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Inauguração da nova Casa Paulo Saboya ratifica a
entrega, no primeiro ano da gestão Luciano Bandeira,
de todos os compromissos assumidos com a classe

Nesta edição especial, um guia completo dos serviços da OABRJ

#

VEMPRAORDEM

VEMPROCOWORKING
A anuidade se transforma em inúmeros serviços pensados para facilitar sua
rotina, como os espaços de coworking que a OABRJ espalhou pelo estado. Sem
custo adicional, você usa a estrutura de um escritório quando precisar. Dividir
a mesa de trabalho com um colega é mais uma chance de conectar-se com a
classe e com a casa da advocacia fluminense, a sua casa.

#

VEM PRA

ORDEM
OABRJ

Recado do presidente

Após largada produtiva, foco é ampliar oferta
de ferramentas de trabalho para a advocacia

Iniciamos o trabalho à frente da Seccional
com a certeza de que a tarefa de conduzir
a advocacia fluminense em tempos de
mudanças tão profundas na sociedade
e na prática forense não seria simples.
Um ano depois da posse, olhamos para
LUCIANO BANDEIRA trás e sentimos orgulho ao constatar que
PRESIDENTE DA OABRJ
todo o esforço trouxe ótimos resultados.
Em apenas 12 meses, graças ao empenho de
todos os integrantes da gestão, entregamos os
compromissos assumidos na campanha. Esta
edição especial da TRIBUNA traz o balanço do
que já foi realizado.
Estamos confiantes de que conseguiremos
manter esse ritmo até o final do mandato.
* * *
Lotada diariamente desde que foi inaugurada,
em fevereiro, a nova Casa da Advocacia Paulo
Saboya é o exemplo mais concreto do sucesso

dos equipamentos que construímos. O
mesmo acontece com as reformas e a
criação de novos espaços nas subseções,
consolidando nosso foco na oferta de
instalações físicas para os colegas.
Somos uma classe heterogênea, porém
com desafios em comum. Neste sentido,
foi fundamental a aprovação, em setembro
de 2019, da Lei de Abuso de Autoridade,
que traz dispositivos que criminalizam
violações de prerrogativas.
Nossa missão daqui para frente é, cada vez
mais, adequar a Seccional às necessidades
de cada colega e nutrir o sentimento de
pertencimento à advocacia. Queremos a
Seccional viva e pulsante, de portas abertas
para advogados, advogadas e a sociedade
civil. Só assim, a Ordem desempenhará o
papel aglutinador que lhe cabe.

Um ano depois da
posse, olhamos para
trás e sentimos orgulho
ao constatar que todo
o empenho trouxe
ótimos resultados.
Em apenas 12 meses,
graças ao empenho de
todos os integrantes
da gestão, entregamos
os compromissos
assumidos na
campanha
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facilitar seu dia a dia? Veja o leque
de serviços oferecidos à classe

Entrevista - Luciano Bandeira

Após entregar todos os compromissos de campanha no primeiro terço de sua gestão à frente da
Seccional, Luciano Bandeira mira a ampliação dos serviços oferecidos e prega a união da advocacia,
fazendo da Ordem um pólo aglutinador da classe. O presidente se diz atento à utilização cada vez
maior da tecnologia na profissão e aposta em tendências modernas e sustentáveis, como ambientes
de trabalho compartilhados e o ensino a distância. Luciano defende a universalização dos serviços
da Ordem e, até o final do mandato, percorrerá o estado com o projeto Gabinete Itinerante a fim de
conhecer as demandas dos advogados de cada subseção

“Buscamos aliar a luta contra
a crise à sustentabilidade
do compartilhamento de
espaços de trabalho”
Que balanço o senhor faz do primeiro ano de gestão?
Luciano Bandeira - O balanço é bastante positivo.
Conseguimos em pouco tempo, graças a um trabalho
conjunto, ratificar os compromissos assumidos com
a advocacia durante o processo eleitoral e, mais do
que isso, tornar realidade projetos estruturais de
nossa gestão. A Seccional tem, hoje, como um de seus
papéis primordiais investir na capacitação da classe e
oferecer condições para o pleno exercício da advocacia.
Para isso, entregamos, em fevereiro deste ano, a nova
Casa da Advocacia Paulo Saboya, agora localizada
exatamente em frente ao Tribunal Regional do
Trabalho, na Avenida Gomes Freire. Assim como a Casa
das Prerrogativas Celso Fontenelle, inaugurada em 2018
na Rua da Assembleia, e as centrais de peticionamento
e auditórios distribuídos pelas subseções, são
ambientes que dispõem de equipamentos modernos e
servem como suporte a advogados e advogadas, além
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de oferecerem cursos e palestras gratuitos. Estamos
buscando aliar a luta contra a crise que ainda assola
nosso estado à modernidade e à sustentabilidade do
compartilhamento de espaços de trabalho, sempre
administrando com máxima responsabilidade o
valor da anuidade paga pelos colegas com muito
esforço. Paralelamente, refundamos a ESA e estamos
investindo nas escolas de Inclusão Digital e de
Prerrogativas, aumentando de forma significativa as
oportunidades de capacitação e o número de alunos.
Atentos à urgência da luta pela igualdade de gêneros,
a OABRJ criou, ainda, a Diretoria de Mulheres, uma
iniciativa pioneira entre as seccionais.
Sua posse como presidente aconteceu em fevereiro
de 2019. Doze meses depois, todas as promessas
feitas durante a campanha foram entregues à
advocacia. Quais são os próximos passos da gestão?

Foto: Lula Aparício

“O abuso de autoridade
está diretamente ligado
ao desrespeito de nossas
prerrogativas profissionais e
deve ser duramente combatido.
Acredito que a vigência dessa
lei resultará em uma relação
diferente das autoridades com
a advocacia, sem, contudo,
afastar a necessidade de
atuação da Ordem”
LUCIANO BANDEIRA
Presidente da OABRJ
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Entrevista - Luciano Bandeira

Luciano - Continuaremos em busca da ampliação
e do aprimoramento dos benefícios e da oferta de
novos espaços para a advocacia . Nosso principal
objetivo para os próximos anos é justamente efetivar
essas entregas. Precisamos passar para a advocacia
a mensagem de que a Ordem é a nossa casa.
Queremos advogados e advogadas participando
cada vez mais de nossas atividades, frequentando a
Seccional e os mais de 200 pontos de atendimento
em todo o Rio de Janeiro, usando de forma ampla as
estruturas que preparamos. Precisamos despertar
na classe, em especial no período espinhoso que
atravessamos, um sentimento de pertencimento, de
orgulho da advocacia. Não é tarefa simples. Somos
frequentemente atacados, tentam criminalizar nossa
profissão em um processo de destruição simbólica
da classe perante a opinião pública e buscam, de
forma premeditada, confundir o papel constitucional
do advogado com os crimes eventualmente
cometidos por seus clientes. Este é o momento em
que precisamos de mais união, de uma atuação
firme e coesa. E a Ordem vai desempenhar o papel
aglutinador que lhe cabe.

Luciano - A primeira medida foi cortar na própria carne.
Promovemos reduções muito significativas em nossas
despesas correntes e realizamos uma ampla reforma
administrativa na Seccional. Este trabalho de análise
dos gastos e enxugamento dos custos é constante e
vai continuar por todo o mandato. Elaboramos o Portal
da Transparência como forma de dar visibilidade aos
nossos gastos e comprovar o rigor com que aplicamos o
dinheiro investido anualmente pelos colegas. Lançamos
o programa Anuidade Zero, um sistema de cashback
que permite reverter as despesas usuais de advogados
e advogadas em desconto na anuidade, e mostramos
que, com criatividade, empenho e seriedade, é possível
buscar soluções para problemas, por maiores que
sejam. Além disso, todas as inaugurações e reformas
promovidas nas subseções são realizadas nos moldes
do programa OAB Século 21, que usa mobiliário de
fabricação própria, padronizando as instalações de
forma funcional a baixo custo.
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Ao assumir a Presidência da OABRJ, o senhor
elegeu austeridade como palavra-chave da gestão.
Como é possível conjugar rigidez no controle de
gastos com investimentos em equipamentos e na
capacitação da advocacia?

Como presidente da Comissão de Prerrogativas,
cargo que exerceu durante três anos, o
senhor capitaneou a criação de um sistema
estadual de defesa dos direitos profissionais de
advogados e advogadas, além de ter promovido
um aumento exponencial do número de
delegados responsáveis por dar suporte aos
colegas aviltados no exercício da profissão. Em
setembro de 2019, foi aprovada a Lei de Abuso
de Autoridade, que traz entre seus artigos a
criminalização das violações de prerrogativas da
advocacia. Como será a atuação da Ordem nessa
matéria?

“Precisamos passar
para a advocacia a
mensagem de que a
Ordem é a nossa casa.
Queremos advogados e
advogadas participando
cada vez mais de nossas
atividades, frequentando
a Seccional e os mais
de 200 pontos de
atendimento em
todo o Rio de Janeiro,
usando de forma ampla
as estruturas que
preparamos”
LUCIANO BANDEIRA

Luciano - Nossa função principal é a proteção de
advogados e advogadas no exercício profissional. O abuso
de autoridade está diretamente ligado ao desrespeito de
nossas prerrogativas e deve ser duramente combatido.
A aprovação da nova legislação é um passo importante
para garantirmos dignidade. Acredito que a vigência
dessa lei resultará em uma relação diferente das
autoridades com a advocacia, sem, contudo, afastar a
necessidade de atuação da Ordem. É um cenário novo e
vamos cobrar de maneira firme a aplicação das sanções
previstas no texto, integrando nosso sistema estadual
de defesa das prerrogativas a essa fiscalização, para
construir um espírito de corpo em favor da cidadania. Mas

também vamos ficar atentos para evitar a banalização
da legislação. Ao atingirmos este patamar de respeito e
valorização importantíssimo, temos, também, que ter
o discernimento no uso deste dispositivo para que não
produza efeitos contrários.
Uma parcela significativa da advocacia fluminense
milita no interior do estado. De que forma a OABRJ
pretende impactar esses colegas com os serviços
oferecidos na capital?
Luciano - O planejamento de nossos projetos inclui
sempre a advocacia de todo o estado. Quando há
algum problema em uma comarca do interior,
os colegas não vêm ao Rio reclamar, eles vão ao
presidente da subseção local, por isso temos que
trabalhar juntos constantemente, especialmente no
momento de cobranças junto ao Poder Judiciário. No
que tange ao investimento em estrutura, procuramos
equilibrar a aplicação dos recursos. Temos mais
de 200 pontos espalhados pelo Estado do Rio de
Janeiro, a grande maioria fora da capital. Inauguramos
algumas novas sedes de subseções e reformamos
outras tantas. Continuaremos investindo em centrais
de peticionamento, escritórios compartilhados e
auditórios que possam receber os inscritos em nossas
unidades, tanto para exercer a advocacia no dia a dia
quanto para programas de qualificação profissional.
O projeto de restruturação da ESA inclui um estúdio
de gravação para colocarmos em prática o ensino a
distância, assim levaremos para o interior o mesmo
conteúdo que é acessado presencialmente pelo
colega que milita no Centro do Rio. Essas aulas
remotas já se tornaram realidade em 2019, com
a oferta de um curso completo sobre PJe-Calc
em nosso canal no YouTube, no qual também é
possível acessar centenas de eventos realizados na
Seccional e transmitidos ao vivo. Temos, também,
projetos rodando o estado, como as palestras sobre
advocacia cível e o Fórum Permanente de Direito
Ambiental. A partir de 2020, o Gabinete Itinerante,
que vem sendo sucesso por onde passa, vai cruzar
o estado para ouvir dos advogados, diretamente em
seus locais de trabalho, as demandas referentes
ao exercício profissional. Nossa intenção é que
absolutamente todas as advogadas e os advogados
inscritos na OABRJ tenham exatamente as mesmas
oportunidades e acesso aos mesmos serviços,
independentemente do local em que estejam. T
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Metas cumpridas

3 em 1: Luciano
Bandeira cumpre todos
os compromissos de
campanha logo no
primeiro ano de gestão

Presidente da Comissão de Prerrogativas
da Seccional na gestão passada, Luciano
militou pela aprovação da Lei de Abuso
de Autoridade (13.869/19), que tipifica
como crime o desrespeito às garantias
profissionais da advocacia por parte de
juízes e promotores e demais agentes do
Estado e prevê pena de detenção de três
meses a um ano mais multa para quem
violá-las. A legislação federal entrou em
vigor em janeiro deste ano sob a expectativa
da diretoria de que inauguraria uma nova
era de respeito e valorização da advocacia.
Veja nas próximas três páginas mais
conquistas da gestão.
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Foto: Bruno Marins

Foi com o pé no acelerador que a Diretoria
da OABRJ tomou posse em 2019, sob o
comando do presidente Luciano Bandeira.
O ritmo intenso de trabalho em prol
do aperfeiçoamento e da valorização
profissional da advocacia fluminense
possibilitou que a lista de promessas de
campanha fosse toda contemplada já no
primeiro ano de mandato.

Foto: Lula Aparício

Nova Casa da
Advocacia Paulo Saboya
Cria do projeto Gabinete Itinerante, a Casa da Advocacia
Paulo Saboya, inaugurada em 18 de fevereiro, saiu da Rua do
Resende e passou a funcionar num imóvel na Avenida Gomes
Freire, 474, bem em frente ao TRT, onde antes funcionava
uma agência bancária. Para dar conforto ao advogado que
frequenta a Justiça Trabalhista, a Seccional montou um
espaço de 750m² todo climatizado e acessível, com wi-fi, 60
computadores divididos entre oito escritórios compartilhados
e um espaço de coworking. Há também copa com
microondas e refeitório, guarda-volumes e fotocopiadora.

Portal da
Transparência
Uma das principais promessas
de campanha do presidente da
Seccional, o Portal da Transparência
atendeu o pleito antigo da classe por
publicidade das receitas e gastos da
Seccional. Está no ar desde outubro
e pode ser acessado pela aba
“Transparência” do Portal da OABRJ.
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Programa
Anuidade Zero
Em parceria com a Caarj, a OABRJ
lançou, em novembro, o programa
Anuidade Zero, que garante
abatimento na anuidade com parte
do valor gasto pelos colegas em
compras online. A plataforma pode
ser acessada no Portal da OABRJ.
De forma simplificada, trata-se de
um sistema de cashback que reúne
mais de 900 lojas, incluindo as
principais redes de varejo. Tudo feito
com clareza e de forma automática.

Plano odontológico
Apesar da grave crise que assola o estado e
das crescentes demandas orçamentárias, em
2019 a Seccional conseguiu manter a oferta
de plano odontológico para a advocacia
adimplente. A inclusão de dependentes
(a R$ 15 por mês), de agregados (R$ 18)
e de estagiários (R$ 15) foi uma novidade
comemorada pela classe. O plano não tem
carência e a cobertura obedece ao rol de
Procedimentos da Agência Nacional de
Saúde (ANS) vigente na época do uso. Mais
informações podem ser obtidas por meio do
endereço www.primavida.com.br/caarj.

Novo site
Com um layout moderno, intuitivo
e acessível, o novo Portal da
OABRJ entrou no ar em junho.
O objetivo da reformulação foi
facilitar o acesso às informações
e aos serviços importantes do
dia a dia da advocacia. O site foi
elaborado após análise das áreas
mais acessadas na antiga página
e das mudanças pelas quais a
internet passou nos últimos anos.
O novo portal inaugurou o slogan
desta gestão da OABRJ: “Advocacia
valorizada, cidadania respeitada”.
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Gabinete
itinerante

Fotos: Lula Aparício

Acompanhado de
membros da diretoria e
presidentes de comissões
da Seccional, Luciano
visitou, desde agosto,
diversos locais onde a
advocacia atua na capital.
Na tentativa de aproximar
a OABRJ da classe, a
comitiva foi a diversos
juizados especiais cíveis e
salas mantidas pela Ordem.
Da escuta dos relatos
nasceram imediatamente
duas iniciativas concretas
patrocinadas pela
Seccional: a sala de apoio
ao advogado na mesma
galeria onde funciona o 8º
JEC, na Tijuca (Rua Conde
de Bonfim, 255); e a nova
Casa da Advocacia Paulo
Saboya, exatamente em
frente ao Tribunal Regional
do Trabalho.

Inauguração da “SuperESA”
Sete meses após tomar posse, Luciano inaugurou
as novas instalações da Escola Superior de
Advocacia (ESA). A instituição deixou o segundo
andar do prédio da OABRJ e passou a funcionar no
edifício histórico da Avenida Marechal Câmara, 210,
mesmo endereço do Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB). Se antes a escola dispunha de
apenas quatro salas, hoje tem 16 para sediar
cursos e palestras, diversas delas gratuitas. Há
um plenário com capacidade para 80 alunos, um
espaço estruturado para receber exercícios de
simulação de arbitragem e julgamento. Até o fim
do triênio, será oferecido ensino a distância para
atender o resto do estado. A nova e
vitaminada instituição voltada para
o aperfeiçoamento profissional
da advocacia ganhou o apelido
de “SuperESA”. Os números
evidenciam a transformação
radical: em 2019, a quantidade de
alunos matriculados nos cursos e a de inscritos
em palestras gratuitas cresceu 58% em relação ao
ano anterior.
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Qualificação profissional

Novos projetos auxiliam
os colegas na qualificação
e na prática da advocacia

Foto: Lula Aparício

Primeira estante do Porte
de Livros foi inaugurada
em Queimados

Em 2019, 2.550 livros
não jurídicos foram
doados para escolas
públicas e 2.100
obras jurídicas
foram destinadas
para as bibliotecas
das subseções do Rio
de Janeiro
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Ajudar os colegas na parte prática da
profissão, muitas vezes negligenciada
pelos cursos de graduação em Direito,
norteou ações realizadas pela Seccional,
que lançou três projetos totalmente
voltados a esse propósito: o Curso de
Certificação Profissional, o Advoga e o
programa de mentoria.
Desde fevereiro de 2019, cerca de 500
advogados já foram certificados no
curso, que acontece mensalmente na
sede da ESA. As aulas são totalmente
práticas e trazem desde lições sobre
peticionamento, ética profissional e
prerrogativas até a administração de
escritórios, orientação para elaboração de
currículos e dicas sobre vestuário. “É a base

de conhecimentos práticos que o advogado
não aprende na faculdade”, ressalta a vicepresidente da OABRJ, Ana Tereza Basílio,
que lidera a iniciativa.
O curso já foi replicado em algumas
subseções, como Niterói, Leopoldina, Ilha
do Governador e Campos, e continuará
percorrendo o estado neste ano. Para se
inscrever é necessário entrar em contato
com a ESA pelo email esa@oabrj.org.br. Ao
final das aulas, os advogados tornam-se
certificados e passam a integrar uma base
de dados.
O projeto é um dos braços do Advoga,
banco de oportunidades gratuito
oferecido pela OABRJ para a advocacia
fluminense. Totalmente voltado às
particularidades da advocacia, o Advoga
conecta colegas e empresas em busca
de profissionais. Companhias como Light
e Oi são parceiras e se comprometeram
a consultar a base de dados do Advoga
em busca de possíveis candidatos.
Em 2020, Ana Tereza pretende visitar
escritórios de advocacia para apresentar

Capacitação profissional
esteve em evidência

o banco de oportunidades e falar sobre os
colegas certificados.
Um dos grandes sucessos neste primeiro
ano de gestão, o programa de mentoria já
reúne 130 advogados que são auxiliados
por expoentes de cada área do Direito. Os
mentores são advogados mais experientes,
com uma trajetória profissional reconhecida
pela Ordem, que orientam até três colegas,
indicando material de estudo, aconselhando
e transmitindo o conhecimento adquirido ao
longo dos anos de atuação.

Eventos gratuitos, ampliação da ESA e parceria
com a Universidade de Coimbra foram os destaques
A capacitação da advocacia foi um dos principais
pilares do primeiro ano da gestão Luciano
Bandeira. Entendendo a qualificação como
fundamental para que os colegas cresçam na
profissão, a Diretoria da OABRJ elaborou diversas
iniciativas voltadas ao aprimoramento da classe.

Além dos encontros entre mentores e
mentorados, o programa também realizou três
palestras práticas sobre temas fundamentais
para a prática da advocacia, como oratória,
marketing jurídico e gestão de escritórios. As
palestras podem ser acessadas pelo Canal da
OABRJ no YouTube.

As 160 comissões temáticas da Seccional
realizam eventos gratuitos que movimentam
diariamente os três plenários da sede da Ordem.
Os encontros vêm se consolidando como
uma grande oportunidade para os colegas
permanecerem atualizados na carreira, além de
serem uma oportunidade de networking com
advogados de diversas áreas.

A ampliação deste projeto de sucesso está
entre os próximos passos previstos pela
Seccional. “Queremos alcançar a marca de,
pelo menos, 500 mentorados”, adianta Ana
Tereza, reforçando que a mentoria faz muita
diferença na vida dos colegas, principalmente
daqueles que não têm uma pessoa próxima,
como um parente ou amigo, com experiência
na advocacia para orientar. Atualmente, existem
cerca de 150 pessoas na lista de espera.

A ampliação da ESA e o fortalecimento da
Escola de Inclusão Digital foram grandes ações
da OABRJ em 2019, mas a atuação foi além. A
Seccional fluminense criou a primeira Escola
de Prerrogativas do sistema OAB. Funcionando
desde julho, a escola tem a missão de disseminar
o conhecimento sobre os direitos do advogado
no exercício profissional. Os cursos acontecem
na Casa das Prerrogativas Celso Fontenelle. O
ano de 2020 já começou com mais investimento
em capacitação, com o lançamento da Escola
de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios,
que vai percorrer todo o estado fornecendo

A vice-presidente da OABRJ afirma que
pretende intensificar o trabalho nas
subseções, principalmente as mais distantes
da Seccional. “Além dos projetos em curso,
queremos levar mais aperfeiçoamento ao
interior do estado, principalmente com as
aulas de mentoria”.

Em 2019, 2.550 livros não jurídicos foram doados
para escolas públicas. Além disso, o projeto
também doou 200 cadeiras de estudo para
unidades de ensino do interior. T

A Comissão de Relações Institucionais da
Ordem também cumpriu papel fundamental na
qualificação da advocacia. Liderado pelo diretor
de Comunicação, Marcus Vinicius Cordeiro, o
grupo foi o responsável por um dos grandes
sucessos de 2019: os cursos de capacitação
em parceria com a Universidade de Coimbra,
em Portugal. “Foi um grande passo no sentido
de aprimorar os conhecimentos dos colegas”,
frisa Cordeiro, lembrando que a universidade é
referência internacional na formação jurídica.
Os cursos de Direito do Trabalho em Coimbra
são oferecidos todos os anos, em julho, para a
advocacia. Em 2020, no mesmo mês, estarão
em pauta lições de aprimoramento em
contratos de trabalho no Século 21, em Direito
Civil-Empresarial e especialização em Direito
Tributário Comparado. Além disso, em maio,
haverá uma turma do curso sobre direitos
humanos e novas tecnologias.
“Os colegas entram em contato com discussões
que estão sendo feitas em todo o mundo. Nossa
intenção é preparar a advocacia para o futuro,
que já começou”, pontua Cordeiro. T

Nova ESA recebe cada
vez mais alunos em
busca de qualificação

Foto: Bruno Marins

Também de iniciativa de Ana Tereza, o projeto
Porte de Livros, que estimula a doação de
títulos jurídicos e não jurídicos, encerrou
seu primeiro ano de atuação com números
bastante expressivos: 4.650 livros doados. A
ideia é cobrir todo o estado nos três anos de
gestão. Os livros não jurídicos são entregues
pelos presidentes de subseções a escolas
públicas, enquanto 2.100 exemplares jurídicos
foram distribuídos às bibliotecas das unidades
da Ordem do interior.

instrumentos a colegas sócios de pequenas e
médias sociedades para gerenciar suas bancas.
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A reestruturação da comissão de Direitos
Humanos e Assistência Judiciária da OABRJ
(CDH), sob o comando do secretáriogeral da Seccional, Álvaro Quintão, e da
ex-presidente da Comissão Estadual da
Verdade Nadine Borges, respectivamente
presidente e vice do grupo, rendeu bons
frutos no último ano.
Entendendo que a atuação da comissão
é ampla e abrange diversas frentes, sua
diretoria consolidou os nove grupos de
trabalho para tratar das pautas pelas quais
era mais acionada: Intolerância e crimes de
ódio; Violência de Estado e sistema de Justiça
criminal; Criança, adolescente e juventude;
Álvaro
Trabalho e sindicalismo; Direito à saúde e da
Quintão
população em situação de vulnerabilidade;
Fluxos migratórios; Movimentos sociais;
Liberdade de cátedra; e Direito à memória e à verdade.
“Desenhamos a estrutura da comissão de forma a ter sempre um
responsável para possíveis demandas,” conta Quintão, observando
que o aumento nos plantões internos e externos também foi uma
conquista da reformulação do grupo; “Só em 2019, fizemos 253
plantões. Nesse período, foram arquivados 408 processos, que
perderam objeto ou foram resolvidos, e abertos 200 novos”, informa
o presidente da comissão.
Reconhecido por órgãos jurídicos e pelas forças policiais, o trabalho
da CDH em 2019 foi marcado por uma interação constante com
outras comissões da Seccional e entidades da sociedade civil,
ramificando a atuação da Ordem a partir de sua articulação com a
Defensoria Pública, o Ministério Público e delegacias, além de núcleos

Fotos: Lula Aparício

Direitos Humanos

Comissão de Direitos Huma
reconhecido pela sociedade
e organizações não governamentais.
“Antigamente demandávamos a Deam
[Delegacia Especial de Atendimento à
Mulher], por exemplo. Hoje, os inspetores
já nos encaminham casos, há uma relação
inversa”, conta Quintão.
Com Ítalo Pires Aguiar como secretáriogeral e os advogados Mariana Rodrigues
e Rodrigo Mondego na procuradoria, o
grupo se destacou atuando em casos da
sociedade civil que ganharam repercussão
na mídia e também no apoio à advocacia,
que viu na CDH um escudo e uma aliada.
“A partir da repercussão do nosso trabalho,
percebemos que a classe confiou e nos
acionou mais, tanto para amparo quando
a advogada ou o advogado sofrem
eles mesmos uma violação, se sentem
ameaçados, quanto para um apoio institucional em processos em
que os colegas não são partes, mas patronos”, analisou Rodrigues.
“A Ordem é um suporte importante e os advogados estão
reconhecendo a força que isso tem. Muitos não publicizam
quando vêm até nós, até por uma questão de segurança, mas
são constantes os pedidos de orientações ou encaminhamentos”,
completa Mondego.
Ele cita o caso do colega que procurou a comissão em busca de
um acompanhamento jurídico do processo que tratava da morte
de seu irmão, assassinado a tiros por um motociclista após uma
briga de trânsito. Na ocasião, a família tinha medo de retaliação por
parte do acusado, um subtenente do Corpo de Bombeiros, que
respondia pelo crime em
liberdade. “A comissão está
acompanhando este caso
“A OABRJ, o Ministério
até hoje, mantendo-se
informada com o Ministério
Público e o advogado
Público”, afirma ele.

dos policiais militares
estão numa parceria
para melhorar a
qualidade de vida
Comissão
se reuniu
com PMs
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desses agentes”
Álvaro Quintão

Em parceria com
advogado, comissão
atuou por melhores
condições de trabalho
para PMs
Mais uma ocasião em que
a comissão foi acionada por
um colega foi a relacionada

às condições degradantes de trabalho de policiais militares
residentes do Rio de Janeiro, ou seja, aqueles que moram a mais
de cem quilômetros de distância da organização da Policia Militar
em que atuam.
Procurada pelo advogado Fábio Tobias de Araújo, que representa
mais de 200 policiais, a CDH atuou junto ao Ministério Público (MP)
pedindo providências em relação à falta de estrutura encontrada
pelos profissionais nos pontos em que são lotados, com relatos
de infiltrações, ratos e uso de colchonetes de exercícios para o
descanso. Além disso, discute com o MP sobre o ínfimo valor pago
pelo deslocamento, de R$ 100, que não é reajustado desde 2012.
“A OABRJ, o MP e o advogado dos PMs estão numa parceria para
melhorar a qualidade de vida desses agentes”, diz Quintão.
Papel fiscalizador: mais uma frente da CDH
Ramificada interna e externamente, a CDH atuou também
cumprindo o papel da Ordem de fiscalizadora da efetivação
dos direitos fundamentais da população. Um dos casos mais
repercutidos no último ano foi o de moradores de rua de Botafogo
que, em julho, tiveram seus pertences apreendidos de forma
arbitrária, segundo relatos, por agentes públicos.
Ao receber denúncias de que servidores de órgãos municipais de
Assistência Social e Direitos Humanos e de Ordem pública estariam

Mondego,
Marcell
Nascimento (da
Comissão de
Prerrogativas),
Vanessa
Francisco (mãe
de Ágatha e
Rodrigues

Foto: Luciana Botelho

nos da OABRJ: um trabalho
civil e a advocacia

recolhendo itens da população de rua, como documentos de
identidade, cobertores, colchões, roupas, objetos de higiene pessoal,
barracas de camping e até comida e ração para cães de estimação,
Mariana Rodrigues foi ao local, conversou com os moradores (foto) e
conduziu a atuação da comissão junto aos órgãos.
“Fiscalizamos também espaços de privação de liberdade,
entre outras situações em que somos acionados ou prevemos
a possibilidade de ocorrências de desrespeito aos direitos
humanos”, explica. T

Caso Ágatha: eficiência na condução
do processo e amparo à família deram
destaque ao grupo em âmbito nacional
Em uma ação que marcou o ano de 2019, a Comissão
de Direitos Humanos da OABRJ atuou no caso da
menina Ágatha Félix, de 8 anos, morta por um cabo
da Polícia Militar com um tiro de fuzil, em setembro,
no Complexo do Alemão.
“Atuamos neste caso do início, acompanhando
a mãe de Ágatha desde o Instituto Médico Legal,
atendendo os familiares e entrevistando as
testemunhas em todas as fases do inquérito”,
conta Rodrigues.
Preocupados com a morosidade das investigações
em determinado momento do processo, os membros
do grupo acionaram a Comissão de Prerrogativas da
Seccional, que atuou de forma conjunta.

“Fizemos, também, a mediação para o
encaminhamento psicológico da família em uma
parceria com o Núcleo de Atenção Psicossocial a
Afetados pela Violência de Estado (Napave). Foi um
caso que demonstrou a força das nossas articulações
interna e externa”, observa Mondego.
O inquérito, conduzido pela Delegacia de Homicídios
da Capital, foi concluído em novembro, com o policial
sendo indiciado por homicídio doloso e afastado de
suas atividades na rua. Desde então, a CDH continua o
acompanhamento do caso junto ao Grupo de Atuação
Especializada em Segurança Pública do Ministério
Público do Rio de Janeiro, órgão que centraliza casos
que envolvem agentes do estado.
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Prerrogativas

“A criminalização
da violação de
prerrogativas é
uma mudança de
paradigma. Um
instrumento a mais
contra o arbítrio
das autoridades
públicas”
Marcello Oliveira
formou mais de mil colegas
em 2019, apenas nas turmas
que aconteceram na Casa
de Prerrogativas Celso
Fontenelle. O curso também
foi replicado em 58 das 63 subseções do estado, atingindo, ao todo,
2.500 colegas. Além disso, também foram realizadas palestras de temas
específicos nas unidades da Ordem no interior abordando, por exemplo,
as prerrogativas da mulher advogada.

2019: um ano
marcante para
a defesa das
prerrogativas
A aprovação da Lei de Abuso de Autoridade que, entre outras coisas, tornou
crime a violação de prerrogativas da advocacia, foi o destaque do primeiro
ano de gestão de Marcello Oliveira à frente do grupo. “É uma mudança de
paradigma. Um instrumento a mais contra o arbítrio das autoridades públicas,
o que vai trazer um equilíbrio na relação entre a advocacia e o Poder Público e,
por consequência, entre a sociedade e o Estado”, acredita.
O presidente da comissão ressalta a necessidade de orientar a classe na
defesa do exercício profissional. “Faremos cursos sobre o tema em todo o
estado para ajudar os colegas a identificar a melhor maneira de aplicar a
nova norma. Não podemos banalizar a aplicação da lei”, adverte Marcello.
Ele também destaca a criação da Escola de Prerrogativas como um dos
marcos desse primeiro ano de trabalho. Aproximadamente 200 advogados
participaram das sete turmas do curso de formação de delegados e
delegadas de Prerrogativas, voltado para membros da comissão.
Já o curso Prerrogativas da Advocacia, direcionado para toda a classe,
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Para Marcello, outro marco do primeiro ano de gestão é o caso das
advogadas Carolina Araújo Braga Miraglia de Andrade e Mariana Farias
Sauwen de Almeida, presas em pleno exercício profissional, enquanto
atuavam no processo da escritora que acusou o padre Marcelo Rossi de
plágio no livro Ágape. O caso aconteceu em maio e a cena da prisão foi
exibida em reportagem do programa Fantástico, da TV Globo.
A Ordem entrou com representação junto ao Ministério Público
estadual contra o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Maurício
Demétrio, responsável pela prisão das colegas em suposto flagrante.
Na representação, que foi entregue nas mãos do procurador-geral
de Justiça, Eduardo Gussem, a OABRJ alega que houve abuso de
autoridade, já que as advogadas foram presas sem que houvesse indícios
no inquérito da participação nos crimes imputados à cliente delas. “Elas
foram arbitrariamente associadas à sua cliente como se estivessem
praticando um crime, quando estavam apenas exercendo a sua
profissão”, destaca o presidente da comissão.
Segundo Marcello, o episódio marca a história da OABRJ e reforça a
ideia de que os advogados sempre terão na Ordem um ponto de apoio
incondicional. “Por mais que elas tenham sofrido uma violência enorme,
a reação veio na medida adequada para expor essa situação e para que
ela não se repita”, afirma.
Para ele, é importante que os delegados e autoridades em geral se
conscientizem de que o advogado tem um papel a cumprir: a defesa do
seu cliente, independentemente de quem seja. “Assim funciona o Estado
democrático de Direito e é assim que se consegue exercer o direito de
defesa plenamente”, reforça.
Ele observa que uma parte da classe está migrando para o contencioso
administrativo e destaca a importância de que o Estado compreenda
a importância do advogado nessa área. “É importante que esse campo
seja aberto. É bom para o cidadão, melhora o serviço público e é mais um
posto de trabalho pra advocacia”, observa.
Marcello afirma que a comissão vem conversando com o Poder Executivo
para que o advogado possa ser inserido no processo administrativo.

“Queremos que a OAB seja publicada junto com os andamentos do
processo, que o advogado tenha espaço no sistema do Estado para
poder dar uma satisfação para o seu cliente”.
O embate com o Banco do Brasil também foi lembrado por
Marcello. Segundo ele, apesar de muitas conversas com
representantes do banco, não houve grandes avanços. “É
inadmissível e ilegal que o Banco do Brasil continue a obrigar
o advogado a abrir conta para receber os seus honorários. É
incompreensível que, no Século 21, a gente não tenha todos os
mandados de pagamento eletrônicos. Vamos continuar brigando
por isso”, reforça.
O primeiro ano de gestão também foi marcado por diversas
vitórias na área criminal:
Criação da Comissão de Prerrogativas Criminal, reunindo
advogados atuantes para a defesa dos colegas que militam na área.
O grupo acompanhou nove mandados de busca e apreensão
vindos da Polícia Federal, seis operações do Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPRJ, em
escritórios de advocacia, além de já ter acompanhado mais de 50
advogados com dificuldades em delegacias, com concentração do
número de reclamação na capital.
O grupo tem êxito em resolver aproximadamente 90%
dos casos em que atua. Os principais problemas envolvem o
desrespeito às prerrogativas de acesso aos clientes e aos autos.
Instalação de armário no Presídio de Benfica, para que
os colegas criminalistas possam guardar seus pertences em
segurança antes de entrar na unidade.
Doação de 25 interfones para a Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (Seap), respondendo a uma demanda
dos advogados criminalistas em relação à precariedade dos
parlatórios em unidades prisionais.

Com o desafio de equilibrar as contas da Seccional, o tesoureiro
da OABRJ, Marcello Oliveira, destaca o Portal da Transparência
como a principal ação neste campo. “Depois de anos de
reivindicação da classe, o Portal da Transparência dá visibilidade
para os custos, despesas e receitas da OABRJ, inclusive
separando por subseção, o que permite que o advogado
compreenda para onde vai o dinheiro da sua anuidade”,
destaca. “Houve cortes muito expressivos, reduzimos muitas
despesas correntes da Ordem e vamos continuar trabalhando
esse ano para que isso prossiga nesse mesmo tom”.
Segundo ele, a administração da receita da Seccional é
fundamental neste momento de cortes.
“Temos uma estrutura bastante robusta, são mais de 200
pontos de atendimento em todo o estado, com equipamentos
que, muitas vezes, servem até de substituição ao próprio
escritório do advogado”.
O programa Anuidade Zero também foi lembrado por Marcello.
Como um sistema de cashback, uma espécie de programa de
recompensa por reembolso, o Anuidade Zero reúne mais de
900 lojas e inclui as principais redes de varejo. Ao concentrar
suas compras online no programa, o colega poderá, ao final do
ano, deduzir um saldo da sua anuidade. “Ao acessar o site do
programa rotineiramente, o advogado poderá observar que
tem muitas oportunidades de comprar online produtos que
nós já adquirimos no dia a dia”, destaca.

Foto: Lula Aparício

Autorização para que advogados possam utilizar celular durante
audiências de custódia no presídio de Benfica T

Tesouraria inicia trabalho
voltada para transparência e
austeridade na gestão dos recursos

Carolina Andrade
e Mariana Almeida
foram desagravadas
em evento na OABRJ
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Gestão participativa nas subs

TRIBUNA DO ADVOGADO - MARÇO 2020 - PÁGINA 20

eções marca início da gestão
Itaperuna - Reforma para aumentar a capacidade do auditório, criar
um escritório compartilhado e um Núcleo de Peticionamento Eletrônico
Campos dos Goytacazes - Reforma com ampliação do Núcleo de
Peticionamento Eletrônico e escritório compartilhado
Nilópolis - Reforma com a criação de auditório, escritório
compartilhado e Núcleo de Peticionamento Eletrônico
Madureira - Reforma com a criação do Núcleo de Peticionamento
Eletrônico e remodelamento da recepção

Fotos: Lula Aparício

Maricá - Reforma com a criação de auditório, escritório
compartilhado e Núcleo de Peticionamento Eletrônico

Fábio
Nogueira

Embora guiados pelo espírito de austeridade que caracteriza os
tempos de crise, os investimentos da Seccional em 2019 conseguiram
manter abastecidas e pulsantes as 63 subseções da capital e do
interior do estado. Se o ditado ensina que uma corrente é tão forte
quanto seu elo mais fraco, o Departamento de Apoio às Subseções
(DAS) trabalhou para fornecer aos advogados do interior as mesmas
condições de trabalho das quais usufrui o advogado da capital. Foram
entregues benfeitorias estruturais nos moldes do projeto OAB Século
21 e os insumos necessários para se advogar numa realidade forense
cada vez mais digitalizada.

Fórum de Campos - Reformulação da sala com um novo padrão,
tornando-a a maior do interior
Três Rios - Reforma da sala na sede da Justiça do Trabalho
Niterói - No auditório e escritório compartilhado foram feitas
melhorias na climatização e na pintura.
Queimados - Remodelamento da recepção
Mangaratiba - Reforma com pintura

T

Diretor do DAS, Fábio Nogueira classifica sua gestão como
participativa e republicana ao lidar com os pleitos dos presidentes
das unidades da Ordem. E, no ano passado, não faltaram
oportunidades para que os líderes expressassem seus anseios: a
Seccional organizou reuniões zonais em todas as regiões do estado
e dois colégios de presidentes de subseção. Um em fevereiro, na
Seccional, e o outro em setembro, em Macaé.
“Passamos por um momento conturbado, um cenário
verdadeiramente difícil. Precisamos fazer mais com menos.
Criando novas formas de gerir os recursos, conseguimos
entregar melhorias para as subseções”, constata Fábio.
Tão presentes na voz dos presidentes quanto os pleitos relativos
às instalações das sedes estiveram queixas de violações de
prerrogativas e de má prestação jurisdicional nas comarcas. Para
isso, a gestão criou o Colégio de Presidentes de Comissão de
Prerrogativas. Foram duas edições, uma em julho, na Subseção
de Niterói, e outra em outubro, na OAB/Duque de Caxias. Os dois
encontros reuniram presidentes dos grupos de cada subseção
para traçar estratégias de enfrentamento.
Veja as melhorias realizadas nas subseções:
Rio das Ostras - Nova sede
São Fidélis - Nova sede

Sede reformada
da OAB/MadureiraJacarepaguá
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Subseções apostam na
qualificação profissional e na
oferta de espaços de trabalho
Com quase metade dos presidentes estreando à frente de uma subseção, o primeiro
ano da atual gestão foi marcado pela grande oferta de cursos e palestras sobre os
mais variados temas de interesse da advocacia. Paralelamente aos projetos de
qualificação, as subseções, em parceria com a Seccional, investiram pesado em
estrutura. Escritórios compartilhados, centrais de peticionamento e salas de
apoio foram criados por todo o estado, fornecendo aos colegas as condições ideais
para o pleno exercício profissional. Veja nas próximas páginas um resumo do que
cada subseção fez em 2019 e o que planejam para os próximos dois anos de gestão.

Nova Iguaçu
Presidente: Hilario Franklin Pinto de
Souza
Realizações:
Ampliação do horário de atendimento
na subseção, que passou a abrir às
9h; realização de cursos e palestras
de capacitação em todas as áreas do
Direito e implantação de dois canais de
comunicação com a advocacia: Ouvidoria e
Comissão de Celeridade Processual.
Projetos:
Ampliação das parcerias com as
instituições de ensino superior e com
outras categorias profissionais para
a realização de eventos educacionais,
culturais e de lazer; aprimoramento da
capacitação dos colegas na defesa das
prerrogativas profissionais; e intensificar
e apoiar medidas e ações em busca de
celeridade processual.

Duque de Caxias
Presidente: Vagner Sant’ana da Cunha
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Realizações:
Resgate da dignidade e valorização da
advocacia, cursos e palestras, instalação de
três pós-graduações com a chancela da
Universidade Cândido Mendes, redução do
número de processos disciplinares, inclusão
da jovem advocacia.
Projetos:
Ampliação do trabalho na defesa das
prerrogativas, aumento do número de
vagas para estacionamento privativo para
a advocacia nas proximidades dos fóruns
estadual, trabalhista e federal, busca de
convênios com instituições ligadas ao
esporte e a atividades físicas em geral.

Petrópolis
Presidente: Marcelo Gouvea Schaefer
Realizações:
Fortalecimento da Comissão de
Prerrogativas, com curso para delegados
e advogados, atuação das comissões
temáticas junto à sociedade através da
participação nos conselhos municipais

e da realização de eventos e palestras
e interação com órgãos judiciais e
administrativos na busca de melhor
atendimento para os advogados.
Projetos:
Aperfeiçoamento da advocacia
petropolitana com cursos e palestras,
modernização do auditório da subseção e
fortalecimento da atuação junto à classe e
à sociedade

Barra Mansa
Presidente: Aloizio Perez
Realizações:
Criação de novas comissões temáticas,
resgate de colegas inadimplentes,
abertura de portas da subseção para
a sociedade civil e projetos sociais e
intervenção da OAB para publicação do
decreto municipal com políticas públicas
voltadas a moradores de rua.
Projetos:
Elevação da comarca à entrância especial,

conseguir uma sede mais próxima ao
Fórum e aumentar a quantidade de cursos
e palestras oferecidos.

São Gonçalo
Presidente: Eliano Enzo da Silva
Realizações:

Volta Redonda
Presidente: Alex Martins Rodrigues
Realizações:
Inauguração do quarto escritório
compartilhado, criação do Departamento
da Defesa das Prerrogativas e a realização
do I Simpósio sobre a Reforma da
Previdência Social, com 250 participantes.
Projetos:
Manutenção da qualidade dos serviços e da
infraestrutura das salas e sede, e instalação
do elevador na sede.

Barra do Piraí
Presidente: Christopher Almada
Guimarães Taranto
Realizações:
Manutenção das contas em dia.
Projetos:
Construir uma nova sede, capacitar e
atualizar profissionalmente advogados
e advogadas e proporcionar atividades
culturais e de lazer para a advocacia.

Valença
Presidente: Antonio Tadeu de Almeida
Lasneaux Junior
Realizações:
Fortalecimento das comissões temáticas,
integração e participação de jovens
advogados e advogadas na administração
da subseção e reestruturação
administrativa.
Projetos:
Lutar junto ao Comaq pelo retorno das
varas especializadas na Comarca de
Valença, buscar maior celeridade na
prestação da tutela jurisdicional e promover
integração da classe.

Luta pela valorização da advocacia,
participação crescente das mulheres
advogadas nos quadros institucionais
da subseção e estímulo ao trabalho das
comissões temáticas.
Projetos:
Investimento na capacitação da classe,
com realização de pós-graduação e cursos
de inclusão digital, estreitamento da
relação com Ministério Público, Judiciário,
Legslativo e Executivo e construção de
plano de gestão a fim de reafirmar a
posição da subseção em defesa da classe.

Nova Friburgo
Presidente: Alexandre Valença de Lima
Realizações:
Reestruturação das comissões temáticas
da subseção, realização de mais de 70
eventos na subseção, maior integração da
subseção com a advocacia local.
Projetos:
Aperfeiçoamento das atividades das
comissões, implementação de projetos
de qualificação profissional através de
parcerias com universidades locais e
com a ESA da Seccional e ampliação do
atendimento, com criação de escritórios
compartilhados e da delegacia de Carmo.

Miracema
Presidente: Hanry Felix El-Khouri
Realizações:
Realização de palestras gratuitas e
cursos de peticionamento eletrônico e
prerrogativas.

Projetos:
Implantação da Escola de Prerrogativas
regional e da Ouvidoria da subseção. Convênio
com a Seccional para a realização de cursos

de pós-graduação e com a Caarj para oferecer
exames clínicos a advogados e advogadas.

Itaperuna
Presidente: Arthur Martins Ramos
Rodrigues
Realizações:
Realização de cursos e palestras com
expoentes do mundo jurídico, como o
ministro do TST Evandro Valadão; reuniões
com magistrados para tratar de celeridade
processual e da ausência de peritos na
Justiça Federal e efetivação de projetos
sociais e convênios.
Projetos:
Pleitear junto ao município estacionamento
para a advocacia próximo ao fórum,
implementar o projeto OAB Vai à Escola
e atuar junto aos cartórios com maior
número de reclamações em busca de
celeridade processual.

Campos
Presidente: Cristiano Simão Miller
Realizações:
Melhoria das instalações da Sala dos
Advogados no Fórum de Campos, ampliação
e reforma dos escritórios compartilhados e
realização de cursos de capacitação.
Projetos:
Aprimorar os projetos de qualificação e
a atuação em defesa das prerrogativas
e melhorar a estrutura da Sala dos
Advogados em São João da Barra.

Teresópolis
Presidente: Rodrigo Ferreira da Cunha
Realizações:
Manutenção e fortalecimento do Plantão de
Prerrogativas, estreitamento das relações
institucionais com os órgãos públicos,
Judiciário e Executivo municipal e realização
de cursos e palestras gratuitos, além de
atendimentos de saúde, prevenção e
vacinação em parceria com a Caarj.
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Projetos:
Construção de nova sede com quatro
escritórios compartilhados e auditório
para cem pessoas, viabilizar junto ao TJ a
implantação da Vara de Fazenda Pública com
o objetivo de diminuir o assoberbamento das
varas cíveis, instalação da ESA na subseção.

Três Rios
Presidente: Marcia Valéria Menezes Piaz
de Lacerda
Realizações:
Reforma da sala dos advogados na Vara
do Trabalho em Três Rios, construção de
escritórios compartilhados e efetivação de
convênios locais que oferecem descontos
para os advogados.
Projetos:
Oferecer cursos de capacitação, ampliar os
benefícios e buscar melhorias no atendimento
aos advogados junto aos bancos conveniados
para pagamento de alvarás

Macaé
Presidente: Fabiano Lima Paschoal de
Souza
Realizações:
Elevação da Comarca de Macaé à entrância
especial, empenho e conquista, junto
ao poder público, dos terrenos para a
construção das novas sedes da subseção e
das varas do Trabalho de Macaé, em local
perto do fórum, efetivando a criação de um
complexo Judiciário.
Projetos:
Entregar a sede própria da subseção,
investir na capacitação da advocacia com
a oferta de cursos e palestras e a pleitear a
criação do 2º JEC, da 4ª Vara Cível e da 3ª
Vara de Família no Comarca de Macaé

Niterói

Transparência de uma subseção,
reorganização das comissões temáticas, que
atraíram cerca de 3 mil pessoas para seus
eventos durante 2019 e apoio ao trabalho da
Comissão de Prerrogativas da subseção.
Projetos:
Fortalecer a imagem da OAB/Niterói
como defensora da advocacia, aprimorar
a interação da subseção com a sociedade
por meio das comissões temáticas e
demandar mais eficiência do primeiro grau
de jurisdição junto ao tribunal.

Bom Jesus do
Itabapoana
Presidente: Gilberto Cardoso de Matos
Realizações:
Curso do programa PJe-Calc, seminário
sobre a Reforma da Previdência, em
parceria com o Iape (Instituto dos
Advogados Previdenciários) e a Famesc
(Faculdade Metropolitana São Carlos),
workshop de oratória e palestra sobre a
nova política de armamento.
Projetos:
Ampliação da Sala da Advocacia no
fórum, requerer ao Tribunal de Justiça a
climatização das áreas comuns do fórum e
promover cursos e palestras como forma
de integrar a advocacia

Resende
Presidente: Andreia de Oliveira Valente
Realizações:
Restruturação da Comissão de
Prerrogativas e da ESA, com a capacitação
de mais de 300 colegas em 2019, inclusão
do jovem advogado, com a realização de
cursos e palestras específicos para sua
formação. Reformulação das comissões,
recuperando cadeiras nos conselhos
municipais de Resende, Itatiaia e Porto Real.
Ênfase na valorização da mulher advogada.

Advogado, implementação do projeto OAB
Resende Saúde, que proverá atendimento
psicológico e nutricional, além de atividade
física para os colegas. Aprimoramento do
Projeto OAB Vai à Escola e efetivação de
novos projetos sociais

São João de Meriti
Presidente: Eduardo Sales Ribeiro Soares
Realizações:
Reforma da sede da subseção, atuação
marcante de integrantes de comissões junto
a entidades e órgãos externos e realização de
eventos de capacitação da advocacia.
Projetos:
Aumentar a oferta de cursos e palestras,
ampliar o auditório e criar um espaço
multiuso na sede, além de aprofundar a
luta pelo respeito às prerrogativas e por
uma melhor prestação jurisdicional.

Cabo Frio
Presidente: Kelven Ambrogi Lima
Realizações:
Atendimento via WhatsApp no plantão 24h
das prerrogativas, fortalecimento da ESA e
das comissões temáticas, com 63 cursos
e palestras realizadas, implantação de
certificado digital na sede.
Projetos:
Implantar o transporte gratuito (sede,
centro, TRT e TJ), transmissão online das
palestras e eventos da subseção e pleitear
junto ao Judiciário o fim da morosidade
processual e a virtualização das serventias.

Angra dos Reis
Presidente: Luis Carlos Jordão Elias
Realizações:
Criação do site da subseção, trabalho
mais efetivo das comissões temáticas e
aumento do número de convênios.

Presidente: Claudio Roberto Vianna
Realizações:
Lançamento do primeiro Portal da
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Projeto:
Ampliação dos serviços da Casa do

Projetos:
Investir na qualificação dos advogados

por meio de cursos e palestras, resgatar
colegas inadimplentes e aproximação com
a sociedade civil.

Magé
Presidente: Thiago da Silva Ullmann
Realizações:
Realização da 1º Semana da Advocacia
Cidadã, com sete dias seguidos de eventos,
manutenção da Justiça Federal em Magé,
com a prorrogação por 20 anos da cessão
gratuita do prédio ocupado e integração
entre a Ordem e a sociedade por meio de
palestras organizadas pelas comissões
temáticas em parceria com as secretarias
municipais de educação dos municípios de
Magé e Guapimirim.
Projetos:
Pugnar pela elevação da Comarca
de Magé à entrância especial e pela
estruturação do novo fórum na cidade da
Justiça, junto com o Ministério Público,
Defensoria Pública e outros órgãos judiciais;
construção da nova sede na cidade da
Justiça, transformando a sede atual na
super ESA da OAB/Magé e parceria com
grupos interdisciplinares de assistência
e amparo às famílias de autistas e de
combate à violência doméstica.

Itaguaí
Presidente: Arthur Fraga Oggioni
Realizações:
Investimento em cursos e palestras de
capacitação e aprofundamento da defesa
das prerrogativas.
Projetos:
Demandar do Poder Judiciário mais
celeridade nas serventias, aumentar
a oferta de projetos de qualificação
e manter a fiscalização relacionada à
violação de prerrogativas.

Nilópolis
Presidente: Celso Gonçalves

Realizações:
Criação da Sala das Prerrogativas dentro
do Fórum de Nilópolis, com plantão de
atendimento a advogados e advogadas,
reforma na sede com criação de escritório
compartilhado, vagas de estacionamento
para advogados nas instalações do Poder
Judiciário e realização de cursos e palestras.
Projetos:
Trazer a Delegacia Especializada da Mulher
para o município, pleitear a elevação da
Comarca de Nilópolis à entrância especial,
oferecer transporte gratuito e criação de
sala de espera para a advocacia na Vara do
Trabalho de Nilópolis.

Itaboraí

Presidente: Lauro de Mattos Junior

subseção e diálogo mais eficiente com o
Poder Judiciário.
Projetos:
Valorizar a jovem advocacia, desenvolver
projetos educacionais e culturais para os
colegas e implantar foro de mediação na
comarca.

Araruama

Presidente: Rosana da Conceição
Jardim Pinaud
Realizações:
Mudança da sede da OAB/Araruama para
local com uma infraestrutura adequada,
com escritórios compartilhados e núcleo de
certificação digital, estreitamento da relação
com órgãos federais e estaduais e aumento na
oferta de palestras e cursos gratuitos.

Realizações:
Criação do site da subseção, reforma da
sala do escritório compartilhado; melhorias
na sede da subseção.
Projetos:
Instalação de células de energia solar na
subseção, construção do segundo andar da
sede e criação de uma revista.

Cantagalo

Presidente: Pedro Rogério da Silva Alves
Realizações:
Melhorar a imagem institucional da
subseção junto à advocacia local,
modernizar a estrutura física da subseção e
instalação de novas comissões temáticas.

Projetos:
Inauguração da sede própria, intensificar
a defesa das prerrogativas junto à
magistratura estadual e federal e trabalhar
em conjunto com a OABRJ e o Conselho
Federal pela redução da anuidade.

Campo Grande

Presidente: Rodrigo Lopes Plaza
Realizações:
Revitalização da estrutura da subseção,
com melhorias na iluminação e instalação
de alarmes e circuito interno de câmeras,
reformulação da ESA local e fortalecimento
das comissões de Prerrogativas e de Ética.
Projetos:

Projetos:
Nova Sala da Advocacia em São Sebastião
do Alto, ampliar as instalações da sede e
investir na capacitação da advocacia.

Vassouras

Presidente: Rosania Lucia Figueira

Ampliação do auditório da subseção,
fiscalização em fóruns e delegacias a fim
de garantir as prerrogativas de advogados e
advogadas e melhorias em computadores
e escritórios compartilhados.

Santa Cruz

Realizações:

Presidente: Paulo dos Santos Freitas

Mudança da sede para um local mais
acessível e confortável, investimento em
melhoria da velocidade da internet da

Reforma na sede da subseção, com
a instalação de cinco escritórios

Realizações:
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compartilhados e central de
peticionamento, garantia de vaga para
gestante no Fórum Regional de Santa Cruz
e intensificação do trabalho das comissões,
em especial a de Prerrogativas.
Projetos:
Instalação de fraldário na sede da
subseção, construção de um auditório,
aumento do número de computadores e
criação de um espaço de coworking na sala
do fórum

Bangu

Ilha do Governador
Presidente: Franklin de Oliveira Barretto

Presidente: Eduardo Langoni de Oliveira

Realizações:

Realizações:

Criação de comissões temáticas e do
evento “Café da Manhã”, que mensalmente
reúne colegas para debater demandas da
classe. Atuação junto às esferas pública e
privada em defesa das prerrogativas.

Conseguimos que o TJ fizesse o
remanejamento de servidores em
virtude de aposentadorias licenças e
transferências.
Projetos:

Projetos:
Qualificação profissional de colegas
e estagiários por meio de palestras, e
cursos, intensificação da defesa das
prerrogativas.

Presidente: Claudete Capella do Valle
Realizações:
Estreitamento de laços com o Judiciário,
enfoque na capacitação profissional das
advogadas e advogados e engajamento da
subseção nas causas sociais.
Projetos:
Melhorar o relacionamento do Judiciário
com a subseção, aprimorar a capacitação
dos colegas e investir em campanhas
de conscientização da importância da
advocacia no Estado democrático de
Direito e aproximar ainda mais a subseção
da sociedade.

Madureira/
Jacarepaguá
Presidente: Remi Martins Ribeiro
Realizações:
Reforma da subseção, criação de central de
peticionamento eletrônico e restauração de
sala de aula e cadastramento do INSS.

São Fidélis
Presidente: Rodrigo Stellet Gentil
Realizações:
Capacitação dos advogados, combate à
violação de prerrogativas e integração da
OAB com a sociedade.
Projetos:
Defesa das prerrogativas profissionais
como eixo central da gestão, mais
dignidade e respeito aos colegas e
atualização da classe, com a descoberta
de novos mercados de atuação para a
advocacia.

Rio Bonito
Presidente: Karen Livia da Silva
Figueiredo
Realizações:
Expansão da rede de convênios, com a
aquisição de mais de 20 novos parceiros,
realização de palestras gratuitas,
pós-graduação em convênio com a
Universidade Cândido Mendes.

Projetos:
Pleitear a instalação de wi-fi em todos
os andares dos fóruns de Madureira e
Jacarepaguá, a criação de mais uma
vara cível no Fórum de Madureira
e criar escritórios compartilhados
em Jacarepaguá. Investir em cursos
sobre prerrogativas e palestras de
atualização.
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Paraíba do Sul

Projetos:
Continuar a ampliação da rede conveniada,
buscar junto ao TJ a convocação de
um juiz titular para a comarca, solicitar
à Corregedoria do TJ o envio de mais
serventuários para a comarca e pleitear a
presença do Projeto Justiça do Trabalho
Itinerante em Rio Bonito.

Conseguir um juiz para a 1ª Vara Cível,
solicitar mais funcionários.

Santo Antônio
de Pádua
Presidente: Adauto Furlani Soares
Realizações:
Inauguração da sede própria, abertura da
Sala da Advocacia no TRT local e realização
de cursos e palestras de capacitação.
Projetos:
Criar uma unidade regional da ESA e
pleitear a criação do Juizado Especial
Fazendário e do Núcleo Regional das Varas
de Execução Penais.

Maricá
Presidente: Eduardo Carlos de Souza
Realizações:
Reforma da subseção, plenário, primeira
turma de pós-graduação e elevação da
comarca à entrância especial.
Projetos:
Realização de cursos de
aperfeiçoamento da classe, criação de
salas e escritórios compartilhados e
convênios visando a benefícios junto ao
comércio local.

Paracambi
Presidente: Fabiano Campos Neves
Realizações:
Instalação de internet e central de digitalização

na Sala da Advocacia localizada no Fórum de
Engenheiro Paulo de Frontin e realização de
cursos de capacitação.

Representante da Ordem assumiu a
presidência do Conselho Municipal de Tributos.
Projetos:

Projetos:
Elevação da Comarca de Paracambi de
Vara Única à segunda entrância, criação de
um posto avançado da Justiça do Trabalho
e atuação de juízes leigos na Comarca de
Paracambi.

Paraty
Presidente: Tais Santos Torres

Renovação dos quadros da subseção;
aprofundamento da transparência na
gestão, implantação da transparência
ativa, capacitação dos novos advogados
e atualização dos colegas e combate
à captação irregular de clientela. Mais
articulação junto ao TJ.

Rio Claro

Realizações:

Presidente: Aline Penna

Realização do I Seminário de Proteção e
Defesa dos Animais de Paraty, do Curso
de Prerrogativas da Advocacia e de ato
de repúdio à extinção da Vara Federal em
Angra dos Reis.

Realizações:

Projetos:
Dar prosseguimento ao projeto de extinção
das charretes no município, conseguir a
nomeação de um juiz e a realização das
audiências trabalhistas na comarca.

Miguel Pereira

Inauguração de biblioteca com livros
provenientes na campanha Porte de Livros;
campanha de vacinação H1N1, com apoio da
Caarj e da prefeitura, campanha de doação
de roupas e realização de palestras.
Projetos:
Mais cursos e palestras de qualificação,
visita guiada de estudantes de Direito da
região à Seccional e ampliação da parceria
com a Caarj.

Itaocara

Presidente: Antonio de Carvalho
Siqueira

Presidente: Fernando José Marron da
Rocha

Realizações:

Realizações:

Mudança da sede da subseção.

Aproximação com o Poder Judiciário e
parcerias com a Caarj.

Projetos:
Pleitear, junto aos juízes das comarcas de
Miguel Pereira e Paty do Alferes, a melhoria
do atendimento aos advogados e mais
efetividade no funcionamento do Poder
Judiciário.

Projetos:
Investimento na capacitação dos colegas.

Cordeiro
Presidente: Valéria Anunciação de Melo

Piraí
Presidente: Gustavo de Abreu Santos
Realizações:
Racionalização das despesas e implantação
de medidas de austeridade administrativa e
realização de exposição na Casa de Cultura
em comemoração ao Dia do Advogado.

Projetos:
Promover cursos e palestras de
qualificação, ampliar a rede de descontos
para produtos e serviços, sobretudo
àqueles ligados ao exercício da advocacia e
Interceder junto ao juiz da comarca para a
melhoria no atendimento aos advogados e
a tramitação de processos.

Cambuci
Presidente: Fernanda Chaves Castro
Realizações:
Realização de reuniões semanais de
avaliação entre integrantes de comissões e
advogados locais e de ciclo de palestras de
aperfeiçoamento.
Projetos:
Intensificar os trabalhos da Comissão OAB
Vai à Escola, advocacia itinerante com o
objetivo de tirar dúvidas da sociedade,
caminhadas semanais com advogados,
incentivando uma cultura voltada à
saúde e realização de palestras voltadas à
população.

Mendes
Presidente: Paulo Afonso Loyola Costa
Realizações:
Comemoração dos 25 anos da subseção,
realização de cursos e palestras de
capacitação.
Projetos:
Sede própria, demandar a chegada de um
magistrado para a comarca, há 12 anos sem
juiz titular e das continuidade à qualificação
dos colegas.

São Pedro da Aldeia

Realizações:

Presidente: Neemias Pereira Lima

Ampliação da Comissão de Prerrogativas,
com a criação de plantão, criação de
comissões temáticas e distribuição, em
conjunto com a OABRJ, de ação judicial
de representação de inconstitucionalidade
contra a lei municipal que redefiniu o limite
de RPV.

Atuação no impedimento de unificação
das varas do TJ na comarca, continuidade
das atividades culturais das comissões
instaladas e maior envolvimento com a
sociedade civil organizada, com foco na
gestão e fiscalização de recursos públicos.

Realizações:
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Projetos:
Reforma e ampliação da sede da
subseção, com implantação de
escritórios compartilhados; busca por
mais celeridade processual e defesa das
prerrogativas da classe e realização de
convênios de interesse da advocacia com
a Caarj e de cursos com a ESA.

Cachoeiras
de Macacu

Inauguração de dois escritórios
compartilhados na sede e reforma da
sala do fórum.

Criação da Comissão de Combate à
Corrupção, com a emissão de parecer
que culminou com o afastamento do
prefeito, licitação para o transporte
do advogado e criação da Comissão
Homoafetiva, em apoio à pauta LGBT+.
Projetos:
Construção da sede própria em terreno
cedido pela prefeitura. Até lá, promover
uma reforma da sede para a criação de
escritórios compartilhados.

Mangaratiba
Presidente: Ilson de Carvalho Ribeiro

Criação de comissões temáticas, palestras e
cursos de atualização profissional, participação
da Ordem nos conselhos municipais.

Projetos:
Solicitar, junto ao TJ, um juiz titular
e mais serventuários, a extinção
do Juizado Adjunto e a criação dos
juizados Cível e Criminal com juiz
próprio. Defender a permanência
da magistrada Camila Guerim na
Comarca de Saquarema.

Presidente: Marcelo Araujo
Realizações:

Realizações:

Rio das Ostras
Presidente: Michele Ferreira da Silva
Mansur
Realizações:
Inauguração da nova sede, realização
de curso de pós-graduação presencial,
por meio de parceria com o Cebepejur e
criação de comissões temáticas.
Projetos:
Solicitar ao TJ mais um juiz para a comarca
e mais serventuários. Seguir lutando pelo
fortalecimento e valorização da advocacia.

Belford Roxo

Projetos:
Implantação de uma unidade regional da
ESA, criação da Galeria de Ex-presidentes,
como forma de valorizar a história e
resgate da importância da advocacia junto
ao Poder Público.

Méier
Presidente: Jorge Gomes Rodrigues
Realizações:
Criação de três escritórios
compartilhados, realização de
pós-graduação em parceria com a
Universidade Cândido Mendes, além de
cursos e palestras de qualificação.
Projetos:
Inauguração de nova sede, realização de
mais cursos e palestras, e melhoria no
atendimento.

Porciúncula
Presidente: Benzonir Franco Gonçalves

Realizações:

Presidente: Abelardo Medeiros Tenório

Realizações:

Realização de ciclo de palestras, reforma
nas instalações da Casa do Advogado e
defesa intransigente das prerrogativas.

Realizações:

Diminuição da inadimplência, aumento
da participação dos advogados na gestão
da Ordem e diminuição das questões
partidárias e de assuntos estranhos ao bom
funcionamento da subseção.

Projetos:
Buscar, junto à Seccional, a criação
de cursos e palestras online; repudiar,
em parceria com outros presidentes
de subseções da Costa Verde, a
transferência da Justiça Federal de Angra
dos Reis e efetivar os dispositivos que
criminalizam a violação das prerrogativas
da advocacia.

Saquarema
Presidente: Miguel Saraiva de Souza
Realizações:
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Implementação do transporte para os
advogados, instalação de fraldário na
subseção e realização de diversos cursos
e palestras visando ao aprimoramento
profissional.

Projetos:
Projetos:
Instalação de Espaço Kids para os filhos
dos advogados na subseção, investimento
na valorização profissional do advogado
e busca de parcerias com o município e
entidades particulares para desenvolver
trabalhos sociais.

Queimados
Presidente: Alexandre Fontes de Oliveira

Eliminação do partidarismo político e
militância junto à subseção, combate à
inadimplência e estreitamento da relação
entre a Ordem e a municipalidade.

Barra da Tijuca
Presidente: Marcus Antonio Silva Soares
Realizações:
Realização de 76 palestras e seminários e
mais de 16 cursos, sendo dois de pós-

graduação, ampliação das vagas do
estacionamento do fórum e garantia
de vagas na região administrativa,
estreitamento do contato e do diálogo
com os juízes da Barra, bem como com
o superintendente e o gerente do posto
do INSS, garantindo aos advogados
melhores condições de trabalho e
respeito às prerrogativas.
Projetos:
Ampliação da subseção para garantir
melhores condições aos advogados e
advogadas, realização de mais cursos
e pós-graduação pela ESA Barra, e
atuação da Comissão OAB Social,
visando a buscar soluções para as
diversas questões sociais que precisam
ser enfrentadas na região.

Leopoldina
Presidente: Talita Menezes do
Nascimento

da inadimplência das anuidades dos
advogados da comarca, por meio de
negociações de parcelamento com a
Seccional.

Projetos:
Integração da OAB/Leopoldina com a
comunidade da região, realização de
atividades socioculturais e desportivas
envolvendo a advocacia das subseções
contíguas e valorização dos colegas
da região através de campanhas que
incentivem a advocacia preventiva e
consultiva.

Seropédica
Presidente: Jucimar de Almeida Silva
Realizações:
Novo juiz para a 1° Vara Cível/JEC,
novo juiz leigo para o JEC e diminuição

Presidente: Margoth
Silvana da Silva Cardoso
Realizações:

Projetos:
Empenho para que o TJ construa
o Fórum de Seropédica, cursos de
aperfeiçoamento e qualificação para os
advogados da comarca e melhorias das
instalações com a aquisição de novos
equipamentos.

Pavuna
Presidente: Maria de Fatima
Lira Monteiro Figueiredo
Realizações:
Realizações de cursos e palestras,
confraternizações e competições
esportivas. Ampliação do quadro de
delegados e criação de comissões
temáticas.

Realizações:
Aprovação do Regimento Interno
da Subseção, modernização
dos equipamentos utilizados na
administração da sede, coleta de
informações sobre as serventias
judiciais do Fórum Regional da
Leopoldina com o objetivo de
aprimoramento da função jurisdicional

Iguaba Grande

Projetos:
Criação de mais um escritório
compartilhado, e de diversos cursos,
palestras, seminários e pós-graduações
abrangendo várias áreas do Direito,
efetivação de parcerias com o comércio
local visando à obtenção de descontos
para advogados, advogadas e seus
familiares.

Búzios
Presidente: Marcio José Teixeira de Sá
Realizações:
Integração com o Poder Judiciário
com o intuito de resolver problemas de
prestação jurisdicional. Realização de
cursos e palestras.
Projetos:
Dar continuidade ao trabalho integrado
com o Judiciário e ampliar os projetos de
qualificação com temas de importância
para a advocacia.

Representação da subseção no XXI
Encontro Nacional dos Comitês
de Bacias Hidrográficas com a
apresentação oral de um projeto
selecionado entre os dez melhores
do país; defesa das prerrogativas da
advocacia feminina, não permitindo
que a desigualdade de gênero,
firmada pela atitude da juíza titular
da Comarca de Iguaba Grande, influa
no momento da escolha de um
profissional pelo cliente. Participação
no comitê das Bacias Hidrográficas
Lago São João e nos prêmios de água
e saneamento da Rede Brasil – Pacto
Global da ONU.

Projetos:
Apresentação de um projeto para
implantação de usinas de energia
fotovoltaica no Sistema OABRJ,
inicialmente com construção de três
usinas para o abastecimento de todas
as subseções do interior, sendo uma
delas na Subseção de Iguaba Grande.

Casimiro de Abreu
Presidente: Naildo Borges Macabu
Realizações:
Parceria com o Judiciário da comarca em
datas marcantes, realização do evento
Março Lilás, organizado pela Comissão
OAB Mulher com palestras de diversas
colegas.
Projetos:
Dar continuidade ao projeto da
subseção de interagir com instituições
públicas e privadas, além de pleitear
a reabertura da representação dos
juizados especiais no distrito de São
João, o que possibilitaria um melhor
atendimento à comunidade.
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OABRJ cria primeira
Diretoria de Mulheres do país

No Fórum de Iguaba
Grande, advogadas eram
barradas de acordo com
o comprimento da saia

Reforçando o compromisso com a
valorização da advocacia feminina, a
Seccional fluminense foi a primeira do
sistema OAB a criar uma diretoria voltada
à defesa das mulheres. Com Marisa
Gaudio liderando a pauta feminina, a
Diretoria de Mulheres iniciou a gestão já
atuando em um caso emblemático.
Em fevereiro, foi amplamente divulgado
pela mídia que uma mulher havia sido
espancada durante quatro horas, dentro
do seu apartamento por um homem,
estagiário de Direito, que conheceu
em um aplicativo de relacionamentos.
A diretoria pediu que o agressor fosse
responsabilizado pelo Código de Ética e
Disciplina da OAB.
Um mês depois, inspirado pelo caso, o
Conselho Federal da Ordem aprovou uma
súmula para tornar casos de agressões
e violência contra a mulher fatores
impeditivos para a inscrição de bacharéis
em Direito nos quadros da OAB.
Em outubro, o grupo realizou sua primeira
blitz. Após denúncias, integrantes da
diretoria foram ao Fórum de Iguaba
Grande, na Região dos Lagos, verificar
uma situação que estava incomodando
as advogadas da região: a juíza diretora
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do fórum local media as saias das colegas
com uma régua, impedindo a entrada
das advogadas cujas roupas estivessem
cinco centímetros acima do joelho. A
magistrada foi denunciada à Corregedoria
do TJ e o caso inspirou a campanha
#SuaTogaNãoMedeMinhaSaia, que encheu
as redes sociais de relatos de advogadas
que não aceitam ser definidas pelas roupas
que usam.
Para encerrar o ano, em 13 de
dezembro, representantes da
advocacia feminina de todo o estado
se reuniram na sede da Seccional
para o I Colégio de Presidentes das
Comissões OAB Mulher. O evento, que
durou o dia inteiro, tratou de pautas
voltadas ao enfrentamento à violência,
prerrogativas e celeridade processual.
No mesmo evento, Marisa Gaudio passou
a presidência da OAB Mulher da Seccional
para sua vice, Rebeca Servaes, a fim de
se dedicar integralmente às ações da
diretoria, que são mais institucionais. Para
os próximos dois anos, a ideia é continuar
trabalhando para unir as advogadas
em todo o Estado do Rio de Janeiro.
“Queremos fomentar eventos regionais
de mulheres, que serão preparatórios

para a nossa conferência estadual”,
adianta Marisa.
A necessidade de mais mulheres em
espaços de poder dentro do Sistema OAB
é outra prioridade da diretoria. Em outra
frente, o grupo continuará trabalhando
no enfrentamento à violência e pela
defesa das prerrogativas de gênero,
àquelas que são violadas porque se trata
de uma mulher advogada. “A diretoria
quer apoiar a advocacia feminina em todo
o estado”, finaliza. T

Marisa
Gaudio

Valorização da advocacia
foi prioridade em 2019

Fotos: Lula Aparício

É de conhecimento geral que uma
Paulo
das grandes angústias da advocacia
Grossi
atualmente é a morosidade
processual. A Comissão de Celeridade
Processual, que nasceu como um
braço da Comissão de Prerrogativas,
foi criada a partir do entendimento
de que os entraves da Justiça
atrapalham diariamente o trabalho
dos colegas.
A comissão iniciou sua atuação com
um trabalho de “apagar incêndios”,
conforme explica o presidente
Paulo Grossi. “Reunimos mais de
50 delegados que ajudam nos
andamentos dos processos. Quando
o advogado tem uma reclamação
de uma ação que há muito tempo
não tem despacho ou sentença, ele manda um email para
celeridade@oabrj.org.br. A partir desse contato, a comissão tem
todo um trâmite, e tem início nossa atuação. Quando o advogado
demanda a OAB, ele tem seu problema resolvido. Temos uma taxa
de sucesso que varia entre 80% e 90%”, diz Grossi.
O grupo também compila dos dados dessas reclamações, para
poder identificar gargalos e ir à Corregedoria do TJ buscar
resoluções. “Quanto mais demora o processo pior é o trabalho da
advocacia, que é extremamente cobrada por algo que é culpa do
Judiciário”, afirma.
A aproximação com a Corregedoria, inclusive, é um dos grandes
ganhos desse primeiro ano, segundo Grossi. Foi elaborado um
mapeamento, em conjunto com os presidentes de todas as
63 subseções, que trouxe uma relação dos juízos com mais
reclamações sobre morosidade processual. As duas varas cíveis
de Queimados, por exemplo, ganharam sete novos serventuários
no mês de agosto. Além disso, a juíza da 2ª Vara Cível, que estava
cedida para outro órgão, também retornou para a comarca.
Um pedido da comissão à Corregedoria motivou o órgão a publicar
o Ato Normativo nº 4/2019, de 3 de maio de 2019, que determinou,
entre outros pontos, o cumprimento dos prazos determinados
pelo artigo 228 do Código do Processo Civil (o serventuário
deve remeter os autos conclusos em um dia e executar os atos
processuais em cinco) e a proibição de se colocar os autos em fase
de “pré-conclusão”. No mesmo sentido, o Aviso 355/2019, de 27 de
março, alertou aos magistrados que é vedado limitar a quantidade
de processos conclusos e deliberou a punição com falta funcional
àqueles que derem informações falsas sobre o andamento dos
processos com objetivo de alterar a estatística da serventia.
A comissão também expandiu sua atuação para o interior do

estado, com 63 coordenadores, um em cada subseção.
A ideia é fazer trabalhos para melhorar a estrutura
de maneira efetiva, sem imediatismos. O longo prazo,
por outro lado, é uma grande preocupação do grupo,
que tem um centro de estudos com processualistas
pensando soluções para o problema da morosidade.
Em setembro, foi criada a Diretoria de Valorização da
Advocacia, também liderada por Grossi, tendo como
lema o artigo 133 da Constituição Federal: “O advogado
é indispensável à administração da Justiça, sendo
inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei”.
Grossi reforça que esse é o objetivo fim da Ordem
e que a diretoria trabalha com conjunto com todas
as pautas que a Seccional abraça. “Nosso desafio
é ampliar o trabalho nas pautas que valorizam a
classe”, disse, citando o Gabinete Itinerante, iniciativa
que leva a diretoria da OABRJ aos postos de trabalho da
advocacia: as serventias em todo o estado. A iniciativa já trouxe
resultados, como a inauguração da sala do JEC da Tijuca, uma
demanda antiga dos colegas que ali militam, cuja necessidade foi
confirmada em uma visita do projeto.
Outras ações da diretoria envolvem a conscientização, tanto da
advocacia quanto da sociedade, sobre a importância da valorização
da classe. “O direito do advogado não é um privilégio, é o direito da
sociedade”, reforça. T

Luciano
e Grossi
conversam
com colegas
no Gabinete
Itinerante
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Ordem intensifica
a interiorização
de projetos

Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário
da OABRJ, que já presta suporte à realização
do plano no Rio de Janeiro.
Para o presidente da CDA da Seccional,
Flávio Ahmed, ainda existe muito trabalho
pela frente. “Cada subseção tem uma
pauta específica na qual queremos nos
aprofundar. Vamos também pensar em
cursos divididos por região e formas de
tornar nossa ação contínua e democrática”,
diz. O fórum já se reuniu em Nova Friburgo,
Nilópolis e Bangu. Campos dos Goytacazes
e Cabo Frio sediaram encontros regionais,
reunindo subseções vizinhas.

TED vai às subseções

Flexa (com o
microfone) falou
sobre advocacia cível
em nove subseções

O projeto OAB Século 21 nasceu com
objetivo de levar aos advogados que
militam no interior do estado a mesma
estrutura que a advocacia encontra nos
pontos de apoio da capital. No primeiro
ano da gestão Luciano Bandeira, a ideia
de padronizar o atendimento extrapolou
o projeto e se desdobrou em três grandes
iniciativas: palestras sobre advocacia cível, o
Fórum Permanente de Direito Ambiental e
a visita do TED às subseções.

Advocacia cível nas subseções
O professor Alexandre Flexa percorreu
nove subseções levando a palestra A
atuação do advogado cível no CPC/2015.
A ideia do curso é, a partir do novo
Código de Processo Civil, apresentar
algumas alterações na lei e dar dicas
para a elaboração de petições iniciais, por
exemplo. Nesta primeira fase do projeto
foram visitadas as seguintes subseções:
Leopoldina, Nilópolis, Cabo Frio, Duque
de Caxias, Teresópolis, São Gonçalo, Nova
Iguaçu, Araruama e Valença.
Segundo Flexa, o projeto continuará nos
próximos dois anos. “Queremos capacitar os
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advogados para que eles possam exercer
melhor a advocacia”, resume.

Fórum Permanente
de Direito Ambiental

A Comissão de Direito Ambiental (CDA)
da OABRJ expandiu sua atuação para as
subseções do estado ao criar o Fórum
Permanente de Comissões de Direito
Ambiental das Subseções. A ideia é unir a
advocacia fluminense em torno da questão
ambiental. Entre as metas do grupo está o
debate sobre novos planos diretores para
as cidades em 2021, em parceria com a

Marcos
Bruno

Com o intuito de revisar e uniformizar os
mecanismos de atuação, uma equipe
do Tribunal de Ética e Disciplina (TED)
da Seccional percorreu todo o estado
para divulgar a Cartilha do Procedimento
Ético-Disciplinar da OABRJ, formulada
pela equipe do TED, e que detalha
minuciosamente os mecanismos do
tribunal, servindo como referência para a
atuação institucional sobre o tema.
A ideia do projeto era estabelecer uma
rotina de protocolos de procedimentos
colaborativos entre o TED e as comissões
de Ética e Disciplina instaladas nas
subseções. Todas as regiões receberam
as palestras, debatendo e esmiuçando o
passo a passo dos procedimentos internos.
O presidente do TED, Marcos Bruno,
reforçou a importância da aproximação
que o projeto proporcionou entre o
tribunal e as subseções. “Há algum
tempo, era muito comum que cada
subseção usasse o Código de Ética ao seu
sabor, ao gosto do seu presidente ou do
presidente de Comissão de Ética, e era
preciso uniformizar isso efetivamente.
Quebramos a barreira e rompemos
com a distância que nos separava das
subseções, eles se convenceram de que
o TED é tudo isso: nós e as subseções,
já que muitos processos disciplinares
começam lá, afirma.
O projeto foi além das sedes, levando
o debate sobre ética profissional e
deontologia para as faculdades de
Direito. “Sabemos que as faculdades
se preocupam muito com matérias
profissionais e se esquecem da ética. A
advocacia tem que conhecer deontologia
para ter êxito na profissão. Eu costumo
dizer que o advogado que luta tanto por
prerrogativas não tem direito a prerrogativas
se não tem ética”, resume Bruno. T

Reformulada, Ouvidoria
contribui para aumentar
a interação da classe
com a Seccional
Uma das características mais marcantes
do primeiro ano da gestão Luciano
Bandeira na OABRJ foi a aproximação
da Ordem com a classe. Esse movimento
ficou perceptível em projetos como o
Gabinete Itinerante, na ampliação dos
formatos de eventos e serviços e, claro,
no setor mais importante da Ordem
quando se pensa em comunicação direta
com os colegas: a Ouvidoria.
Totalmente reestruturado no início de
2019, o órgão ganhou um novo sistema
informatizado de forma a garantir um
tratamento mais inteligente às críticas,
denúncias, elogios ou sugestões do público
em relação à Ordem. À frente dela, está o
ouvidor-geral Carlos Henrique de Carvalho,
que tem como vice Naide Marinho.
O lema dos últimos meses foi integração.
Os ouvidores se reuniram com
Reestruturação
da Ouvidoria foi
apresentada em
evento na Seccional

representantes das subseções para
trocar experiências sobre cada região e
discutir um projeto de padronização dos
procedimentos internos. Um sistema
informatizado para aperfeiçoar a unidade
estabelecida já com todos os setores da
Seccional é, segundo Carvalho, o próximo
passo.
“Nosso objetivo é humanizar o contato
com a classe e o público em geral, porque,
diferentemente de outras ouvidorias, a da
Ordem tem um caráter de não só receber
reclamações e sugestões dos colegas,
mas de ser também uma ponte entre a
instituição e a sociedade civil. É de extrema
importância para nós acompanhar cada
atendimento até o fim, dar respostas para
as questões. A Ordem é uma guardiã da
cidadania e não há melhor forma de atuar
do que ouvindo o público”, conta Carvalho.

Segundo ele, a integração entre toda a
Seccional é realizada desde o primeiro
momento do atendimento. Quando a
Ouvidoria recebe uma crítica à atuação de
um advogado, por exemplo, a direciona
ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED).
Um desrespeito sofrido por um colega
no fórum, à Comissão de Prerrogativas.
Cada demanda, desta forma, é remetida
ao departamento responsável por tratá-la,
mas sempre com o acompanhamento do
setor, que só termina depois da resposta.

Foto: Bruno Marins

Presidente da OABRJ, Luciano Bandeira
afirma que o modelo de Ouvidoria
implantado é mais um passo rumo à
digitalização completa de seus processos
internos. “Nesse contexto, a Ouvidoria é
fundamental, pois é a ponta, faz a ligação
com o dia a dia dos advogados, colhe suas
demandas e angústias. A interação com
a advocacia está mais dinâmica e fácil
com ela”.
O atendimento ao público é feito pelos
telefones (21) 2272-6150 ou 2730-6525,
pelo email: ouvidoria@oabrj.org.br ou de
forma presencial, na sede da Seccional
(Avenida Marechal Câmara, 150, Centro). T
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Procuradoria

Olhar humano sobre o advogado
e a sociedade: foco da gestão
foi refletido no trabalho da
Procuradoria da OABRJ
Foto: Lula Aparício

Órgão atuou nas esferas municipal, estadual
e federal pela advocacia e pelos direitos sociais
O primeiro ano de trabalho da atual
diretoria da OABRJ não coincidiu com um
tempo fácil para o país, em especial para o
Rio de Janeiro. Em meio à crise financeira,
toda a estrutura da Ordem nos últimos
meses foi pensada para dar mais suporte à
advocacia e se posicionar de maneira firme
em defesa da Justiça e da democracia.
Para isso, o presidente Luciano Bandeira
pôde contar com a Procuradoria da
Seccional, comandada por Alfredo Hilário.
“Foi um ano intenso. Tivemos muitas
demandas em decorrência da crise do
Estado do Rio que acabaram desaguando
em questões judiciais e precisando da
participação da Ordem”, analisa Hilário:
“Impetramos ações civis públicas em
decorrência disso, ajuizamos medidas junto

“Tivemos muitas
demandas em
decorrência da crise
do Estado do Rio que
acabaram desaguando
em questões judiciais
e precisando da
participação da Ordem”
Alfredo Hilário
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ao Tribunal de Justiça, à Justiça Federal,
atuamos em conjunto com comissões
buscando, acima de tudo, agir não só em
defesa da Ordem mas também apoiar a
advocacia nas demandas do dia a dia”.
Uma dessas ações em defesa da classe
foi a luta que a Seccional travou pela
manutenção das instalações da Justiça
Federal em Magé, Angra dos Reis e Campo
Grande. O Tribunal Regional Federal (TRF2) alegava que, com o corte de gastos
previsto na Justiça Federal em 2020, não
teria como manter todos os postos de
atendimento.
Em outubro, a Seccional oficiou ao
tribunal solicitando que o processo
administrativo que tratava do fechamento
das varas federais de Magé e Angra dos
Reis e dos juizados especiais federais de
Campo Grande não fosse incluído na
pauta do Conselho Pleno do tribunal.
Posteriormente, ajuizou um procedimento
de controle administrativo no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) defendendo,
entre outros pontos, que a transferência
das serventias afrontava as garantias
constitucionais de acesso à Justiça,
inafastabilidade de jurisdição, eficiência e
continuidade do serviço público.
Em dezembro, uma parceria com a
Comissão de Defesa do Consumidor da
Seccional rendeu outra grande ação da
Procuradoria: a distribuição de uma petição

inicial ao Tribunal de Justiça com pedido de
inclusão de súmula relacionada à Teoria do
Desvio Produtivo do Consumidor.
Considerada pela Seccional um avanço na
área de Direito do Consumidor, o desvio
produtivo se caracteriza, em resumo,
por situações como a do consumidor
que, diante de uma situação de mau
atendimento, precisa desperdiçar o seu
tempo para tentar resolver um problema
criado pelo fornecedor.
O trabalho foi realizado a pedido de
Luciano Bandeira, que ressaltou o
pioneirismo da Seccional ao pleitear uma
súmula que vinha no sentido oposto
à do mero aborrecimento - como era
conhecida a Súmula 75, derrubada em
2018 a pedido da OABRJ.
“É mais um pleito importante perante
o Poder Judiciário porque a criação
da súmula do Desvio Produtivo do
Consumidor é benéfica para a Justiça,
para a cidadania, e, naturalmente, para
os advogados, já que sua aplicação
representará um aumento de
condenações”, completa o sub-procurador
da Seccional, Thiago Morani.
Ele e Alfredo Hilário destacam também
o grande foco dado pela Procuradoria no
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A Procuradoria participou
de reunião multidisciplinar,
com representantes de
diversas comissões da
Seccional, na qual foi
tratado o caso de uma mãe,
moradora do Complexo de
Manguinhos, que perdeu a
guarda de seu filho de oito
anos para o pai, morador de
Joinville (SC )

último ano à regulação da advocacia. As
ações em combate à mercantilização da
profissão, visando a proteger os direitos
da classe e a reforçar o cumprimento ao
Código de Ética e Disciplina da OAB, foram
destaque do trabalho em 2019.
Dando ênfase ao projeto Fique Legal,
a Procuradoria da Seccional realizou
também diversos acordos de regularização
da situação de colegas junto à Ordem. Com
o apoio do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Conflitos do
TRF-2, foram promovidos mutirões de
audiências de conciliação para propor
facilidades no pagamento das anuidades
atrasadas, diminuindo com isso a demanda
judicial e trazendo os colegas de volta para
a estrutura da OAB.
“Essa é nossa preocupação principal. A
gente quer que o advogado, estando com
sua situação acertada com a Ordem, se
sinta resgatado, com dignidade para voltar
para a casa dele e usufruir de todos os
serviços. Essa visão humanista de que o
advogado para nós não é um consumidor,
é parte da Ordem, de que todos nós
somos servidores deles e de que é preciso
entender o cenário de crise em que
vivemos, é o foco da gestão”, analisa Morani.

Nas pautas sociais em que a Ordem
atuou, Hilário destaca o trabalho da
Procuradoria junto às comissões de
Direitos Humanos e de Direito de
Família da OABRJ, no caso de uma mãe,
moradora do Complexo de Manguinhos,
que perdeu a guarda de seu filho de oito
anos para o pai, morador de Joinville,
Santa Catarina. O problema é que os
argumentos que o juiz usou na ocasião
para justificar sua decisão passavam
por frases como: “O Rio de Janeiro é
a sementeira do crime”, “a criança já
passou tempo demais com a mãe e
precisa de uma figura paterna por ser
do sexo masculino” e “o pai tem mais
condições de criar, já que ela é diarista”.
Após ação da OABRJ junto ao Tribunal
de Justiça (TJRJ), a guarda foi mantida
com a mãe.
“Mantivemos a defesa da pauta
corporativa, das instituições e dos direitos
humanos, um tripé que é marca da
gestão do Luciano Bandeira. Buscamos
atuar não só em defesa da Ordem, mas
também apoiar a advocacia que nos
procura com várias demandas do seu
dia a dia. É para isso que estamos aqui”,
afirma Hilário. T
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Em 2019, Seccional foi
bússola e farol da classe
na digitalização da Justiça
continuamente para promover a
inclusão digital da advocacia e, em
2019, o trabalho da Diretoria de Inclusão
Digital e Inovação se intensificou. Com
Maria Luciana Pereira de Souza à frente,
o núcleo realizou atendimentos na
Seccional e fincou bandeira também na
Casa das Prerrogativas Celso Fontenelle
(na Rua da Assembleia, 10), onde ganhou

Foto: Lula Aparício

A tecnologia invadiu o dia a dia da
advocacia de forma indelével. Se o
advento do processo judicial eletrônico
trouxe praticidade ao permitir o trabalho
remoto, os diversos sistemas pelos
diferentes braços do Poder Judiciário são
águas turvas para colegas com menos
traquejo no mundo online. Ao longo dos
anos, a Seccional tem se estruturado

Maria Luciana Pereira
de Souza: o número de
atendimentos mostra a
importância do trabalho
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sala própria e dispôs dos mais de cem
computadores.
Ao longo do ano, a diretoria atendeu
quase 38 mil advogados que buscaram
orientações sobre peticionamento
eletrônico, renovação de certificação
digital, digitalização de documentos
ou instalação nos laptops próprios dos
advogados dos programas necessários.

“Em 2019 nos mantivemos fiéis à missão
da Diretoria de promover a atualização
da classe. O número de atendimentos
demonstra o quão importante é esse
trabalho e o comprometimento da gestão
com o auxílio, suporte e a capacitação da
advocacia”, afirma Maria Luciana Pereira
de Souza.
A educação é o outro pilar da atuação do
grupo. Por meio da Escola de Inclusão
Digital, a diretoria ofereceu 72 edições de
cursos sobre os sistemas do Judiciário
para 1.440 advogados e um aulão no qual
se inscreveram quase 300 pessoas. Os
módulos foram: PJe-Calc para o TRT
(que será obrigatório a partir deste ano),
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. O conteúdo foi
levado também às subseções, onde foram
realizadas 40 edições.
Este trabalho de capacitação dos colegas
ganhou caráter de urgência no ano
passado por causa da resolução do

A diretoria ofereceu 72
edições de cursos sobre os
sistemas do Judiciário para
1.440 advogados e um aulão
no qual se inscreveram
quase 300 pessoas

Conselho Superior da Justiça do Trabalho
que determinava a obrigatoriedade do uso
do PJe-Calc já a partir de janeiro de 2020.
A Seccional pugnou pela prorrogação do
prazo, numa campanha que mobilizou
outras seccionais e o Conselho Federal. O
esforço resultou na prorrogação do prazo
para julho.
“Sob a tensão da entrada em vigor do
PJe-Calc, produzimos, em 2019, um curso
virtual com 12 módulos sobre o sistema
PJe-Calc no canal da OABRJ no YouTube.
Oferecemos também cursos práticos com
professores calculistas do TRT em várias
unidades da Ordem”, conta Souza.

uma ferramenta para a advocacia
desenvolvida pela OABRJ em parceria
com uma empresa de tecnologia e
convênios com instituições de ensino
que habilitam o colega na certificação
e implantação de programas de
governança no âmbito da LGPD.

A implantação da ferramenta da família
PJe no Tribunal de Justiça também
preocupou a Diretoria em 2019. O Juizado
Especial Cível de Maricá está sendo usado
como piloto pelo TJ desde dezembro
de 2019 e Souza conta que há relatos
de dificuldade da classe. Diante disso, a
diretoria oferecerá treinamento à advocacia
local em parceria com aquela subseção nos
próximos meses e continuará de olho no
calendário de implantação da ferramenta
nas unidades regionais.

“As ações intensivas em Maricá sobre o
PJe servirão para testar esse método,
que será estendido para todas as
subseções”, adianta.

A entrada em vigor da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD), em agosto,
ensejará a criação de uma nova frente
de trabalho, que inclui a oferta de

As subseções vão ganhar cursos práticos
de inclusão digital em que os advogados
aprendem funções de peticionamento em
seus próprios computadores.

Mais convênios para facilitar o acesso dos
colegas aos equipamentos necessários
para a prática forense na realidade do
processo eletrônico serão firmados neste
ano, a exemplo da parceria com a Dell, que
concede descontos aos colegas de forma
escalonada na compra de equipamentos
da empresa. T
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Encontro Nacional da Jovem
Advocacia reforçou papel da
profissão na construção do futuro

Luciano
Bandeira

A saturação do mercado, o papel institucional
da Ordem e a importância do sentimento de pertencimento à
classe, a crise econômica, os ataques à categoria e a disseminação
da inteligência artificial nortearam os mais de 40 paineis, que
tiveram como slogan: “Conectar para transformar”. As mesas, das

Advogados em início
de carreira lotaram o
Armazém da Utopia
para acompanhar a
programação do Enja
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quais participaram mais de cem palestrantes,
foram divididas em três eixos temáticos:
democracia, institucionalidade e inovação.
Presidente da Comissão OAB Jovem da
Seccional fluminense e organizadora do evento,
Amanda Magalhães comemorou a presença de
representantes da jovem advocacia de todas as
unidades da Ordem. “A ideia desse evento foi
cumprida: era que cada um de vocês fosse tocado,
conseguisse se identificar com um tema e saísse
daqui com a certeza de que vale a pena se dedicar
a essa profissão”, afirmou.
A ideia de fortalecimento da classe e da OAB,
passada de forma direta e indireta ao longo do
encontro, pautou o discurso do presidente da Seccional, Luciano
Bandeira: “Vocês são fundamentais para, no presente, construírem
o futuro da advocacia nacional, uma profissão que tudo tem a ver
com o conceito da democracia”. T
Fotos: Bruno Marins

A polifonia de sotaques, as bandeiras de
diferentes estados do país e a empolgação dos
grupos que se juntavam para tirar fotos deram
o tom do 18º Encontro Nacional da Jovem
Advocacia, o Enja, que ocupou o Armazém
da Utopia, na Gamboa, nos dias 7 e 8 de
novembro de 2019. Sediado pela primeira vez
no Rio, o evento fez parte do calendário oficial
do Conselho Federal e mobilizou os recémchegados à profissão (com até cinco anos de
carteira da Ordem), que hoje representam
cerca de metade do um milhão e cem mil
advogados ativos do país.

OABRJ sedia primeiras
atividades do Conselho
Federal da Ordem em 2020
Entre os dias 10 e 11 de fevereiro, a OABRJ foi sede das primeiras reuniões promovidas pela OAB Nacional
nesse ano: Conselho Pleno; Colégio de Presidentes de Seccionais e Colégio de Presidentes de Caixas de
Assistência da Advocacia; além de reuniões das comissões especiais e das turmas recursais. Na abertura
das atividades, o presidente do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, lançou a Carteira Digital da OAB, um
pleito antigo da classe, que foi aprovado por unanimidade pelos representantes das seccionais.
Ao se dirigir aos representantes dos estados, o presidente da Seccional, Luciano Bandeira, expressou o
desejo de que a diretoria nacional da Ordem viabilize mais investimentos em estrutura nos estados.
“A demanda por locais para que a advocacia exerça sua profissão aumenta a cada dia, e essa pressão sobre
cada presidente de seccional só se intensificará. Que possamos discutir formas de fazer com que o dinheiro
do Sistema OAB chegue com ainda mais eficiência ao advogado na ponta, que precisa de digitalização para
exercer sua profissão”, disse Luciano.

Felipe Santa Cruz
lançou a Carteira
Digital da OAB,
um pleito antigo
da classe que foi
aprovado por
unanimidade pelos
representantes das
seccionais

Fotos: Lula Aparício

Outra medida aprovada no encontro foi a implementação da cota de 30% de participação feminina nos
eventos do âmbito do Conselho Federal e suas comissões, nos moldes da que a Seccional fluminense
instituiu em 2019, sugestão da Diretoria de Mulheres da OABRJ, sob o comando de Marisa Gaudio. Agora, as
outras seccionais serão incentivadas a aderir a essa política de promoção da igualdade de gênero. T
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No prédio histórico que já foi sede do Conselho
Federal da OAB e onde morreu, em 1980, dona
Lyda Monteiro, ao abrir uma carta destinada ao
então presidente da instituição, Eduardo Seabra
Fagundes, o jurista, falecido em novembro de
2019, aos 83 anos, foi celebrado.
Agora batizado Edifício Histórico da OAB
Eduardo Seabra Fagundes, o prédio recebeu
personalidades do mundo jurídico de todo
o país, entre presidentes de seccionais e
ex-presidentes do Conselho Federal em uma
bonita homenagem promovida pelo Instituto
Nacional dos Advogados (IAB) em parceria com
a OAB Nacional.
“Este prédio é um patrimônio da advocacia
brasileira”, afirmou o presidente do Conselho
Federal, Felipe Santa Cruz. “Nestes corredores
homens e mulheres como Eduardo Seabra
Fagundes, Bernardo Cabral e muitos outros
resistiram à ditadura militar, ao autoritarismo,
à força da opressão, negaram um caminho
do Brasil do ‘sim, senhor’ e afirmaram que
acreditavam no contraditório”, enfatizou.

Fotos: Bruno Marins

Prédio histórico da OAB recebe o
nome de Eduardo Seabra Fagundes

Bernardo Cabral
descerra placa em
homenagem a Eduardo
Seabra Fagundes

Homenagem a
Sergio Fisher e
Bernardo Cabral
Ex-vice-presidente da OABRJ e membro do Conselho Consultivo da Seccional
Sergio Fisher, que faleceu em janeiro, aos 74 anos, foi homenageado durante
a sessão do Conselho Pleno da Ordem, realizado na Seccional em 10 de
fevereiro. O tributo contou com um discurso emocionado do conselheiro
federal pelo Rio de Janeiro Carlos Roberto Siqueira Castro, que falou sobre a
biografia de Fisher e sua trajetória de sucesso na advocacia e na Ordem.
O membro honorário vitalício do Conselho Federal, e ex-presidente da Ordem
(1981-1983) José Bernardo Cabral também recebeu homenagens e foi
aplaudido de pé na ocasião. Ele narrou a perseguição de que foi vítima durante
a ditadura militar e relembrou sua carreira na Ordem.

Sergio
Fisher
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Caarj enfrenta
a crise com
ampliação
dos serviços

Veja a seguir um resumo das atividades da Caarj em 2019:

Clube de Vantagens
A Caixa, por meio do Clube de
Vantagens, fechou 1.350 novos
contratos que garantem à advocacia
e a estagiários e estagiárias de
Direito descontos e uma série de
benefícios por meio de parcerias com
estabelecimentos comerciais em todos
os segmentos (educação, saúde, bemestar, beleza, alimentação, serviços etc),
além das 1.500 filiais das empresas
Smart Fit, Movida, Unidas, Drogas
Raia, Óticas do Povo e Espaço Lazer.
Renovou contrato com o parceiro Sesc
Rio e firmou parceria com a Associação
Atlética Banco do Brasil.
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Foto: Flávia Freitas

Apesar dos desafios financeiros, a Caarj conseguiu, em 2019, ampliar
serviços, criar novos projetos e superar a crise. A Caixa teve o cuidado
de arrumar a casa com o intuito de servir mais e melhor a advocacia do
nosso estado.
“Desenvolvemos programas de prevenção e promoção social e palestras
de aperfeiçoamento e capacitação profissional. Implementamos modelos
novos que garantiram à instituição uma visão sistêmica da gestão e do
mercado”, explica o presidente da Caarj, Ricardo Menezes, que ressalta
a importância da restruturação da entidade. “Com a reformulação dos
setores, conquistamos melhores padrões e números, expandimos os
serviços das áreas de saúde, assistência e atividades culturais e do Clube
de Vantagens. Traduzindo, assim, a política de valorização da advocacia e
retornando aos colegas o valor da anuidade”.

Ricardo
Menezes

Fotos: Flávia Freitas

Núcleo Assistência
A Caarj efetuou o pagamento de todos os benefícios estatutários em
2019 concedidos através de projetos que visam a atender a advocacia
em condição de vulnerabilidade: Projeto Aprender, Projeto Nascer,
Auxílio Funeral e Inclusão Social. Este último engloba três novos
benefícios: Auxílio Cesta Básica, Capacitação Profissional e Atendimento
Psicológico. O núcleo realizou 4.467 atendimentos sociais em visitas
domiciliares e institucionais; arrecadou 18.500 peças de roupas por meio
da Campanha Calor Humano, de arrecadação de agasalhos e cobertores
nas subseções do estado; arrecadou 2.800 peças de material escolar pela
Campanha Lição de Solidariedade; atendeu 50 advogados e advogadas
com o Projeto Atendimento Psicológico, implementado em maio de
2019; realizou mais de 20 parcelamentos estendidos em parceria com a
Gerência Financeira da OABRJ.

Núcleo Saúde
Durante as atividades itinerantes pelo Estado do Rio de Janeiro o
grupo atendeu 30 mil advogados e advogadas, com serviços de
nutrição, odontologia, aferição da pressão arterial, medição da glicose
e terapias complementares para prevenção e tratamento da saúde e
controle do estresse; vacinou mais de 10 mil advogados; coletou mais
de mil bolsas de sangue através do Projeto Advocacia Solidária, em
parceria com o Hemorio, que visa a incentivar a doação de sangue.
Mantendo a promessa de assistência total à classe, a Caarj inaugurou
o Espaço Saúde, um ambiente todo dedicado ao alívio do estresse
dos colegas, na Casa de Prerrogativas Celso Fontenelle.
A Caixa também ampliou a parceria com a Clínica Leve Saúde, que
tem o melhor custo-benefício do estado. Agora o projeto conta com
três unidades: Centro, Tijuca e Campo Grande.
Além disso, incluiu, na sua rede de planos de saúde, parceiros e redes
que oferecem condições especiais para a advocacia e seus familiares,
e um plano odontológico de qualidade, sem carência e com ampla
rede credenciada com a extensão para estagiários, dependentes e
agregados, esses a preços reduzidos.
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NÚCLEO CULTURA E LAZER

Foto: Flávia Freitas

Mais de 1700 advogados e advogadas foram
contemplados com cortesias sorteadas para
atividades culturais e mais de 4 mil colegas e
seus familiares foram atendidos na Caravana
Sociocultural, iniciativa que movimentou os finais de
semana da advocacia de todo o estado em parceria
com a companhia Os Saltimbancos – Hortinha. A
área fechou parcerias com produtoras e teatros,
totalizando 44 novas opções de cultura e lazer.

Institucional
A Caarj criou projetos voltados para o aprimoramento profissional, como o
Aperfeiçoamento da Advocacia, que alcançou a marca de 430 colegas participando das
palestras na Casa das Prerrogativas; e realizou o ciclo de palestras de Direito Desportivo
e de Direito Eleitoral, que promoveu encontros com temas voltados para a melhoria das
atividades laborais da advocacia em todo o estado.
Realizou o I Encontro de Direito Desportivo e Trabalhista do Rio, que reuniu mais de cem
advogados e advogadas, além de ministros, dirigentes e presidentes de clube.
Apoiou o projeto de capacitação internacional promovido pela Comissão de Relações
Institucionais da OABRJ e sorteou quatro bolsas integrais para profissionais com baixa
renda familiar para os cursos de Responsabilidade civil-empresarial nas relações de
trabalho e Direitos humanos e novas tecnologias da Universidade de Coimbra.
Lançou o projeto Homem também fala disso, desenvolvido em parceria com psicólogos ,
que tem como objetivo refletir sobre pautas relativas à flexibilização da masculinidade.
Em parceria com a OABRJ lançou o programa Anuidade zero, que garante abatimento na
anuidade como parte do valor gasto pelos advogados em compras online.
Abraçou o Plano de Valorização da Mulher Advogada, que em parceria com a OAB Mulher
desenvolveu diversas ações em favor da saúde da mulher advogada.
Firmou parceria com a Comissão de Eventos Desportivos da OAB e realizou a I Copa das
Subseções, um evento que recebeu 1.200 colegas, sendo 26 equipes masculinas e três
femininas.
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GUIA DE
SERVIÇOS
OABRJ
Tudo o que
a Ordem faz
por você
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CANAL PRERROGATIVAS 24H

(21) 99803-7726

ENVIE À OAB/RJ, POR MEIO DE TEXTO, ÁUDIO OU VÍDEO,
SUA DENÚNCIA DE VIOLAÇÃO DAS PRERROGATIVAS

PLANTÃO PRERROGATIVAS 24 HORAS
Salve nos contatos do seu celular o número do Plantão de
Prerrogativas: (21) 99803-7726 (telefone e Whatsapp). É
desta forma que a Comissão de Prerrogativas da OABRJ
recebe denúncias de violação dos direitos profissionais da
classe durante as 24 horas do dia. A mensagem ou ligação
dos colegas aciona uma rede de delegados prontos para
orientá-lo. O email do grupo é: prerrogativas@oabrj.org.br.
Esses canais servem para um primeiro registro da violação,
sem prejuízo da necessidade de posteriormente formalizar
a denúncia. Lembre-se sempre de que o respeito às
prerrogativas, conforme descritas no Estatuto da Advocacia,
não é favor, é obrigação do agente público. Quem diz é a Lei
Federal 8906/94.

Foto: Bruno Marins

Guiada pelos princípios da
pluralidade e da inclusão,
sem perder de vista a
defesa intransigente das
prerrogativas e a valorização
profissional da advocacia, a
OABRJ transforma a
anuidade paga pelos colegas
num leque cada vez maior
de serviços.
É assim que a Seccional
consegue se manter presente
no cotidiano de cada um
dos 144 mil advogados e 5
mil estagiários fluminenses:
seja levando as notificações
dos processos à palma da
mão ou abrindo as portas de
escritórios compartilhados
equipados com centrais de
peticionamento eletrônico,
só para citar alguns dos
benefícios.
E você? Já sabe como a
Ordem pode facilitar seu
dia a dia?

SALAS DA OABRJ NOS FÓRUNS
DA CAPITAL E DO INTERIOR
Os espaços mantidos pela Ordem nas sedes do Judiciário
são pontos de apoio para ajudar o advogado a atravessar
a jornada, por vezes árdua e demorada, de audiências e
despachos com magistrados. Nelas, o colega encontra
computador, impressora, tomada para recarregar o celular,
banheiro, copa com microondas, cafezinho e água gelada.

Foto: Lula Aparício

CENTRAIS DE
PETICIONAMENTO ELETRÔNICO
RECORTE DIGITAL E WEBMAIL
A OABRJ oferece gratuitamente a seus inscritos o envio por
e-mail de publicações filtradas do Diário Oficial. Está disponível
também a conta de email com extensão @adv.oabrj ou
@stg.oabrj. Os serviços estão na área restrita do Portal OABRJ.

Foto: Lula Aparício

Para ajudar o colega a se manter atuante em meio à realidade
do processo eletrônico, a Seccional oferece computadores
equipados com os programas de todos os tribunais, scanner
e impressora. Há pontos na sede (Avenida Marechal Câmara,
150) e nas subseções; nas casas Celso Fontenelle (Rua da
Assembleia, 10) e Paulo Saboya (Av. Gomes Freire, 474); e nas
salas da OABRJ nos fóruns.

ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS
A Ordem leva ao pé da letra o predicado de casa da advocacia.
E, em tempos de crise, quando o custo de aluguel de salas
pesa demais no orçamento do profissional, tem feito dos
escritórios compartilhados uma prioridade. São 210 em todo
o estado, incrementados com centrais de peticionamento
eletrônico, internet, scanner, impressão, telefonia e assistência
de funcionários capacitados. As reservas para usar as unidades
da sede, da Casa das Prerrogativas Celso Fontenelle e da
Casa do Advogado Paulo Saboya podem ser feitas por duas
vezes na semana, com uso liberado por duas horas por dia,
gratuitamente. O horário de atendimento é das 9h às 18h, de
segunda a sexta-feira. Consulte os telefones para agendamento
no Portal da OABRJ, na aba “Serviços”.

PLANO ODONTOLÓGICO
Apesar da grave crise que assolou o estado e das crescentes
demandas orçamentárias, em 2019 a Seccional conseguiu
manter a oferta de plano odontológico para a advocacia
adimplente durante o primeiro ano de gestão. A inclusão de
dependentes (a R$ 15 por mês), de agregados (R$ 18) e de
estagiários (a R$ 15) foi uma novidade comemorada pela
classe. O plano não tem carência e a cobertura obedece ao
rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS)
vigente na época do uso. Para mais informações, acesse:
www.primavida.com.br/caarj .
TRIBUNA DO ADVOGADO - MARÇO 2020 - PÁGINA 47

CASA DAS PRERROGATIVAS CELSO FONTENELLE
E CASA DA ADVOCACIA PAULO SABOYA
Inaugurada em 2018, a Casa das
Prerrogativas Celso Fontenelle,
que ocupa o 11º andar inteiro
do número 10 da Rua
Assembléia, ganhou à época
o selo de maior estrutura
de apoio já entregue à
advocacia fluminense.
Não é por menos:
são 1.800 m²
preenchidos
com mais
de uma centena
de computadores, estrutura de
peticionamento eletrônico e outros
33 escritórios compartilhados, wi-fi,
guarda-volumes, engraxate, refeitório
e um espaço de convivência batizado
de Esquina Sobral Pinto, auditório para
80 pessoas e assistência para todas as

questões que envolvem o processo
eletrônico, entre outras
benesses. Estão lá a Escola
de Inclusão Digital e a de
Prerrogativas.
A Casa da Advocacia
Paulo Saboya, que, em
fevereiro de 2020 passou a
funcionar num imóvel na
Avenida Gomes Freire,
474, exatamente
em frente ao Tribunal
Regional do Trabalho, também é portentosa.
Seus 750m² são climatizados e acessíveis.
Tem wi-fi, computadores equipados para
o peticionamento eletrônico, impressão e
digitalização, pontos de recarga de celular,
espaço de coworking, copa com microondas
e refeitório, guarda-volumes e parada de ônibus
da OABRJ na porta.

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
A ESA da OABRJ passou por uma ampliação radical
em 2019 e passou a ostentar o título de maior do país.
Ocupa três andares do edifício histórico da Avenida
Marechal Câmara, 210, mesmo endereço do Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB). A programação, disponível
no painel de eventos do Portal da OABRJ, inclui sempre
palestras gratuitas. O Cheque ESA, concedido no ato da
entrega da carteira da Ordem, dá desconto de R$ 100 na
matrícula de cursos da escola.

ESCOLA DE GESTÃO DE PEQUENOS
E MÉDIOS ESCRITÓRIOS
Inserida na missão da OABRJ de investir no aperfeiçoamento
profissional dos colegas e mantida pela Comissão de
Qualificação da Gestão de Pequenos e Médios Escritórios de
Advocacia da Seccional, a Escola de Gestão de Pequenas e
Médios Escritórios orienta colegas que decidiram empreender.
Consulte a agenda das turmas no Portal da OABRJ.
●
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ESCOLA DE INCLUSÃO DIGITAL
Esqueça as pilhas de papel que os veteranos carregavam
pelos corredores dos fóruns. Agora, a informatização da
prática forense tem obrigado a advocacia a se reciclar
constantemente para que consiga continuar advogando. A
Diretoria de Inclusão Digital e Inovação oferece, por meio
da Escola de Inclusão Digital, cursos e aulões sobre os
sistemas do Judiciário. PJe-Calc para o TRT, Navegando no
PJ-e - JT, Navegando no e-Proc JF”, Oficina de Informática
Básica e Oficina de Informática Básica para 3ª Idade são
alguns exemplos. Na capital, as aulas são na Casa das
Prerrogativas Celso Fontenelle (Rua da Assembleia, 10) e o
conteúdo é também levado às subseções. A programação
está no painel de eventos do Portal da OABRJ.

A Seccional oferece aos
advogados e estagiários
transporte gratuito,
mediante apresentação
do cartão profissional,
até postos da Justiça
no Centro do Rio e
estruturas mantidas
pela Ordem. O serviço
também está disponível
nas subseções. Consulte
a aba “Serviços” do
Portal OABRJ para
consultar as unidades
da Ordem atendidas e
as rotas. Para facilitar a rotina dos colegas, a OABRJ e aCaarj
criaram um aplicativo que informa a localização em tempo
real dos veículos. O app pode ser baixado gratuitamente no
Google Play e no App Store.
Foto: Lula Aparício

Foto: Bruno Marins

TRANSPORTE GRATUITO
NA CAPITAL E NAS SUBSEÇÕES

Mentoria
Jurídica
OABRJ

MENTORIA
ESCOLA DE PRERROGATIVAS
A Escola de Prerrogativas da OABRJ visa a disseminar
o conhecimento sobre os direitos do advogado no
exercício profissional de forma abrangente, incluindo
setores da sociedade além da advocacia, em especial
os que interagem com a classe no dia a dia, como os
agentes públicos. Oferece cursos sobre o tema em
diversos formatos, com conteúdo mais leve ou mais
denso, de acordo com o interesse do aluno, que poderá
optar por ser um delegado de prerrogativas ou por uma
formação básica. Na capital, a escola fica na Casa das
Prerrogativas Celso Fontenelle.

Um dos braços do banco de oportunidades Advoga, o
programa de Mentoria Jurídica da Seccional promove a
troca de experiência profissional entre a própria classe.
Advogados mais experientes em cada área do Direito,
com uma trajetória reconhecida pela Ordem, atuam
como mentores de até três colegas que requisitarem
orientação, indicando material de estudo, aconselhando
e transmitindo seu conhecimento. Sem qualquer
limitação de idade ou tempo de carreira, o programa visa
a valorizar e qualificar a advocacia ao mesmo tempo
em que estimula a colaboração profissional e a troca de
experiência entre colegas. Mais informações pelo email
inscricao.mentoria@oabrj.org.br.
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ADVOGA
Uma plataforma online de
oportunidades profissionais
totalmente pensada para a advocacia.
Essa é a proposta do Advoga, o banco
de oportunidades gratuito oferecido
pela Seccional. Acessado pelo Portal da OABRJ ( https://www.oabrj.org.br), o
Advoga conecta colegas a empresas em busca de profissionais. Basta fazer um
rápido cadastro e incluir o currículo no banco de dados.
Mais uma ramificação do Advoga, o Curso de Certificação
Profissional é uma parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA) e se
propõe a adequar os colegas às exigências contemporâneas do mercado.
Realizado mensalmente, as aulas têm viés prático. Abordam, entre outros
temas, administração de escritórios, elaboração de currículos e vestuário. Mais
informações pelo email esa@oabrj.org.br.

DEPARTAMENTO DE
JORNALISMO DA OAB/RJ
Diretor:
Luciano Bandeira
Diretor de Comunicação:
Marcus Vinicius Cordeiro
Gerente de Comunicação:
Marcelo Moutinho

marcelo.moutinho@oabrj.org.br

CONVÊNIOS E BENEFÍCIOS
A sua carteira da OABRJ dá desconto em teatros,
cinemas e exposições, acesso a consultas a
preços populares em clínicas parceiras e a um
Clube de Vantagens com abatimento em hotéis,
escolas, faculdades, restaurantes, laboratórios
e muitos outros. Basta acessar o site da Caarj
(www.caarj.org.br) para saber quais são
os estabelecimentos parceiros. No Portal da OABRJ (www.oabrj.org.br), o colega tem
acesso ao Programa Anuidade Zero. De forma
simplificada, trata-se de um sistema de cashback
que reúne mais de 900 lojas online, incluindo
as principais redes de varejo. O crédito gerado
garante abatimento na anuidade. A plataforma
pode ser acessada na home do Portal da OABRJ.

ASSISTÊNCIA
A Ordem se faz presente também nos
momentos difíceis. A Caarj oferece
Auxílio Funeral e Auxílio Inclusão Social
(para situações de vulnerabilidade social,
doenças ou catástrofes). O Projeto
Aprender concede uma quantia por cada
filho para ser destinada à compra de
material escolar. O benefício é limitado
a até dois filhos menores de 18 anos. O
Projeto Nascer dá isenção de anuidade no
ano em que a advogada tenha se tornado
mãe. Informações podem ser obtidas pelo
site da Caarj: www.caarj.org.br.
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#

VEMPRAORDEM

VEMPROTRANSPORTE
A anuidade se transforma em inúmeros serviços pensados para facilitar
sua rotina, como o transporte gratuito entre pontos da Ordem e do Poder
Judiciário, monitorado em tempo real por um aplicativo. Embarque nos
ônibus e vans e deixe que a OABRJ te leve aonde você precisa ir.

#

VEM PRA

ORDEM
OABRJ

OPÇÃO, QUALIDADE
E ECONOMIA PARA
O ADVOGADO DO RIO.
COM A QUALICORP,
É POSSÍVEL.
Em parceria com a OABRJ e a Caarj,
a Qualicorp oferece os melhores planos de saúde
em condições especiais para você e sua família.
Confira e aproveite.

* A Qualicorp mantém parceria com diversas Unimeds singulares do Sistema Nacional Unimed no Rio de Janeiro: Unimed Rio e Unimed Nova Friburgo.
A disponibilidade e as características da rede médica e/ou benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de
saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das operadoras de saúde. Os preços e as redes
estão sujeitos a alterações, por parte das operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656 / 98). Condições contratuais disponíveis para análise. Março/2020.

