJ 
inaugurou, em parceria com a Caarj, 

uma sala no Edifício De Paoli, com 17 
desses espaços para a advocacia realizar 

audiências telepresenciais
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Vitória da advocacia: 
ação civil pública 
ajuizada em 
setembro de 
2020 pela OABRJ 
condena INSS a 
garantir respeito a 
prerrogativas nas 
agências

OABRJ pede que 
pessoas com 
Down sejam 
incluídas na lista 
de prioridades na 
vacinação contra 
Covid-19

Campanha da OABRJ e da Caarj com grandes personalidades 
da advocacia fluminense incentiva classe a se vacinar contra a 
Covid-19 assim que o Plano Nacional de Imunizações permitir
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Em parceria com o TJRJ, a Diretoria de Inclusão Digital e Inovação 
realizou uma videoaula sobre o PJe na Justiça Estadual e ofereceu 
ambientação na plataforma Cisco Webex. Quando o novo portal 
de serviços do tribunal entrou no ar, em abril de 2021, a OABRJ 
formulou um curso online de capacitação que já teve 20 edições e 
mais de 5.600 colegas matriculados

Diretoria de 
Inclusão Digital 
e Inovação da 
OABRJ cria canal 
para receber 
registros da 
advocacia dos 
problemas 
técnicos 
apresentados 
pelo processo 
eletrônico do 
TJRJ e Luciano 
Bandeira reúne-se 
com o presidente 
da corte, o 
desembargador 
Henrique de 
Andrade Figueira, 
em busca de 
soluções
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BAIXE PARA SEU CELULAR O 

GUIA INTERATIVO 
COM CONVÊNIOS E FACILIDADES 
PARA A ADVOCACIA

baixe aqui
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No início da crise 
da Covid-19, um 
grupo de trabalho 
com representantes 
da OABRJ criticou 
a proposta do 
Departamento 
Penitenciário 
Nacional (Depen) 
de utilização 
de contêineres 
para isolamento 
de presos 
contaminados

A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária 
(CDHAJ) atua e o músico Luiz Carlos Justino, preso por 
engano, sai da cadeia. Posteriormente, a CDHAJ conseguiu 
a retirada da foto de Justino da lista de suspeitos da Polícia 
Civil. Junto com o coletivo 342 Artes e a Mídia Ninja, a 
OABRJ lançou a campanha 'Justiça para os inocentes', pelo 
fim de prisões com base unicamente em reconhecimento 
por fotografia. Essa luta embasou um projeto de lei que visa 
preencher lacuna do Código de Processo Penal
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A CDHAJ invocou, de forma inédita, 
a Lei Ágatha em busca de resolução 
para o assassinato das meninas Emily 
e Rebecca em Duque de Caxias. O 
diploma ordena que crimes contra a 
vida de crianças e adolescentes tenham 
prioridade de investigaçãoOABRJ ingressou 

como amicus 
curiae na ADPF 
das Favelas, que 
restringe operações 
policiais durante 
a pandemia, e 
acompanhou, por 
meio da CDHAJ, os 
desdobramentos 
da operação policial 
no Jacarezinho que 
resultou em 28 
mortes

A CDHAJ 
acompanha o 
desenrolar do caso 
Kathlen Romeu, 
a designer de 
interiores morta em 
operação da Polícia 
Militar no Lins de 
Vasconcelos. Aos  
24 anos, Kathlen 
estava grávida do 
primeiro filho
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ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Seção do Estado do Rio de Janeiro (Triênio 2019/2021)

DIRETORIA DA SECCIONAL
Presidente
Luciano Bandeira Arantes 
Vice-presidente
Ana Tereza Basilio
Secretário-geral
Álvaro Sérgio Gouvêa 
Quintão 
Secretário-adjunto
Fábio Nogueira Fernandes
Tesoureiro
Marcello Augusto Lima de 
Oliveira 

DIRETORIA DA CAARJ
Presidente
Ricardo Oliveira de Menezes
Vice-presidente
Marisa Chaves Gaudio
Secretário-geral
Mauro Pereira dos Santos
Secretário adjunto
André Sá do Espírito Santo
Tesoureiro
Frederico França Morgado 
Ferreira Mendes
Suplentes
Luiz Carlos Varanda dos 
Santos
Julia Vera de Carvalho 
Santos

CONSELHEIROS EFETIVOS
Aderson Bussinger Carvalho
Adilza de Carvalho Nunes
Alfredo Hilario de Souza
André Filgueira do 
Nascimento
André Porto Romero
Anna Borba Taboas
Antonio Carlos Batista da 
Costa
Antônio Laért Vieira Júnior
Antonio Ricardo Binato de 
Castro Filho
Antonio Ricardo Correa 
da Silva
Antonio Vanderler de Lima 
Junior
Armando Cesar de Araujo 
Pereira Burlamaqui
Arnon Velmovitsky
Bruno Hazan Carneiro
Cândida Diana Terra
Carlos Alberto Menezes 
Direito Filho
Carlos Alexandre de 
Azevedo Campos
Carlos Eduardo de Campos 
Machado
Carlos Henrique de Carvalho
Charles Soares Aguiar
Claudio Carneiro Bezerra 
Pinto Coelho
Claudio Goulart de Souza
Daniel Corrêa Homem de 
Carvalho
Daniela Galvao da Silva 

Rego Abduche
Daniele Gabrich Gueiros
David Azulay
Diogo Tebet da Cruz
Eduardo Antônio Kalache
Fabio Dias da Silva
Felipe Dannemann 
Lundgren
Fernanda Silva Telles
Flávio Antonio Esteves 
Galdino
Flávio Mirza Maduro
Geraldo Antonio Crespo 
Beyruth
Geraldo Di Stasio Filho
Gilberto Fraga
Guilherme Guerra D Arriaga 
Schmidt
Jansens Calil Siqueira
João Alberto Romeiro
João Augusto Basilio
Jonas Gondim do Espirito 
Santo
Jose Ricardo Pereira Lira
Juliana Hoppner Bumachar 
Schmidt
Leonardo Rzezinski
Luis Guilherme Martins 
Vieira
Luiz Felipe Conde
Maira Costa Fernandes
Marcelo Cury Atherino
Marcelo Dickstein
Marcelo Feijó Chalréo
Márcia Dinis
Marcio Vieira Souto Costa 
Ferreira
Marco Aurelio de Castro 
Magalhães
Marcos José de Almeida 
Ferré Coutinho
Marcos Luiz Oliveira de 
Souza
Marcus Vinicius Cordeiro
Maria Adelia Campello 
Rodrigues Pereira
Mariana Burity Martins
Marta Cristina de Faria 
Alves
Maurício Pereira Faro
Naide Marinho da Costa
Paulo Cesar Salomão Filho
Paulo Renato Vilhena 
Pereira
Renan Aguiar
Renato Neves Tonini
Ricardo Loretti Henrici
Ricardo Santos Junqueira 
de Andrade
Samantha Mendes Longo
Samantha Pelajo
Sérgio Batalha Mendes
Sydney Limeira Sanches
Tulio Claudio Ideses
Valeria Teixeira Pinheiro
Vânia Siciliano Aieta
Wanderley Rebello de 
Oliveira Filho

CONSELHEIROS 
SUPLENTES: 
Ana Beatriz Bastos 
Seraphim
Ana Gabriela Burlamaqui de 
Carvalho Vianna
Anderson Elisio Chalita de 
Souza
Armando Silva de Souza
Beatriz Pereira dos Santos
Bernardo Pereira de Castro 
Moreira Garcia
Bianca Moraes Reis
Carolyne Albernard Gomes
Clarissa Costa Carvalho
Cristiane Cardoso Lopes 
Mancano
Dalle Anne Schmid do 
Amaral
Daniel Duque Marques 
dos Reis
Douglas Blaichman
Elen Marques Souto La Croix
Emília Lucy Cerqueira 
Garcez
Érica Pereira Santos
Estela Aranha
Fabio Perrone Campos 
Mello
Fernanda Cristine Soares 
Fonseca Mata
Flavio Alves Martins
Flávio Villela Ahmed
Gabriel Nogueira Portella 
Nunes Pinto Bravo
Godofredo Mendes Vianna
Gustavo Carvalho Gomes 
Schwartz
Gustavo Fuscaldo Couri
Hercules Anton de Almeida
Humberto Adami Santos 
Júnior
Igor Muniz
Ítalo Pires Aguiar
James Walker Neves Corrêa 
Júnior
João Gabriel Maffei Balthar
Joaquim Tavares de Paiva 
Muniz
Jocivaldo Lopes da Silva
José Antonio Galvão de 
Carvalho
Jose Nogueira D Almeida
Juliana Bierrenbach Bonetti
Lucas Laupman Ferraz Lima
Luciano Alvarenga Cardoso
Manoel Messias Peixinho
Manoela Augusta Martins 
Rodrigues Dourado
Marcela Maffei Quadra 
Travassos
Marcello Cavanellas 
Zorzenon da Silva
Marcelo Gonçalves dos 
Santos
Márcia Leal Bittencourt
Márcio Monteiro Gea
Marcos Chehab Maleson

Maria de Fatima Ribeiro 
Cabo
Maria Luciana Pereira de 
Souza
Maria Margarida Ellenbogen 
Pressburger
Marta Martins Sahione 
Fadel 
Monica Alexandre Santos
Olavo Ferreira Leite Neto
Patricia Romana Silva do 
Nascimento
Paula Heleno Vergueiro
Paulo Parente Marques 
Mendes
Priscilla Grace Nunes 
Januzzi Dauaire
Rachel Louise Braga Delmás 
Leoni Lopes de Oliveira
Rafael Augusto Penna 
Franca
Rafael Caetano Borges
Raphael Montenegro 
Hirschfeld
Raquel Pereira de Castro 
Araujo
Ricardo Carneiro Ribeiro 
Pinto
Roberta de Azeredo Ferreira 
Pagetti
Roberto Dantas de Araujo
Roberto Ferreira de Andrade
Rodrigo Ayres Martins de 
Oliveira
Rodrigo Maia Ribeiro 
Estrella Roldan
Rodrigo Moura Faria 
Verdini
Rui Teles Calandrini Filho
Sérgio Guimarães Riera
Sergio Luiz Pinheiro Sant 
anna
Silvana do Monte Moreira
Silvia dos Santos Correia
Sonia Regina Dias Martins
Suzani Andrade Ferraro
Telma Lucia Pinheiro de 
Melo
Thiago Miranda Minagé
Waldir Nilo Passos Filho
Wilson Fernandes Pimentel
Yuri Saramago Sahione de 
Araujo Pugliese 

CONSELHEIROS 
FEDERAIS: 
Carlos Roberto de Siqueira 
Castro
Luiz Gustavo Antônio Silva 
Bichara
Marcelo Fontes Cesar de 
Oliveira
 
CONSELHEIROS FEDERAIS 
SUPLENTES:
Eurico de Jesus Teles Neto
Flavio Diz Zveiter
Gabriel Francisco Leonardos 

MEMBROS HONORÁRIOS 
VITALÍCIOS
Waldemar Zveiter
Nilo Batista   
Sergio Zveiter
Octavio Gomes
Wadih Nemer Damous Filho
Felipe de Santa Cruz Oliveira 
Scaletsky

PRESIDENTES DE 
SUBSEÇÕES
Nova Iguaçu - Hilario 
Franklin Pinto De Souza 
Duque De Caxias - Vagner 
Sant’ana Da Cunha 
Petrópolis - Marcelo 
Gouvea Schaefer 
Barra Mansa - Aloizio Perez 
Volta Redonda - Alex 
Martins Rodrigues 
Barra Do Piraí - 
Christopher Almada 
Guimarães Taranto 
Valença - Antonio Tadeu 
De Almeida Lasneaux 
Junior  
São Gonçalo - Eliano Enzo 
Da Silva  
Nova Friburgo - Alexandre 
Valença De Lima 
Miracema - Hanry Felix 
El-Khouri
Itaperuna - Arthur Martins 
Ramos Rodrigues  
Campos - Cristiano Simão 
Miller
Teresópolis - Rodrigo 
Ferreira Da Cunha  
Três Rios - Marcia Valéria 
Menezes Piaz De Lacerda 
Macaé - Ana Agleice 
Poncio Destefani  
Niterói - Claudio Roberto 
Vianna
Bom Jesus - Gilberto 
Cardoso De Matos 
Resende - Andreia De 
Oliveira Valente 
São João De Meriti - 
Eduardo Sales Ribeiro Soares
Cabo Frio - Kelven Ambrogi 
Lima
Angra Dos Reis - Luis Carlos 
Jordão Elias 
Magé - Thiago Da Silva 
Ullmann
Itaguaí - Arthur Fraga Oggioni  
Nilópolis - Celso Gonçalves 
Itaboraí - Lauro De Mattos 
Junior
Cantagalo - Pedro Rogério 
Da Silva Alves  
Vassouras - Rosania Lucia 
Figueira  
Araruama - Rosana Da 
Conceição Jardim Pinaud 
Campo Grande - Rodrigo 

Lopes Plaza  
Santa Cruz - Paulo Dos 
Santos Freitas  
Bangu - Claudete Capella Do 
Valle
Madureira/Jacarepaguá - 
Remi Martins Ribeiro 
Ilha Do Governador - 
Franklin De Oliveira Barretto 
São Fidélis - Rodrigo 
Stellet Gentil  
Rio Bonito - Karen Livia Da 
Silva Figueiredo 
Paraíba Do Sul - Eduardo 
Langoni De Oliveira 
Santo Antônio De Pádua - 
Fernanda Medeiros  
Lisboa Xavier 
Maricá - Eduardo Carlos De 
Souza  
Paracambi - Fabiano 
Campos Neves  
Paraty - Tais Santos Torres 
Miguel Pereira - Antonio 
De Carvalho Siqueira 
Piraí - Gustavo De Abreu 
Santos
Rio Claro - Aline Penna 
Itaocara - Fernando José 
Marron Da Rocha 
Cordeiro - Valéria 
Anunciação De Melo 
Cambuci - Fernanda 
Chaves Castro  
Mendes - Paulo Afonso 
Loyola Costa 
São Pedro Da Aldeia - 
Neemias Pereira Lima 
Cachoeiras De Macacu 
- Marcelo Araujo 
Mangaratiba - Ilson De 
Carvalho Ribeiro 
Saquarema - Miguel 
Saraiva De Souza  
Rio Das Ostras - Michele 
Ferreira Da Silva Mansur 
Belford Roxo - Abelardo 
Medeiros Tenório 
Queimados - Alexandre 
Fontes De Oliveira 
Méier - Jorge Gomes 
Rodrigues
Porciuncula - Benzonir 
Franco Gonçalves  
Barra Da Tijuca - Marcus 
Antonio Silva Soares  
Leopoldina - Talita 
Menezes Do Nascimento  
Seropédica - Jucimar De 
Almeida Silva  
Pavuna - Maria De Fatima 
Lira Monteiro Figueiredo  
Buzios - Marcio José 
Teixeira De Sá  
Iguaba Grande - Margoth 
Silvana Da Silva Cardoso 
Casimiro De Abreu - Naildo 
Borges Macabu 
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#NovoJeitoQualiDeSer
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#NovoJeitoQualiDeSer

Siga a OABRJ 
nas redes sociais
Acompanhando os canais de comunicação da Ordem, 
além de ampliarem as formas de contato com a Seccional, 
os colegas têm acesso a notícias jurídicas, a divulgações 
e transmissões online de eventos e a informações sobre 
serviços, convênios e ações da entidade.

@oab_rj oabrjoficial @oabrj_oficial oabrj t.me/canaloabrj




