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presidentes eleitos para o 
triênio 2022/2024
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SUBSEÇÕES 

EM ATUALIZAÇÃO

EDIÇÃO ESPECIAL 
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Desde as primeiras subseções, criadas em 1966, a 
OABRJ só intensificou o movimento de expandir 
sua presença no estado. As 13 primeiras viraram 63 
sedes -  algumas delas têm sob sua gestão Casas da 
Advocacia, que funcionam como postos avançados 
em pontos com alta demanda, como a da Região 
Oceânica de Niterói, a do Recreio dos Bandeirantes, 
a de Alcântara e a de Itaipuaçu, criadas na primeira 
gestão Luciano Bandeira (2019-2022). 

Veja a seguir os projetos dos presidentes que vão 
dirigir essa rede nos próximos três anos e manter 
ativa a missão da OABRJ de levar a cada colega do 
estado -  onde quer que ele ou ela esteja - a mesma 
assistência, estrutura e benefícios de que dispõem 
os que militam na capital. 

Esta edição  será atualizada constantemente até 
que as propostas de todas as 63 subseções sejam 
incluídas.

Para saltar direto para a subseção desejada, basta 
clicar no índice e ser levado diretamente à página 
da subseção. A seta vermelha ao lado do nome da 
subseção levará de volta ao índice.
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“A ordem da nossa subseção é 
unir os advogados e realizar”

 Resgate da imagem da instituição junto à sociedade, 
promovendo eventos voltados para ela; 

 Buscar melhorias de trabalho para os advogados;

 Priorizar atendimentos médicos gratuitos para os 
advogados e as advogadas que não possuam planos de 
saúde;

 Fomentar a quantidade de eventos promovidos pelas 
comissões.

OAB/Duque de Caxias

Wagner da Silva 
Botelho de Souza
( (21) 2675-6600
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“Fortalecer as comissões em prol da 
advocacia e da sociedade”

 Valorização da advocacia para restaurar a autoestima de 
advogados e advogadas, tão abalados nos últimos anos;

 Capacitação da advocacia por meio de cursos de 
extensão através da ESA e convênios com universidades;

 Acompanhamento da prestação jurisdicional 
do âmbito de atuação da subseção;

 Interação com o Poder Público por meio 
de participação nos conselhos municipais; 

 Participação da advocacia na sociedade através das 
comissões temáticas da subseção.

OAB/Barra do Piraí

Christopher Almada 
Guimaraes Taranto
( (24) 2442-0230
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“A advocacia sofreu muito nos últimos anos, 
precisamos resgatar a autoestima da nossa 
classe”

 Fortalecimento das comissões, com capacitação de 
seus membros e ações voltadas para a sociedade e para a 
advocacia;

 Combate à morosidade da Justiça;

 Batalhar pela melhoria nos serviços prestados pelos 
tribunais;

 Fomentar campanhas voltadas para a diminuição das 
desigualdades sociais e pela defesa de direitos coletivos, 
como o meio ambiente;

 Revitalização da sede e salas de apoio da Ordem, dando 
mais dignidade à advocacia.

OAB/Nova Friburgo

Alexandre 
Valença
( (22) 2522-3161
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“Uma OAB com as portas  
abertas para os advogados”
 

 Empenho junto à Presidência e à Corregedoria do TJRJ 
para a nomeação de juízes e servidores e por melhorias no 
andamento processual;

 Revitalização da Comissão de Defesa de Prerrogativas, 
com delegados comprometidos em garantir o pleno e eficaz 
exercício da profissão; 

 Revitalização da ESA, promoção de cursos de extensão, 
seminários e simpósios (virtuais e presenciais), para 
aprimorar o conhecimento e a cultura jurídica; 

 Maior interatividade e acessibilidade de advogados e 
advogadas com a diretoria e com o conselho da subseção;

 Revitalizar e fomentar as comissões propiciando a 
participação de todos.

OAB/Campos dos Goytacazes

Filipe 
Estefan
( (22) 2726-1200
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“Defesa das prerrogativas da advocacia, 
com atuação eficaz e combatente”

 Campanha de valorização e motivação da advocacia, com 
uma gestão de qualidade e eficiência e foco educacional; 

 Reestruturação da Escola Superior de Advocacia (ESA) 
Niterói, com cursos de extensão, atualização, pós-graduação 
e mestrado (presencial, online e híbrido). Projetos a preço de 
custo e ainda a criação da coordenação de cursos gratuitos; 

 Reformulação das comissões e criação do acervo de 
jurisprudências e artigos científicos, para facilitar o acesso 
dentro da temática específica; 

 Investimento no Centro Médico de Promoção de Saúde 
da Caarj (Cepros), com propostas de ampliação dos 
atendimentos e criação de convênio com laboratórios de 
análises clínicas e de imagem, além da criação de um núcleo 
multidisciplinar, que envolva terapeutas ocupacionais e 
psicólogos para realizar um trabalho para tratar ansiedade e 
consequências da Covid-19; 

OAB/Niterói

Pedro 
Gomes
( (21) 3716-8900
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“Garantir o respeito às prerrogativas da 
advocacia e valorização da classe através do 
conhecimento das normas do nosso Código”

 Ampliação do auditório e criação de fraldário e espaço 
para amamentação na sede da subseção;
 

 Implantação da Escola Superior da Advocacia; 
 

 Criação da nova Ouvidoria, inclusive na modalidade 
itinerante e com maior interação de ouvidores em cada foro 
do Judiciário;
 

 Escola de Prerrogativas, para a promoção da defesa e 
cultura de respeito,  e Escola de Ética, visando à valorização 
da classe através do conhecimento das normas do nosso 
Código.

OAB/São João de Meriti

Eduardo Sales 
Ribeiro Soares
( (21) 2651-1892
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“A Ordem precisa ficar 
próxima da sociedade”

 Atenção ao jovem advogado;

 Mais integração entre os advogados e advogadas;

 OAB mais próxima da sociedade;

 Defesa incansável das prerrogativas do advogado.

OAB/Angra dos Reis

André Gomes 
Pereira
( (24) 3365-1429
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“Melhorar o diálogo com o Poder Judiciário 
e as instituições, buscando a valorização da 
advocacia”

 Promover a capacitação da advocacia 
através de palestras e cursos;

 Criar uma biblioteca jurídica dentro 
da Casa da Advocacia (sede da subseção);

 Restabelecer e melhorar o diálogo com o Poder Judiciário 
e instituições, buscando a valorização da advocacia;

 Criar uma sala de amamentação para as advogadas;

 Preconizar o respeito às prerrogativas da advocacia;

 Buscar melhorias para a sede da subseção (Casa do 
Advogado), a fim de que advocacia seja melhor atendida.

OAB/Itaguaí

Joseph Piñeiro 
de Carvalho
( (21) 2687-4900
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“Devolver em serviços o 
valor investido na anuidade”

 Melhorar a prestação de serviços à advocacia, em retorno 
ao valor investido na anuidade;

 Realização de cursos e palestras;

 Criação de escritórios digitais, uma vez que na pandemia 
muitos colegas precisaram fechar as portas de seus 
escritórios particulares; 

 Renovar os computadores para o peticionamento 
eletrônico;

 Reformar o auditório da subseção.

OAB/Itaboraí

Lauro 
Mattos
( (21) 2635-2002
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“Aproximação com os colegas, 
estimulando a participação na subseção”

 Seguir as metas estabelecidas 
pela Presidência da Seccional;

 Aproximar os advogados e as advogadas da subseção, 
estimulando a participação de todos;

 Promover cursos e palestras para advogados e 
estudantes de Direito para suprir as necessidades regionais;

 Cobrar das comissões empenho nas suas atividades; 

 Lutar pela criação de uma Vara do Trabalho em Cantagalo.

OAB/Cantagalo

Ozimar Félix 
Ferreira
 ( (22) 2555-4925
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“Melhorias na prestação jurisdicional 
e na celeridade processual”

 Intensificar as parcerias com instituições de ensino para 
cursos de qualificação e capacitação da advocacia;

 Criar o Cantinho Digital na subseção e melhorar a 
performance dos computadores da subseção;

 Promover reuniões com os juízes da comarca buscando 
melhorias nos atendimentos e celeridade processual;

 Lutar junto à Seccional pela melhoria e eficiência do 
sistema de processo eletrônico do TJRJ; 

 Realizar novos convênios com estabelecimentos 
locais, para ofertar descontos à advocacia.

OAB/Vassouras

Rosania 
Figueira
( (24) 2471-1081
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“Defesa incondicional das 
prerrogativas da advocacia”

 Melhoria e ampliação de espaços de trabalho para 
advogados na sede da subseção;

 Resgate da Escola Superior de Advocacia, com oferta de 
palestras, cursos e eventos jurídicos, além de convênios 
com universidades para descontos em graduação e pós-
graduação;

 Estreitamento de laços com o Fórum Regional de Bangu, 
INSS, Ministério Público, Conselho Tutelar, delegacias e 
demais órgãos da região;

 Apoio direto à advocacia sênior e à jovem advocacia;

 Defesa incondicional das prerrogativas dos advogados.

 OAB/Bangu

Nathalia Pinhão 
de Azevedo
( (21) 3421-1955
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“Buscar melhores condições de trabalho 
junto aos tribunais, para que os efetivos de 
serventuários e magistrados sejam suficientes 
para a justa e digna prestação jurisdicional”

 Capacitação dos advogados, com promoção de cursos e 
palestras sobre temas variados e atuais, inclusive, na busca 
de recursos para realização de cursos gratuitos pela Escola 
Superior da Advocacia (ESA); 

 Defesa permanente das prerrogativas, agora com foco na 
realidade digital da Justiça; 

 Instalação do escritório compartilhado digital em Silva 
Jardim e da van para transporte da advocacia aos fóruns de 
Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá; 

 Iniciar as tratativas junto à Corregedoria para desvincular o 
Juizado Especial Cível da 1ª Vara Cível de Rio Bonito; 

 Instalação da Justiça Trabalhista Itinerante, já deferida 
pelo tribunal, em nossa sede para realização das audiências.

OAB/Rio Bonito

Karen 
Figueiredo
( (21) 2734-0757
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“Nós precisamos levar a pauta da morosidade 
até os tribunais e fazer um coro único e forte, 
senão a advocacia vai parar. Precisamos 
constranger quem nos constrange”

 Nossa meta é o combate à morosidade processual, 
comum a toda advocacia do estado e justificada pelos 
tribunais através da carência de servidores;

 Combater a morosidade é uma questão de prerrogativa, 
pois ela impede o livre exercício da advocacia, aliada ainda aos 
problemas técnicos dos sistemas eletrônicos dos tribunais;

 Interagir com os mais diversos setores, resgatando e 
demonstrando nossa importância como representantes 
da sociedade civil, abraçando ações de caráter informativo 
e pedagógico com relação aos direitos civis como um todo, 
através de palestras em colégios, instituições de ensino 
superior, e demais organizações governamentais ou não.

OAB/Miguel Pereira

Diego Tadeu 
Correa Esteves
( (24) 2484-5087
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“Iniciamos o triênio após um tranquilo 
período de transição. Estamos na sucessão do 
presidente Gustavo de Abreu Santos e nosso 
intuito é dar continuidade ao seu trabalho”

 Reformar a sede da subseção;  atualizar a linguagem 
visual de todos os três pontos de atendimento na comarca 
e buscar solução para ampliar a estrutura física da sala do 
Fórum de Pinheiral que, por suas dimensões, não mais 
atende à demanda, especialmente quanto à impossibilidade 
de instalação da infraestrutura necessária para os escritórios 
digitais;

 Defesa intransigente das prerrogativas da advocacia;

 Fomentar ações afirmativas da mulher advogada, já tendo 
sido criada, após longos anos de ausência, a Comissão OAB 
Mulher;

OAB/Piraí

Luiz Augusto 
Guimarães da Costa
( (24) 2431-2855
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 Elaboração de projetos para reduzir, em parceria com 
o Judiciário, a morosidade processual, através da já 
estruturada Comissão de Celeridade Processual;

 Ampliar a participação da OAB nas comunidades locais de 
ambas as cidades, especialmente buscando aumentar os 
assentos nos conselhos municipais.
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“Em setembro de 2022 faremos uma grande 
movimentação na porta do fórum para 
‘comemorar’ os 15 anos sem magistrado na 
comarca. Colocaremos um casal dançando 
valsa ao som de um violino, com bolo e 
champanhe”

 Batalhar pelo retorno dos serventuários transferidos para 
outras comarcas; 

 Batalhar pela nomeação de um juiz titular. 
superior, e demais organizações governamentais ou não.

OAB/Mendes

Paulo 
Loyola
( (24) 2465-4500
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“Quero uma subseção mais participativa e 
transparente”

 Reestruturar a subseção, para que seja mais participativa, 
transparente e inclusiva, estimular a utilização pelos 
advogados dos benefícios oferecidos pela OABRJ e pela 
Caarj;

 Intensificação da defesa das prerrogativas;

 Fomentar o pagamento de precatórios e a prioridade na 
expedição dos mandados de pagamento;

 Realização de cursos de atualização profissional, por 
intermédio de convênios;

 Buscar a instalação do Juizado Fazendário em Cachoeiras 
de Macacu, bem como da Justiça Itinerante, além da 
reativação da Justiça Federal em Itaboraí.

OAB/Cachoeiras de Macacu

David Soares 
da Silva Ruas
( (21) 2649-4878
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“Vamos continuar defendendo 
intransigentemente os direitos e 
prerrogativas de todos os advogados”

 Incrementar palestras e cursos de real interesse da 
advocacia, com o envolvimento maior das comissões;

 Continuar defendendo intransigentemente os direitos e 
prerrogativas de todos os advogados, cuja violação é crime;

 Continuar o bom atendimento aos colegas, tanto na 
Casa do Advogado, quanto na sala do fórum, com a 
disponibilização de mais computadores e uma internet de 
excelência;

 Expansão dos trabalhos da Comissão de Celeridade 
Processual e criação do Núcleo da Coordenação Estadual 
de Pró-Agilização Processual (Cepap), com foco na Jovem 
Advocacia.  

OAB/Mangaratiba

Ilson 
Ribeiro
( (21) 2789-4324
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“A proposta principal de nossa chapa é lutar 
pelas prerrogativas da advocacia em parceria 
com a Seccional”

 Lutar pelas prerrogativas da advocacia em 
parceria com a Seccional;

 Inaugurar escritórios digitais na subseção, para atender 
melhor aos advogados e às advogadas no momento da 
realização das audiências virtuais.

OAB/Porciúncula

Simone Codato 
do Carmo
( (22) 3842-1994
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“Mais efetividade no andamento processual 
e na qualidade profissional de advogadas e 
advogados”

 Gestão inteligente de escritório: o projeto possui a 
finalidade de demonstrar a importância da gestão de 
escritórios de advocacia, bem como ajudar a todos os 
advogados e advogadas a escolherem o melhor caminho 
no momento da formalização do escritório, explicando a 
diferença entre sociedade, sociedade unipessoal e advogado 
individual;

 Prerrogativa em foco: investir na proteção das 
prerrogativas, com a criação de grupos de trabalho nas áreas 
Previdenciária, Órgãos Públicos, Delegacias e Judiciário;

 Prerrogativa em foco – mulher: criação do grupo 
de trabalho com atendimento especializado à mulher 
advogada por uma delegada de prerrogativa.

OAB/Leopoldina

Alexandre Menezes 
Teixeira Aguilar
( (21) 3976-5599
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 Celeridade processual: visando dar maior efetividade aos 
andamentos processuais, será criado um canal exclusivo 
para recebimento das reclamações referentes a processos 
sem a devida tramitação;

 ESA inclusiva: com o avanço da tecnologia, muitos 
colegas idosos e portadores de deficiência possuem 
dificuldades no acesso ao sistema do Poder Judiciário. 
Assim, buscando dar maior qualidade profissional aos 
idosos e PCD´s, será criado um curso totalmente voltado 
para a inclusão dos novos colegas.
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“Ouvir a advocacia. Acredito que assim 
podemos fazer mais e melhor”

 Ouvir os advogados e advogadas do município, suas 
propostas, dificuldades e ideias. Acreditamos que assim 
podemos fazer mais e melhor em prol da advocacia local;

 Luta pela defesa das prerrogativas;

 Garantir condições mais apropriadas de trabalho 
ao advogado e à advogada do interior;

 Lutar contra a morosidade no andamento dos processos, 
inclusive já foi criada a Comissão de Celeridade Processual, 
para que possamos atuar de forma efetiva na cobrança da 
duração razoável dos autos;

 Abertura de escritórios digitais em Barra de São João, 
2º Distrito de Casimiro de Abreu.

OAB/Casimiro de Abreu

Alessandra 
Batista
( (22) 2778-5168
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