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VANGUARDA NA ADVOCACIA
OAB Niterói e Seccional RJ
inauguram Casa da Advocacia
na Região Oceânica Foto: Ulisses Franceschi
OAB Niterói, presidida por Claudio Vianna, mantém sua história de
vanguarda na advocacia, inaugurando no dia 13 de agosto a Casa
da Advocacia na Região Oceânica, em Piratininga. Trata-se de mais
uma iniciativa conjunta com a Seccional RJ, marcando a atuação da
entidade, que não mede esforços para colaborar na atuação diária das
advogadas e advogados.
LEIA NA ÍNTEGRA

Foto: Ulisses Franceschi

Mensagem do Presidente
A OAB Niterói parabeniza as advogadas e os advogados da 16ª Subseção/RJ
pelo 11 de Agosto, data da criação dos cursos jurídicos no Brasil, há 194 anos.
Nossa diretoria, diante das dificuldades enfrentadas por colegas pelo segundo
ano seguido da pandemia da Covid-19, vem se esforçando ao máximo, com
investimentos em salas equipadas para audiências virtuais, aumento dos
escritórios compartilhados e a inauguração da Casa da Advocacia da Região
Oceânica, que auxiliará especialmente aqueles profissionais com maiores
dificuldades. Também tivemos a campanha de vacinação contra a gripe,
inclusive com drive-thru, diante da nossa sede; e a reabertura do Centro
Médico.
Para manter a advocacia niteroiense bem informada, o OAB Notícias, veículo
de comunicação da Subseção Niterói, está de volta. Agora como Revista
Eletrônica, o que facilitará a leitura. A publicação estará disponível no site, nas
redes sociais da entidade e será encaminhada aos advogados da Subseção
por e-mail.
Reforçamos que nossa gestão sempre buscará melhorias para a classe.
Para isso, seguiremos em frente, de olho no futuro, investindo em melhores
condições de trabalho para o exercício profissional.
Temos muita esperança de que novos tempos vão chegar. Uma nova era
está se aproximando e estamos atentos a muitos ramos do Direito que ainda
poderão ser implementados, trazendo uma nova atuação para a advocacia.
Vamos à leitura!
Claudio Vianna
Presidente da OAB Niterói
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OAB Niterói
e Seccional RJ
inauguram Casa
da Advocacia na
Região Oceânica
O novo espaço recebe o nome de
Marcio Aloisio Pacheco de Mello,
que presidiu a OAB Niterói no biênio
1979/1981.
Fotos: Ulisses Franceschi
A OAB Niterói, presidida por Claudio
Vianna, mantém sua história de vanguarda
na advocacia, inaugurando no dia 13 de
agosto a Casa da Advocacia na Região
Oceânica, em Piratininga. Trata-se de mais
uma iniciativa conjunta com a Seccional RJ,
marcando a atuação da entidade, que não
mede esforços para colaborar na atuação
diária das advogadas e advogados.
A inauguração contou com a presença do
presidente da Seccional, Luciano Bandeira;
Claudio Vianna, da OAB Niterói; e Ricardo
Menezes, da Caarj, além de representantes
das diretorias da OAB/RJ, Niterói e Caarj.
Os advogados da Subseção fizeram
questão de parabenizar a entidade pela
iniciativa. Também estiveram presentes
o presidente da OAB/Teresópolis, Rodrigo
Cunha; a presidente da Associação
Fluminense dos Advogados Trabalhistas,
Cristina Targino Paiva, e o desembargador
do TJRJ João Ziraldo Maia.

Trata-se de um pedido antigo da advocacia
niteroiense, que foi ratificado por Claudio
Vianna e plenamente atendido pela
Seccional RJ, presidida por Luciano
Bandeira. O novo espaço recebe o nome
de Marcio Aloisio Pacheco de Mello, que
presidiu a OAB Niterói no biênio 1979/1981.
O respeitado advogado civilista, dedicou
sua vida à advocacia. Foi também juiz
titular do TRE/RJ por dois mandatos. Suas
filhas, Ana Beatriz Mello e Márcia Beatriz
Mello; a nora, Liliane Mello e o neto, Sérgio
Mello, compareceram à inauguração.

“

Para o futuro, temos
muito a fazer e muito o que
conquistar. Mas temos a
certeza de que isso só será
possível se houver união da
nossa classe. Continuaremos
firmes e aguerridos,
oferecendo para a nossa
advocacia mais serviços e
mais dignidade”
Claudio Vianna, Presidente
da OAB Niterói
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“A entrega da Casa da Advocacia na
Região Oceânica para a advocacia de
Niterói é um marco que vem atender os
anseios dos advogados e advogadas de
nossa cidade. E trará neste momento
crítico que estamos passando em
razão da pandemia, possibilidades
concretas de manutenção de vários
colegas no mercado de trabalho.
Nossa gestão está e estará sempre ao
lado da advocacia”, declarou Claudio
Vianna, presidente da OAB Niterói,
acrescentando:
“Para o futuro, temos muito a fazer e
muito o que conquistar. Mas temos a
certeza de que isso só será possível
se houver união da nossa classe.
Continuaremos firmes e aguerridos,
oferecendo para a nossa advocacia
mais serviços e mais dignidade”,
exaltou, lembrando que a inauguração
da Casa da Advocacia da Região
Oceânica só foi possível com a ajuda
da Seccional e sua diretoria.
Claudio Vianna também destacou o
talento e a personalidade marcante do
advogado Marcio Aloisio Pacheco de
Mello, que dá nome ao espaço:
“Sempre vibrou pelas conquistas da
classe. Há pessoas que não morrem,
permanecem
vivas
nos
nossos
corações”, lembrou.

Presidente Claudio Vianna e diretoria da OAB Niterói
comemoram a nova conquista

Diretorias da Seccional RJ e Caarj presentes na
inauguração da Casa da Advocacia

Casa da Advocacia
Localizada na Estrada Francisco da
Cruz Nunes, 5646/Loja 109, Piratininga.
Funcionará a partir de segunda-feira,
dia 16, das 9h às 17h.
Atenderá os mais de 2 mil advogados
que militam na região e hoje precisam
se deslocar até o Centro de Niterói para
utilizar os equipamentos da Ordem na
sede da Subseção.
Possui cinco escritórios digitais já adaptados com as ferramentas
necessárias para as audiências por
vídeo e sustentações orais e uma
Central de Peticionamento Eletrônico.
Com funcionários treinados para
auxiliar advogadas e advogadas no
exercício diário da profissão.

Casa da Advocacia recebe o nome de Marcio
Aloisio Pacheco de Mello, advogado que presidiu
a OAB Niterói no biênio 1979/1981

Por
conta
das
medidas
de
distanciamento social, a Central terá
cinco computadores nesta fase inicial,
número que poderá ser duplicado assim
que as autoridades modificarem as
regras de segurança para a prevenção
da Covid-19.
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Prédio da Câmara
Municipal foi iluminado de
vermelho, para marcar o
Dia do Advogado

Câmara Municipal homenageia advogados
com Moção de Aplausos pelos trabalhos
desempenhados em Niterói
Fotos: Ulisses Franceschi
O prédio da Câmara Municipal foi iluminado de vermelho em 11 de agosto, para marcar
o Dia do Advogado. No plenário, uma sessão solene proposta pelo vereador Fabiano
Gonçalves homenageou 105 advogados, com uma Moção de Aplausos pelos trabalhos
desempenhados na cidade de Niterói.
Coube ao presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, representando sua diretoria e
os advogados da cidade, agradecer a honraria e destacar o importante papel da
advocacia, mesmo diante das dificuldades de atuação, causadas pela pandemia. Ele
estava acompanhado do diretor-tesoureiro Ralph de Andrade, o corregedor-geral Fabio
Lucas e o diretor-geral da ESA, Indo do Brasil Cardoso.
“Saúdo o vereador Fabiano Gonçalves e as demais autoridades da mesa, na pessoa
do ex-presidente da OAB Niterói e atual diretor da Escola Superior de Advocacia, que
além de renomado e competente, é um advogado amigo, dr. Indio do Brasil Cardoso.
Depois de dois anos à frente da entidade, esta é a primeira solenidade a qual participo
de forma presencial, devido ao isolamento social que nos foi imposto em razão da
pandemia da Covid-19. Quando assumi a Subseção de Niterói, nós da diretoria jamais
imaginávamos que passaríamos por um período tão difícil. Posso garantir a vocês,
colegas, o quanto dói ter que divulgar a morte de um advogado”, ressaltou Claudio
Vianna, acrescentando:
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“Mas, quis Deus que o retorno fosse
exatamente no dia de hoje, em que se
comemora a criação dos cursos jurídicos
no Brasil, conhecido como “Dia do
Advogado”. Apesar de ainda trazermos
no peito a tristeza pelas perdas de
colegas, parentes e amigos, temos que
trazer também o espírito da esperança
e da renovação, acreditando que tudo
isso que passamos deve ser por algum
motivo, que um dia entenderemos.
Deus quer que tenhamos esperança e
fé em dias melhores”.
O presidente da OAB Niterói destacou
a importância da Moção oferecida pelo
vereador Fabiano Gonçalves, na Casa
Legislativa de Niterói.
“Passa a ser um grande exemplo para
o país. Permite que duas instituições:
Câmara Municipal e Ordem dos
Advogados do Brasil, apesar dos debates
e das divergências, possam conviver de
forma harmônica e, principalmente,
com respeito, circunstância que está
falando em nosso país. Que Niterói sirva
de exemplo para os nossos governantes
e responsáveis pelas demais instituições,
para que possam conviver, debatendo
e divergindo, mas dentro de uma
harmonia, sobretudo, com respeito”,
destacou.

“

Posso garantir a todos
vocês que a OAB Niterói,
mesmo no período da
pandemia, não fechou suas
portas. Esteve ao lado da
advocacia. Diversos colegas
tiveram seus escritórios
fechados, por questões
financeiras. Nós, da OAB
Niterói, ampliamos o nosso
Escritório Compartilhado e
criamos salas de audiência
virtual, para que o advogado
pudesse continuar a atuar
com dignidade”
Claudio Vianna, Presidente
da OAB Niterói

Claudio Vianna encerrou ressaltando o
Dia 11 de Agosto:
“É dia de aniversário e de festa. De
renovar as esperanças. Fico muito feliz,
em poder ver diversos colegas sendo
homenageados nesta Casa Legislativa
de forma legítima e merecida.
Posso garantir a todos vocês, que a
OAB Niterói, mesmo no período da
pandemia, não fechou suas portas.
Esteve ao lado da advocacia. Diversos
colegas tiveram seu escritório fechado,
por questões financeiras. Nós, da OAB
Niterói, ampliamos os nossos Escritórios
Compartilhados e criamos salas de
audiência virtual, para que o advogado
pudesse continuar a atuar com
dignidade”, afirmou, acrescentando:
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Claudio Vianna,
representando
sua diretoria e
os advogados da
cidade, agradeceu
a honraria, saudou
o vereador
Fabiano Gonçalves
e as demais
autoridades
presentes

“Na sexta-feira, dia 13, entregamos aos
advogados de Niterói a Casa da Advocacia
da Região Oceânica, equipada com
computadores, salas para audiências
virtuais,
escritório
compartilhado,
peticionamento eletrônico e todos os
serviços necessários para o exercício
da profissão”, destacou Claudio Vianna,
lembrando que nesta região residem
mais de 2 mil advogados.
“Isso é obrigação. Enquanto estivermos
à frente da OAB vamos trabalhar para o
advogado, trazendo dignidade para o seu
dia a dia”, exaltou o presidente.
Fabiano Gonçalves, autor da proposta
de Moção de Aplausos aos advogados,
também destacou o importante trabalho
dos profissionais para a cidade de Niterói
e citou a criação dos primeiros cursos de
Direito no país, em 11 de agosto de 1827,
por Dr. Pedro I:
“Um em Olinda, no Mosteiro de São Bento,
e o outro em São Paulo, no Largo de São
Francisco. Por isso comemoramos a data”,
lembrou o vereador, que atualmente cursa
a Faculdade de Direito, citando a célebre
frase de Sobral Pinto: “A advocacia não é
uma profissão para covardes”.

Fabiano Gonçalves afirmou que antes
das eleições visitou o presidente Claudio
Vianna e se colocou à disposição da classe
dos advogados.
“Hoje, estou dando prova de que promessa
é para ser cumprida. E gratidão não tem
prazo de validade. Tenham neste iniciante
de vereador um grande aliado para a
profissão de advogado. Me sinto muito
honrado de tê-los nesta casa”, afirmou.
Em um ambiente festivo, as advogadas
e advogados receberam suas moções,
com emoção e agradecendo ao vereador
Fabiano Gonçalves.

“

Enquanto estivermos à frente
da OAB vamos trabalhar para o
advogado, trazendo dignidade
para o seu dia a dia”, exaltou o
presidente.

Claudio Vianna, Presidente
da OAB Niterói
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OAB Niterói e Prefeitura firmam
cooperação para ações de integridade
no setor público e privado
Claudio Vianna, presidente da OAB Niterói, e o prefeito Axel Grael assinaram, no dia
16 de agosto, um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações de
fomento à integridade e compliance no setor público e privado

Foto: Douglas Macedo
Claudio Vianna, presidente da OAB Niterói,
e o prefeito Axel Grael assinaram, no dia
16 de agosto, um acordo de cooperação
técnica para o desenvolvimento de ações
de fomento à integridade e compliance
no setor público e privado. O termo foi
intermediado pela Controladoria-Geral
e a Procuradoria Geral do Município
de Niterói, e está inserido no âmbito
do Programa de Integridade – Previne
Niterói.
Através do acordo, a Prefeitura pretende
disseminar diretrizes e a cultura de
Integridade e Compliance com o
propósito de estabelecer uma cadeia de
fornecedores mais íntegra, transparente
e ética.
Também são premissas da cooperação,
a capacitação de agentes públicos e
privados a respeito das leis aplicáveis,
boas práticas nacionais e internacionais
sobre Integridade e Compliance nos
respectivos setores e o fortalecimento da

atuação dos agentes públicos e privados
para a aplicação e o exercício das diretrizes
de Integridade e Compliance na cidade.
O presidente da OAB Niterói, Claudio
Vianna, destacou que o termo de
cooperação amplia os princípios de
transparência
e
credibilidade
nos
processos administrativos de Niterói.
“Tenho certeza que o dia de hoje é de
grande virada para quem estuda, admira e
precisa da administração pública. Não há
mais espaço na sociedade para processos
irregulares e que não tragam em seu
bojo a transparência. Consolidaremos na
cidade a eficiência, transparência, tudo
que o povo de Niterói precisa e acredita.
É assim que se faz gestão pública”, disse.
Através do acordo, serão divulgados
materiais sobre Integridade e Compliance
para agentes públicos e pessoas jurídicas
de direito privado que trabalhem com a
Prefeitura de Niterói.
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Claudio Vianna participou de homenagem a
Antonio José Barbosa da Silva, ex-presidente da
OAB Niterói, proposta pelo Conselho da Subseção e
aprovada por unanimidade pela Seccional RJ
Antonio José Barbosa da Silva, ex-presidente da OAB Niterói, foi agraciado com
as duas mais importantes comendas da Caarj: as medalhas Costa Netto e Moema
Baptista. A homenagem foi entregue pelos presidentes da Seccional RJ, Luciano
Bandeira; da Caarj, Ricardo Menezes; da OAB Niterói, Claudio Vianna, e da Afat,
Cristina Targino; além de Fábio Nogueira, secretário adjunto da OAB/RJ, e Nilson
Xavier, assessor da Caarj.

Fotos: Divulgação

Antonio José Barbosa da Silva, expresidente da OAB Niterói, foi agraciado
com as duas mais importantes comendas
da Caarj: as medalhas Costa Netto e
Moema Baptista, por seus muitíssimos
serviços prestados à advocacia. A
honraria foi proposta pelo Conselho
da OAB Niterói, encaminhada para
Seccional RJ e aprovada com louvor
pelo Conselho Estadual da OAB/RJ.
A homenagem foi entregue a Toninho em
sua casa, pelos presidentes da Seccional
RJ, Luciano Bandeira; da Caarj, Ricardo
Menezes; da OAB Niterói, Claudio Vianna,
e da Afat, Cristina Targino; além de Fábio
Nogueira, secretário adjunto da OAB/
RJ, e Nilson Xavier, assessor da Caarj.
A entrega contou com a presença da
juíza Bernadete Barbosa da Silva, esposa
de Antonio José; Ralph de Andrade,

diretor-tesoureiro da
Roberto Andrade.

OAB

Niterói,

e

Luciano Bandeira, presidente da OAB/RJ,
explicou a importância da homenagem a
Antonio José Barbosa da Silva, através da
medalha Costa Netto:
“Costa Netto foi o primeiro advogado
trabalhista a presidir a Seccional RJ.
Anteriormente, ele foi presidente da Caarj.
Por tudo que Antonio José representa
para a advocacia de Niterói, do Estado
do Rio de Janeiro e, principalmente,
para a advocacia trabalhista, da qual
foi um símbolo, seu trabalho deve ser
reconhecido. Ao entregar esta medalha
a ele, estamos entregando a todos os
advogados e advogadas de Niterói, do
Estado do Rio e do Brasil que militam na
Justiça do Trabalho”.
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Ricardo Menezes, presidente da Caarj,
falou sobre a Medalha Moema Baptista,
criada em 2020 em homenagem à
advogada referência nacional na área
do Direito do Trabalho e primeira
mulher a presidir a Associação Brasileira
de Advogados Trabalhistas (Abrat):
“Moema Baptista foi uma advogada que
sempre terá seu nome ligado à advocacia
trabalhista. Foi uma precursora na defesa
dos direitos da mulher advogada. Cuidou
dos interesses dos colegas e dos menos
favorecidos. Uma amiga de todos nós,
eternizada pela Caarj. Esta medalha
é destinada a todos que contribuem
com a assistência à advocacia. Por isso
está sendo entregue a Antonio José,
por tudo que ele fez para a advocacia

de Niterói e do Estado do Rio”. para a
advocacia de Niterói e do Estado do
Rio”. Claudio Vianna, presidente da OAB
Niterói, falou sobre a justa homenagem
proposta pelo Conselho da Subseção.
“Hoje foi um dia especial e de
reconhecimento. Cumprimos um dever
de reconhecer os relevantes serviços
prestados pelo Toninho”, declarou.
De sua parte, emocionado, Antonio José
declarou: “Com profundo agradecimento,
fico feliz com essas homenagens,
mas apenas cumpri minha obrigação.
Agradeço ao Luciano Bandeira, Ricardo
Menezes e ao Claudio Vianna, que vêm
fazendo uma gestão de excelência para a
advocacia”.
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OAB Federal aprova a utilização de
marketing jurídico
Foram definidos conceitos para o marketing e a publicidade
Ilustrações: Storyset

Sem abrir mão das premissas fixadas pelo Código de Ética e Disciplina, o Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou o novo Provimento 205/2021,
que regulamenta a publicidade na advocacia, a fim de adequar o marketing jurídico
aos avanços sociais e tecnológicos, sobretudo porque, em decorrência da pandemia da
Covid-19, as redes sociais passaram a ser forte meio de veiculação de publicidade lícita.
O novo Provimento 205/2021 foi editado, portanto, como um reflexo dos interesses
da ampla maioria dos advogados pela expressa autorização do uso das redes sociais
como veículo de publicidade da advocacia. Em seu artigo 1°, o ato recém-aprovado
reitera a possibilidade de realização de marketing jurídico, desde que exercido em
conformidade com os preceitos éticos e com as limitações impostas pela legislação,
mediante a exposição de informações verdadeiras.
O artigo 3° do novo provimento determina que a publicidade na advocacia deve ter
caráter meramente informativo, sem estímulo direto ao litígio ou à contratação de
serviços, primando sempre pela discrição e sobriedade, para que não seja configurada
captação indevida de clientela ou mercantilização da profissão.
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A nova norma veda, ademais:
1) fazer referência, mesmo que indireta,
a valores de honorários e formas de
pagamento cobradas pelo profissional;
2) expor informações capazes de induzir a
erro ou causar danos a clientes;
3) divulgar especialidades em relação as
quais não possua título certificado ou
notória especialização;
4) empregar orações ou expressões
persuasivas de auto engrandecimento
ou de comparação, como, por exemplo,
“o melhor advogado do mundo” ou o “o
advogado que representa determinado
segmento religioso”;
5) distribuir brindes, cartões de visita e
materiais em geral de forma indiscriminada
em locais públicos, exceto em eventos de
interesse jurídico.

e imagens, inclusive fotos dos advogados
e do escritório, com exceção de símbolos
oficiais da OAB, e desde que não sejam
informados dados relativos às dimensões,
qualidades e estrutura física do escritório,
ou realizadas eventuais promessas de
resultados.
Revela-se elementar esclarecer que todas
as regras e limitações impostas pelo
novo provimento aplicam-se aos perfis
profissionais e pessoais dos advogados na
internet, uma vez que, caso o profissional
utilize suas páginas pessoais para divulgar
conteúdos jurídicos, estará promovendo
marketing jurídico, motivo pelo qual essas
publicações poderão atingir a reputação
da classe como um todo. Seja em perfil
pessoal ou profissional das redes sociais,
o advogado pode participar de vídeos
ao vivo ou gravados, como debates e
palestras virtuais, desde que não divulgue
resultados ou casos concretos.

A alteração mais relevante do
provimento recém-aprovado
parece estar disposta em
seu artigo 4°, o qual faculta
a utilização da publicidade
ativa, por meio de anúncios,
pagos ou não, nos meios de
comunicação,
desde
que
respeitados os limites éticos.
Ou
seja,
foi
introduzida
expressa autorização para o
impulsionamento de postagens
nas redes sociais, o que já vinha
sendo admitido pelos tribunais
de ética e disciplina de alguns
Estados.
No entanto, a possibilidade
de utilização de anúncios
pagos não se confunde com
o pagamento ou patrocínio
para viabilizar a aparição do
profissional ou do escritório
de advocacia em rankings,
prêmios ou qualquer tipo de
recebimento de honrarias em
publicações ou eventos. Por
outro lado, nesses anúncios, é
autorizado o uso de logomarca
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Estão permitidas, portanto, as conhecidas lives, já amplamente adotadas pelos
profissionais da advocacia, além da aquisição de palavra-chave em ferramentas
de busca como o Google Ads. Sobre o tema, o Conselho Federal da OAB consignou
que é “permitida a utilização de ferramentas de aquisição de palavra-chave quando
responsivo a uma busca iniciada pelo potencial cliente e desde que as palavras
selecionadas estejam em consonância com ditames éticos”. Como se pode notar, a
OAB regulamentou diversas questões que já faziam parte do marketing jurídico
digital, autorizando práticas que caracterizam avanço representativo à publicidade na
advocacia.

E, considerando a rápida velocidade com a qual o marketing digital vem se
desenvolvendo, mostra-se necessário o acompanhamento constante da evolução dos
critérios sobre marketing, publicidade e informação constantes no novo provimento.
Por essa razão, foi criado o Comitê Regulador do Marketing Jurídico, que é um órgão
consultivo vinculado à diretoria do Conselho Federal da OAB, com poderes para propor
a atualização das normas recentemente criadas. Objetivando, ainda, a pacificação e
a unificação da interpretação das regras atinentes ao marketing jurídico perante os
tribunais de ética e disciplina e comissões de fiscalização das seccionais, o novo comitê
regulador poderá propor sugestões de interpretação dos dispositivos sobre publicidade
e informação ao Órgão Especial. As seccionais da OAB, por sua vez, poderão criar
comitês semelhantes, de forma a aprimorar interpretações sobre as novas normas.
Com a entrada em vigor desse novo Provimento 205/2021, portanto, será possível
acompanhar, com mais eficiência, os efeitos dos avanços tecnológicos sobre o
marketing jurídico, a fim de que os advogados possam seguir as tendências do
mercado, investindo em publicidade de forma ética e eficaz.
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Peticionamento Eletrônico da OAB Niterói realiza cerca
de 1.200 atendimentos por mês, mesmo diante das
barreiras enfrentadas pela pandemia

A advogada Ana
Paula dos Santos
Coutinho elogiou
o serviço da OAB
Niterói

Fotos:
Ulisses Franceschi

Em plena atividade, a OAB Niterói, presidida
por Claudio Vianna, mantém sua proposta
de oferecer serviço e atendimento de
excelência aos advogados. Apesar de
todos os obstáculos enfrentados devido
à pandemia, o Peticionamento Eletrônico
continua a todo vapor.
No mês de
junho, foram efetuados cerca de 1.200
atendimentos.
“Mesmo diante da pandemia que assolou
o mundo, nós da OAB Niterói, diretores
e funcionários, nos desdobramos no
cumprimento de nossa missão. Vamos
passar por toda esta dificuldade,
trabalhando de forma séria e dedicada
trazendo, cada vez mais, serviços de
utilidade ao advogado e advogada”,
exalta o presidente Claudio Vianna.
O
Peticionamento
Eletrônico
está
localizado no andar térreo da sede da
entidade, na Av. Ernani do Amaral Peixoto,
507, Centro. Possui 18 computadores
modernos, equipados com os programas
necessários para o serviço eficiente. É
possível peticionar para tribunais do
Estado do Rio e de todos o país.

contaminação. A entidade mantém
funcionários treinados para auxiliar os
advogados no peticionamento. Não é
necessário agendar para utilizar o serviço.
Desde que haja computador disponível, é
utilizado por ordem de chegada.
“Acho o atendimento do Peticionamento
Eletrônico da OAB Niterói maravilhoso.
Principalmente neste momento, em que
o sistema do TJRJ não vem funcionando
a contento, temos aqui todo o apoio
e amparo dos funcionários. Utilizo o
serviço constantemente e sou muito
bem atendida. Essa iniciativa da OAB foi
muito bem-vinda e é importante para nós
advogados. A entidade está de parabéns,
nota 10”, elogiou a advogada Ana Paula
dos Santos Coutinho.
O Peticionamento Eletrônico funciona
das 9h às 17h.

No momento, o serviço está sendo
feito em 7 computadores, respeitandose o distanciamento e a quantidade
de pessoas na sala, além de toda a
proteção necessária para que não haja
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Escritório compartilhado da OAB Niterói mantém
advogados atuantes, mesmo diante das dificuldades
causadas pela pandemia
Advogada
Janaynna da Silva
Souza utiliza e
aprova o Escritório
Compartilhado

Fotos:
Ulisses Franceschi

Focada em servir à advocacia, a OAB
Niterói, presidida por Claudio Vianna, não
mede esforços para colaborar na atuação
diária dos advogados. Neste momento
difícil devido à pandemia, em que muitos
profissionais foram obrigados a fechar
seus escritórios, a opção do Escritório
Compartilhado que funciona na sede da
entidade é de suma importância. E está
sendo muito bem-vinda pelas advogadas
e advogados.
“Estamos trabalhando para atender os
advogados e advogadas e continuaremos
firmes neste propósito”, destaca Claudio
Vianna.
As nove salas estão sendo utilizadas,
respeitando-se o distanciamento e a
quantidade de pessoas, além de toda
a proteção necessária para que não
haja contaminação. Todas equipadas
com computadores de última geração,
telefone, internet banda larga, ar
condicionado e água gelada. Com
direito a um funcionário à disposição dos
advogados.

clientes. A OAB Niterói segue o padrão
essencial para o exercício da profissão,
principalmente para quem está iniciando
na carreira, os jovens advogados, que não
possuem uma estabilidade. O espaço tem
sido muito proveitoso. Gostaria, apenas,
se possível, que fossem disponibilizados
mais horários para atendimento. A
demanda é grande. Quem sabe não
conseguimos mais salas?”, interroga
Janaynna, deixando uma sugestão para a
entidade.
O Escritório Compartilhado funciona na
sobreloja da sede da OAB Niterói, na Av.
Ernani do Amaral Peixoto, 507, Centro.
Atualmente, o atendimento tem sido feito
das 9h às 18h, mediante agendamento
gratuito antecipado, pelos telefones 26180520 e 3716-8927. Os advogados têm
direito a duas horas por dia, quatro por
semana.

A advogada Janaynna da Silva Souza utiliza
e aprova do Escritório Compartilhado:
“Utilizo o escritório compartilhado com
frequência. O atendimento do espaço é
excelente e nos fornece todos os recursos
necessários para atendermos nossos
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OAB Niterói recebe o ministro do STJ Ricardo Villas
Bôas Cueva, em palestra híbrida coordenada pela
Seccional RJ
Fotos: Ulisses Franceschi

Claudio Vianna recepcionou em seu gabinete o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; o
presidente e a vice da Seccional, Luciano Bandeira e Ana Tereza Basílio; e Kátia Tavares,
advogada criminalista e diretora do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)

A OAB Niterói, presidida por Claudio
Vianna, sediou o terceiro encontro do
ciclo de palestras em que o presidente da
Seccional RJ, Luciano Bandeira, e a vice,
Ana Tereza Basílio, convidam magistrados
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para
abordar temas candentes do universo
jurídico. Realizado no dia 16 de agosto, o
encontro teve como convidado o ministro
do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva, que falou
sobre “Negócios jurídicos processuais”.
Antes do evento, Claudio Vianna
recepcionou em seu gabinete o ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva; o presidente e a
vice da Seccional, Luciano Bandeira e Ana
Tereza Basílio; Kátia Tavares, advogada
criminalista e diretora do Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB), e Taís Fontes,
vice-presidente da Comissão OAB Jovem
da Seccional RJ. O encontro contou,
ainda, com participação de Michele
Novaes Freitas, tabeliã substituta legal
do 15º Ofício de Notas do Estado do
Rio representando a revista “Justiça e
Cidadania”. Claudio Vianna destacou a
importância da disseminação de atuais
temas para a Justiça:

“A OAB Niterói tem por costume
incentivar a cultura e sua disseminação,
e toda a capacidade que o advogado
necessita para exercer sua profissão.
Nos dias atuais, o tema hoje debatido é
de grande importância. Costumo dizer
que é o processo do futuro. Em nome
da advocacia de Niterói, agradeço ao
ministro Ricardo Villas Bôas Cueva por
sua disponibilidade para abordar tão
importante tema. Nossas portas estarão
sempre abertas para recebe-lo”, declarou.
Luciano Bandeira também agradeceu a
recepção do presidente Claudio Vianna,
destacando que a OAB Niterói é a maior
Subseção do país:
“Agradeço ao presidente Claudio pela
oportunidade de apresentarmos esta
palestra, com um tema tão relevante,
apontando o caminho o qual nós vamos
percorrer. Reconheço a importância das
mudanças, que o novo código trouxe.
Agradeço a disposição do ministro em
debater o assunto com a advocacia, neste
evento do mês de agosto, que faz parte
das comemorações do Dia do Advogado.
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O presidente e a vice da Seccional RJ, Luciano Bandeira e Ana Tereza Basílio; Michele Novaes
Freitas, tabeliã substituta legal do 15º Ofício de Notas do Estado do Rio; o ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva e o presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, participam da palestra

Agradeço a disposição do ministro em
debater o assunto com a advocacia, neste
evento do mês de agosto, que faz parte
das comemorações do Dia do Advogado.
Quero destacar a preocupação da
Seccional e da OAB Niterói com o ensino
continuado e o aperfeiçoamento da
advocacia, oferecendo as ferramentas
necessárias para que os advogados
possam desenvolver, ainda mais, a sua
atividade profissional. Agradeço, também,
o apoio da revista Justiça e Cidadania”,
exaltou.

Da OAB Niterói estavam também
presentes Ralph de Andrade, diretortesoureiro, Marcelo Rei, diretor de
Cultura e Eventos, e Daniel Melo Vargas,
presidente da Comissão de Direito do
Trabalho.
A palestra foi realizada no auditório da
sede da Subseção, mas de forma híbrida,
ou seja, com a presença física restrita de
público e transmissão simultânea pelo
canal da OAB/RJ no Youtube.

Da OAB Niterói estavam também
presentes Ralph de Andrade, diretortesoureiro, Marcelo Rei, diretor de
Cultura e Eventos, e Daniel Melo Vargas,
presidente da Comissão de Direito do
Trabalho.
A palestra foi realizada no auditório da
sede da Subseção, mas de forma híbrida,
ou seja, com a presença física restrita de
público e transmissão simultânea pelo
canal da OAB/RJ no Youtube.

Confira o evento na íntegra clicando no botão abaixo:
CONFIRA O EVENTO
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Diretoria da OAB Niterói esteve presente na Missa de
Ação de Graças realizada na Basílica Nª Srª Auxiliadora,
em agradecimento às doações feitas pela entidade ao
Grupo do Colégio Salesiano

Presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, e sua diretoria, participaram da Missa
de Ação de Graças em agradecimento às doações feitas pela entidade ao Grupo do
Colégio Salesiano.

Foto: Divulgação
O presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, e sua diretoria, participaram da Missa
de Ação de Graças em agradecimento às doações feitas pela entidade ao Grupo do
Colégio Salesiano. Realizada no dia 10 de agosto, na Basílica Nossa Senhora Auxiliadora,
em Santa Rosa, a missa foi celebrada pelo Padre Júnior (diretor do Centro Juvenil do
Salesiano) e contou com a presença dos presidentes das Comissões de Ação Social,
Maria Luiza Procópio; e Rodolfo da Silva Rodrigues, Especial de Direito do Terceiro
Setor, responsáveis pela Campanha do Agasalho 2021, cujas doações foram entregues
ao Grupo do Colégio Salesiano (Campanha Solidária Salesiana).

Pandemia da Covid-19 levou 17 advogados da Subseção
A OAB Niterói lamenta a perda de 17 advogados, vítimas da pandemia da
Covid-19 desde março de 2020.
O presidente Claudio Vianna e sua diretoria, em nome da advocacia niteroiense,
externam suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos dos
conceituados advogados.
Paulo Alberto Antunes de Figueiredo
Valmir Dulcetti
Sérgio Rogério Brito Duarte
Selmo Carvalho Martins
Jair Barcelos de Mattos
Edelcyr Alves Gameiro
Marco Antônio Condeixa Campos
César Augusto Guimarães Colin
Helio Martinez Montero

Nelson Luiz dos Santos Ambrósio
Clemerson Maciel Neto
Marcelo Prado Gondim
Bruno Gonçalves Ribeiro
Paulo Roberto Alves de Castro
Alder Macedo de Oliveira
Ary Sérgio Rodrigues da Costa
Márcia da Silva Rodrigues
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OAB Niterói recebeu a segunda rodada da vacinação
contra a gripe. Ação da Caarj imunizou 298 pessoas

Cristina Targino,
presidente da
Afat, foi uma das
primeiras a ser
imunizada

Fotos:
Ulisses Franceschi

A advocacia niteroiense teve mais uma
chance de se vacinar contra a gripe. Ao
todo, 298 pessoas, entre advogadas,
advogados, bem como seus dependentes
e agregados, além de estagiários de
Direito, funcionários e prestadores de
serviço da entidade que puderam se
imunizar gratuitamente. A ação ocorreu
no dia 17 de agosto, na sede da OAB
Niterói, com a opção de “drive-thru” em
frente à sede.
A campanha anual de vacinação contra
a gripe da Caarj é realizada em parceria
com a OAB/RJ e o Instituto Butantan.
Na primeira ação realizada na OAB
Niterói, em junho, foram imunizadas
542 pessoas. A campanha da Caarj já
vacinou mais de 14 mil em todo o Estado,
incluindo a Seccional e as Subseções. A
vacina protege contra a Influenza A H1N1,
Influenza A H3N2 e Influenza B.

Claudio Vianna acompanhou de perto a
segunda rodada de vacinação em Niterói.
Cristina Targino, presidente da Afat, foi
uma das primeiras a ser imunizada. O
advogado João Pascoto Neto, presidente
da Comissão de Convênios, também
esteve presente.
“Com essa ação em parceria com a Caarj,
nós da OAB Niterói, também em parceria
com a Afat (Associação Fluminense
de Advogados Trabalhistas) e Afacc
(Associação Fluminense de Advogados
Civilistas e Criminalistas), damos mais um
importante passo para a superação desse
momento. A receptividade da advocacia
niteroiense foi incrível. Vamos seguir, pois
ainda temos muito trabalho pela frente”,
declarou o presidente da OAB Niterói.

Segundo o presidente da Caarj, Ricardo
Menezes, a intenção é levar a ação a todo
o Estado: “Visitaremos todas as Subseções
nos próximos dois meses”, conta,
explicando que a campanha é realizada
em duas rodadas: “Seguimos um mapa
e, depois de completo, voltamos para
contemplar advogados e advogadas que
não puderam se vacinar contra a gripe na
primeira oportunidade”.
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Presidentes da Seccional, OAB Niterói e Caarj reabrem
o Centro Médico da 16ª Subseção. Espaço estava
fechado devido à pandemia e retoma o atendimento

Ricardo Menezes, Luciano Bandeira e Claudio Vianna conferem as inovações do
Centro Médico

Fotos: Ulisses Franceschi
A advocacia fluminense pode comemorar.
O presidente da OAB Niterói, Claudio
Vianna, festejou a reabertura do Centro
Médico, que funciona no 7º andar da
sede da 16ª Subseção. Juntamente com
os presidentes Luciano Bandeira, da
Seccional RJ; e Ricardo Menezes, da Caarj;
ele não mediu esforços para retomar o
atendimento de saúde, que havia sido
interrompido em março do ano passado,
devido à pandemia da Covid-19. O espaço
passou por reformas para melhor atender
às advogadas e aos advogados e reabriu
no dia 5 de julho.

“Estou muito honrado de estar em Niterói
para reabrir e entregar à advocacia da
cidade este patrimônio. O presidente
Claudio Vianna sempre destacou a
importância deste Centro de Reabilitação
e Fisioterapia. Parabéns aos presidente
da Subseção e da Caarj, Ricardo Menezes,
que estão sempre juntos para atender à
advocacia do nosso estado. É uma grande
satisfação estar com vocês aqui”, exaltou
Luciano Bandeira.

No Centro de Promoção da Saúde (Cepros)
são oferecidos tratamentos clínicos
como RPG, Fisioterapia e Pilates, além de
consultas de Ginecologia e Dermatologia,
todos com valores abaixo dos praticados
no mercado ou cobertos pelo plano de
saúde Unimed. Há também o Posto de
Enfermagem.

“Fico muito feliz em reabrir este espaço.
Agradeço aos homens e mulheres,
funcionários da Caarj, responsáveis
pelo trabalho coletivo de qualidade
desempenhado aqui. Em nome da
advocacia do Rio de Janeiro, eu externo a
nossa gratidão”.

Reconhecido pela advocacia como um
local de referência médica, a reabertura
do espaço foi muito comemorada pelo
presidente da OAB/RJ:

Segundo ele, é importante ressaltar a
qualidade do trabalho desempenhado
pelos funcionários envolvidos no projeto:

O presidente da OAB Niterói, Claudio
Vianna, destacou a importância da
reabertura do Centro Médico, justamente
do momento difícil enfrentado pela
humanidade e a advocacia.
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“Neste momento é indispensável a união,
não só das advogadas e advogados,
mas de todo o sistema OAB. Este
Centro Médico, que hoje foi muito bem
reformulado, se iniciou com muita luta
do nosso ex-presidente Antonio José.
Esse foi um dos motivos que fez com que
lutássemos para reabri-lo. Nos sentimos
na obrigação de mantê-lo em atividade”,
declarou acrescentando:
“Além disso, após o fechamento do
espaço devido à Covid, foram inúmeros
os pedidos de advogados solicitando sua
reabertura. Não só de profissionais de
Niterói, mas também das cidades vizinhas
como São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.
Fica aqui o meu reconhecimento aos
presidentes Luciano Bandeira e Ricardo
Menezes, por terem sido sensíveis a este
pleito da OAB Niterói. Podem ter certeza
de que estão atendendo aos anseios da
advocacia do Estado do Rio de Janeiro.
Seguiremos firmes com esse trabalho,
tão sério e importante”, exaltou.
À frente da operacionalidade do Cepros,
o presidente da Caarj, Ricardo Menezes,
também agradeceu a parceria dos
presidentes Luciano Bandeira e Claudio
Vianna:
“O apoio da Seccional e da OAB Niterói foi
fundamental para a reabertura do Centro
de Reabilitação e Fisioterapia. Sem eles
jamais poderíamos estar reabrindo
hoje este espaço tão importante para a
advocacia”, constatou.

Já em funcionamento, o Centro Médico
atende com horário reduzido, das 10h
às 16 horas, ainda em respeito às regras
de segurança impostas pela pandemia.
Oferece consulta nas especialidades de
Ginecologia e Dermatologia, além do
Posto de Enfermagem, Pilates, RPG e
Fisioterapia.
Advogados e familiares poderão agendar
atendimento presencialmente ou pelos
telefones (21) 2719-4953 e 2719-4615.
Por esses números também é possível
informar-se sobre os valores praticados
e detalhes dos tratamentos oferecidos. O
Centro Médico fica na sede OAB Niterói:
Avenida Amaral Peixoto, 507, 7º andar,
Centro.
A reabertura do Centro Médico contou
com a presença do diretor-tesoureiro
da OAB Niterói, Ralph de Andrade; de
dirigentes da Ordem e da Caarj, entre
eles o secretário-geral da OABRJ, Álvaro
Quintão, o secretário-adjunto, Fábio
Nogueira - que também é diretor do
Departamento de Apoio às Subseções -,
o assessor da presidência da Seccional,
Carlos André Pedrazzi, e o tesoureiro e o
secretário-adjunto da Caixa, Fred Mendes
e Mauro Pereira, respectivamente.
A solenidade contou, ainda, com a
participação do presidente do Sindicato
dos Advogados do Rio de Janeiro, Claudio
Goulart, e dos presidentes das subseções
de Itaboraí, Lauro de Mattos Junior; São
Gonçalo, Eliano Enzo; e Nova Iguaçu,
Hilário Franklin.

Ricardo Menezes também agradeceu aos
funcionários e reforçou o papel central da
Caixa: o de suporte à advocacia.
“Não apenas a equipe que presta
atendimento aos colegas aqui, mas
também os servidores do nosso Núcleo de
Assistência fazem a diferença e merecem
todas essas homenagens. É como diz a
placa instalada nessa recepção, para a
Ordem e para a Caarj a assistência está
em primeiro lugar”, destacou.
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Cursos jurídicos com certificação é
na Escola Superior de Advocacia de
Niterói!
Inscreva-se:
CONFIRA OS CURSOS DISPONÍVEIS

