
OAB/RJ divulga edital das 
próximas eleições, marcadas 
para 16 de novembro
Foi publicado na quinta-feira, dia 30 de setembro, o Edital de 
Convocação para as Eleições da OABRJ, que acontecerão no dia 16 de 
novembro, das 9h às 17h. Na ocasião, serão eleitos, além do presidente 
da Seccional para o triênio de 2022 a 2024, os representantes das 
Subseções de todo o Estado. 
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Mensagem do Presidente

Enquanto a sociedade vai tentando voltar a uma vida minimamente normal, após a 
vacinação já concluída – ou ao menos a aplicação da primeira dose - de quase toda 
a população acima de 18 anos e o retorno do expediente nas repartições públicas, 
escritórios, consultórios, demais serviços e comércio em geral, enquanto isso tudo 
vai se encaminhando, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ) está 
parado no tempo, sem expediente externo, audiências e sessões presenciais desde 

17 de março de 2020.

A OAB Niterói faz ressoar o grito de revolta dos advogados e declara sua indignação 
quanto a essa inércia do setor trabalhista!

Se era justo e correto o fechamento do TRT, incluindo o atendimento presencial ao 
público, audiências e correições no 1º grau, mais as sessões de julgamento de 2º grau, 
lá no início de 2020, como prevenção ao contágio da Covid-19, agora, passados mais 

de 560 dias, esse quadro parece um desdém ou esquecimento das autoridades.

Advogados e advogadas trabalhistas encontram-se extremamente prejudicados 
no exercício de sua atividade profissional, bem como todo cidadão que está na 

expectativa de ver seus direitos respeitados.

Nesses tempos estranhos em que surgem vozes pregando a extinção da Justiça do 
Trabalho –  e não nos esqueçamos que a Justiça comum encontra-se embaixo de 
pilhas e pilhas de processos –, esperamos que não seja a própria Justiça do Trabalho 

que está trilhando o caminho suicida.

A OAB Niterói apoia posição da OAB/RJ, que enviou, em 29 de setembro, um 
requerimento à Presidência e à Corregedoria do TRT para que seja efetivado o 
imediato cumprimento do plano de retomada da reabertura da Justiça do Trabalho. 
Já houve decisão neste sentido, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), 

expedida no dia 24.

Claudio Vianna
Presidente da OAB Niterói

Foto: Ulisses Franceschi
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Indio do Brasil Cardoso
Diretor Geral da ESA Niterói

ESA OAB Niterói

Sempre nos sentimos muito à vontade quando 
atiçados a falar a respeito da ESA Niterói e, 
mais ainda, recebermos respostas positivas 
à razão de sua existência, encorajando-nos 
a sua significação no cenário educacional/
profissional.

Inobstante estejamos passando por momentos 
difíceis, problemáticos, que a todos atinge, e 
não está de fora o advogado, mesmo assim a 
ESA está viva e atuante, basta que se constate 
nos eventos semanais, constante de palestras 
na feição online, muito bem conduzidas 
pelas brilhantes professoras Laila Falconi e 
Cintia Azedo, que trazem ao debate conteúdo 
jurídico inolvidável, atual e bem diversificado.

Ou seja, é de se notar que em um período 
dos mais adversos (pandêmico) percebemos 
que a Escola Superior de Advocacia exerceu 
e continua exercendo com brilhantismo o 
seu papel. Inclusive proporcionando dos mais 
variados cursos e lives em prol do avanço da 
advocacia.

É o tipo de demonstração inequívoca que 
a instituição está, sem modéstia, e já que 
não pode funcionar plenamente, atuante e 
seriamente comprometida com a atualização 
do profissional do Direito.

E também não poderíamos deixar de focalizar 
assuntos essenciais ao exercício da advocacia 
hodierna: estudo e adaptação às novas 
tecnologias (que já vêm sendo implantadas, 
tornando os processos mais céleres para uma 
prestação jurisdicional mais efetiva).

Quando da adoção dos mecanismos a 
nos inteirarmos quanto ao sistema Pje 
(Processo Judicial Eletrônico), lembro-me 
bem vencermos dificuldades e a ESA foi 
aliada incansável e permanente para que os 
advogados bem conhecessem o sistema, hoje 
reconhecidamente aprovado o verdadeiro 
avanço tecnológico.

Muitos desafios estão ainda por vir, mas 
também estaremos preparados a enfrentá-los, 
tais como a adoção da inteligência artificial, 
como já vem sendo adotado, como exemplo, 
o denominado bem-te-vi.

Esse sistema, adotado segundo consta no TST, 
vem dando certo porque, por exemplo, logo 
que distribuído, é passado sob crivo de um 
programa, o qual detecta logo se o recurso 
que foi interposto

é tempestivo ou não. Com isso, ganha-se 
tempo e, lógico, merece aprovação.

Alguns profissionais (colegas e professores) já 
dispuseram a abordar tais (importantíssimos) 
temas e nossa intenção é disseminar a nova 
cultura que por certa está a caminho.

Portanto, é de se concluir que a ESA 
constantemente se manteve presente junto 
ao caminhar dos advogados e, neste momento 
presente, não podia ser diferente. Merecendo 
todo o reconhecimento e aclamação pelo 
papel desempenhado.
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A OAB Niterói, presidida por Claudio 
Vianna, se coloca ao lado dos 
advogados e declara sua indignação 
quanto ao fechamento do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região 
(TRT-RJ), que encontra-se sem 
expediente externo, audiências e 
sessões presenciais desde 17 de 
março de 2020.

O fechamento do Tribunal 
ocorreu após a publicação de ato 
que suspendia o atendimento 
presencial ao público nas unidades 
administrativas e jurisdicionais do 
TRT-RJ, bem como as audiências 
e correições no primeiro grau e as 
sessões de julgamento de segundo 
grau, como prevenção ao contágio 
da Covid-19.

No entanto, tendo em vista o 
retorno progressivo do atendimento 
presencial nos outros Tribunais, a 
OAB Niterói não vê justificativa para 
o Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região se manter fechado, 
prejudicando a atuação dos 
advogados e advogadas trabalhistas.

A OAB Niterói, através da Comissão de 
Apoio à Terceira Idade, presidida por 
Karin Ferreira Rangel, firmou parceria 
com a Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos, com o objetivo de combater 
as violações de direitos humanos 
relacionadas à população da terceira 
idade na cidade, especificamente no 
acompanhamento de diligências e 
inspeções em conjunto para situações 
de graves violações em casas de 
repouso, bem como nos demais locais 
que atendam demandas básicas dos 
idosos residentes no município.

“É uma parceria para os atendimentos 
e acompanhamentos dos casos de 
violação de direitos aos idosos recebidos 
no Centro de Cidadania (CecidD), em 
busca de justiça e dignidade humana”, 
explica a advogada Karin Rangel.

Além da presidente da Comissão de 
Apoio à Terceira Idade da OAB Niterói, 
estiveram presentes na assinatura da 
parceria o subsecretário municipal de 
Direitos Humanos, Rafael Adonis, a 
coordenadora do Programa de Proteção 
e Defesa da SMDH, a assistente social 
Monique Seabra e o advogado do Centro 
de Cidadania, Renan Dutra.

OAB Niterói manifesta sua 
indignação quanto à suspensão 

do expediente externo e as 
audiências presenciais no TRT-

RJ desde março de 2020

OAB Niterói e Secretaria 
Municipal de Direitos 

Humanos assinam parceria 
para acompanhamento dos 

casos de violação de direitos 
dos idosos

Karin Rangel, presidente da Comissão de Apoio à 
Terceira Idade, assina parceria com a Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos

5



OAB/RJ divulga edital das 
próximas eleições, marcadas 
para 16 de novembro
Publicado na quinta-feira, dia 30 de setembro, o Edital de Convocação para as Eleições 
da OAB/RJ, que acontecerão no dia 16 de novembro, das 9h às 17h. Na ocasião, serão 
eleitos, além do presidente da Seccional para o triênio de 2022 a 2024, os representantes 
das Subseções de todo o Estado.

Para facilitar o acesso às informações sobre o pleito, a OAB/RJ colocou no ar um site que 
reúne tudo o que os advogados  precisam saber antes de depositar o voto na urna.

O acesso ao site pode ser feito pelo link acima, pelo endereço direto (oabrj.org.br/
eleicoes2021) ou pelo banner localizado no topo da página principal do Portal da OAB/RJ.

De acordo com o documento, os pedidos de registro de chapas completas poderão ser 
realizados a partir do dia 1º até o dia 15 de outubro. As solicitações, dirigidas à Comissão 
Eleitoral da Seccional, devem ser feitas na Central de Atendimento ao Público da Ordem, 
localizada na Av. Marechal Câmara, 150 – Térreo, das 9h às 18h.

Vale lembrar que para votar é preciso estar em dia com a anuidade. A última data para 
o pagamento das anuidades atrasadas e para requerimento de parcelamento para as 
inscrições principal, suplementar e por transferência é dia 15 de outubro. Embora os 
advogados com débito (incluindo a anuidade corrente) possam pagar as suas anuidades 
após tal prazo, esses não terão mais como votar se não quitarem todas as anuidades em 
aberto ou eventuais parcelas em atraso até a data-limite estabelecida pelo Conselho 
Federal.  
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Chapas adotarão paridade de gênero e cotas raciais

Fonte: Site da OAB/RJ
Texto: Felipe Benjamin
Gráfico: Raphael Carneiro

Pela primeira vez na história 
das eleições da OAB/RJ estará 
em vigor o sistema de cotas e 
paridade de gênero aprovado 
pelo Conselho Federal da 
OAB em novembro de 2020. 
De acordo com a decisão, a 
composição de uma chapa 
deverá atender a percentuais 
pré-estabelecidos de gênero e 
etnia. Tanto o Conselho Titular 
quanto o Suplente deverão 
apresentar proporções iguais 
de homens e mulheres.

O mesmo se repete na escolha dos conselheiros federais. Os dois grupos de três nomes 
– titulares e suplentes – devem ser formados por uma combinação equilibrada de 
gêneros. No caso das diretorias  da OAB/RJ e da Caarj, formadas por cinco diretores, 
devem, obrigatoriamente, ser três de um gênero e dois do outro. Para a suplência da 
Caixa, as duas vagas devem ser preenchidas por uma pessoa de cada gênero.

Já no campo das cotas étnicas, o percentual de advogados pretos ou pardos deve ser 
equivalente a pelo menos 30%, levando-se em consideração o total de cargos da chapa. 
Ou seja, levando em consideração o exemplo de uma chapa com 173 integrantes, pelo 
menos 52 candidatos precisam respeitar a autodeclaração para cumprir a cota racial.  

As chapas que disputarão as eleições nas Subseções deverão estar atentas a estas 
mesmas regras.
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OAB Niterói sedia lançamento da 
ANACRIM Niterói e Região Metropolitana

Fotos: Ulisses Franceschi

“É uma honra Niterói ter sido escolhida, 
entre as cidades da região metropolitana, 
para receber a regional da Anacrim. Não 
me recordo de movimentos sérios e 
direcionados à advocacia, nos últimos anos, 
que envolvam a advocacia criminal. Talvez 
esta falta de comprometimento tenha-nos 
trazido a esta realidade. Estamos entrando 
em uma nova era, que também deve ser 
para a advocacia criminal. Não tenho a 
menor dúvida, que a Anacrim fará jus a 
este novo tempo”, exaltou Claudio Vianna, 
acrescentando:

“Quero desejar, Andréa Perazoli e Bernardo 
Lugão, muito sucesso nessa missão, que 
sabemos não será fácil, mas conhecemos 
a competência de vocês. A OAB Niterói e a 
advocacia do RJ estão com vocês”.

Álvaro Quintão disse que a região é uma das 
mais importantes e estratégicas do Estado 
e citou Niterói como uma cidade que “já 
foi capital do Estado do Rio de Janeiro, 
mas que, infelizmente, apresenta números 
assombrosos de violações ao exercício 
profissional da advocacia criminal”. 

James Walker, presidente da Anacrim 
Nacional, saudou a todos e falou sobre a 
importância da entidade:

A OAB Niterói, presidida por Claudio Vianna, 
sediou no dia 16 de setembro, a cerimônia 
de lançamento da Associação Nacional 
da Advocacia Criminal (ANACRIM) Niterói 
e Região Metropolitana (São Gonçalo, 
Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Tanguá). 
O evento aconteceu no auditório da 16ª 
Subseção.

Os presidentes da Anacrim-Nacional, 
James Walker Júnior, e Anacrim-RJ, Flávio 
Fernandes, deram posse à presidente e 
ao vice-presidente da Anacrim Niterói e 
Região Metropolitana, Andréa Perazoli 
e Bernardo Lugão, respectivamente. A 
entidade tem mais de 4,5 mil associados 
pelo país.

A solenidade foi aberta pelo presidente 
Claudio Vianna e a mesa de trabalhos 
contou com a presença de Álvaro Quintão, 
secretário-geral da OAB/RJ, representando 
o presidente da Seccional, Luciano 
Bandeira; Ricardo Menezes, presidente da 
Caarj; Rita Cortez, presidente do Instituto 
dos Advogados Brasileiros (IAB); Eliano 
Enzo e Andreia Pereira, respectivamente 
presidente e vice-presidente da OAB São 
Gonçalo; Hilário Franklin, presidente da 
OAB Nova Iguaçu, e a desembargadora 
Ivone Ferreira Caetano.
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“Me alegra muito ver esta simbiose e 
interação, que une as duas pontas da 
advocacia. Precisamos, cada vez mais, 
unir e valorizar a nossa classe através de 
entidades como a Anacrim”. E acrescentou:

“O presidente Claudio Vianna relatou muito 
bem os caminhos tortuosos da nossa 
classe. Quero destacar, também, a luta 
dos advogados trabalhistas. Desde março, 
a Justiça do Trabalho não pode abrir as 
portas para a advocacia”.

Flávio Fernandes, presidente da Anacrim/
RJ, falou sobre a atuação do advogado 
criminal:

“Ele não é apenas um solitário, é um 
injustiçado, porque em momentos de 
violação de direitos, a última trincheira é 
o advogado criminal. Sobretudo nos dois 
últimos anos temos presenciado episódios 
lamentáveis, inclusive de advogados 
destratados enquanto acompanham 
clientes dentro de delegacia, porque 
estão ali tentando exercer sua profissão. 
Somente uma advocacia unida é capaz de 
enfrentar essa situação”.

A presidente empossada, Andréa Perazoli, 
se disse emocionada:

“Passei a minha vida caminhando ao 
lado de gigantes. E um deles é o James 
Walker Junior, presidente da Anacrim 
Nacional. Com ele aprendi muito. Estou 
muito honrada de receber esse convite 
para ser a presidente. Acredito que unindo 
forçar podemos trazer para a região 
metropolitana um trabalho brilhante”.

Seu vice, Bernardo Lugão, deixou claro o 
apoio a ela.

“Representar a Anacrim é, como todos já 
falaram, uma honra. Me sinto privilegiado 
por estar em uma associação que conta 
com advogados combativos. A posição do 
advogado está sempre sendo questionada, 
mas nós não vamos perder essa força que 
existe na nossa associação. Eu vou sempre 
apoiar a Andréa”, salientou.

O presidente da OAB Niterói encerrou a 
solenidade desejando a Andréa Perazoli 
e Bernardo Lugão muito sucesso e 
reafirmou:

“A Anacrim terá todo o apoio da OAB 
Niterói e da advocacia do Estado do Rio de 
Janeiro. A atuação de vocês será vital para 
a manutenção da advocacia criminal de 
nosso país”.

Claudio Vianna 
afirmou que a 
Anacrim terá 
todo o apoio da 
OAB Niterói e 
da advocacia do 
Estado do Rio de 
Janeiro
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Também presentes à solenidade, representantes da OAB Niterói, Ralph de Andrade, 
diretor-tesoureiro; Fabio Lucas, corregedor-geral; Marcelo Rei, diretor de Cultura e 
Eventos e responsável pelo cerimonial; Hélio Consídera, diretor executivo; Fernando 
Praxedes, presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas; Rodrigo 
Vidal, conselheiro, e Cíntia Asevedo, presidente da Comissão de Direito Penal, além de 
outros advogados e advogadas. 
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O presidente da Anacrim-Nacional, James 
Walker Júnior (centro) deu posse à presidente e 
ao vice-presidente da Anacrim Niterói e Região 

Metropolitana, Andréa Perazoli e Bernardo 
Lugão

Flávio Fernandes, presidente da Anacrim/RJ, 
exaltou a atuação da advocacia criminal
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Primeira Reunião | Dia 17 de Agosto

Terceira Reunião | Dia 26 de Agosto

Segunda Reunião | Dia 24 de Agosto

Quarta Reunião | Dia 1º de Setembro

Realizada na sede da entidade, a reunião buscou 
soluções que facilitem o avanço profissional das 
advogadas e dos advogados na nova fase. Além dos 
representantes das Comissões, compareceram o 
diretor-tesoureiro Ralph de Andrade e o corregedor 
Fabio Lucas.

A terceira reunião foi realizada no dia 26 de agosto, 
na sede da entidade.  Além dos representantes das 
Comissões, compareceram o diretor-tesoureiro 
Ralph de Andrade e o corregedor Fabio Lucas.

A segunda reunião aconteceu no dia 24 de agosto. 
Além dos representantes das Comissões, contou 
com a presença do secretário-geral da Seccional RJ, 
Álvaro Quintão, e do presidente do Sindicato dos 
Advogados do Estado do Rio de Janeiro, Claudio 
Goulart. Compareceram os seguintes membros da 
diretoria da OAB Niterói: Ralph de Andrade, diretor-
tesoureiro, Marcelo Rei, diretor de Cultura e Eventos, 
e o corregedor Fabio Lucas.

O presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, e 
diretoria realizam a quarta reunião com presidentes 
e delegados das Comissões no dia 1º de setembro, 
voltando a discutir os rumos da advocacia pós-
pandemia. Além dos representantes das Comissões, 
compareceram o diretor-tesoureiro Ralph de 
Andrade, a secretária adjunta Helga Mansur e o 
corregedor geral Fabio Lucas.

Presidente da OAB Niterói e diretoria realizam quatro encontros com 
presidentes e delegados das Comissões da entidade, para discutir os 
rumos da advocacia pós-pandemia
Fotos: Ulisses Franceschi
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Presidente da OAB Niterói recebe Moção de Aplausos da 
Câmara Municipal durante sessão solene em homenagem 

aos 199 anos da Independência do Brasil

Claudio Vianna, presidente da OAB 
Niterói, foi um dos condecorados com 
a Moção de Aplausos na sessão solene 
realizada na Câmara Municipal e 
presidida pelo vereador Daniel Marques, 
no dia 20 de setembro, em homenagem 
aos 199 anos da Independência do Brasil.

Na ocasião, foram homenageados com 
a Medalha José Cândido de Carvalho: 
Aildo Virginio Carolino, grão-mestre 
da GOB-RJ; José Ricardo Salgueiro de 
Castro, grão-mestre da GLMERJ; Jorge 
Gouvea Mello, grão-mestre do GORJ, e 
o advogado Marco Antônio Condeixa da 
Costa.

Luciano Bandeira Arantes, presidente da 
OAB/RJ, recebeu a Medalha João Batista 
Petersen Mendes. E Moção de Aplausos 
foi concedida, além de ao presidente da 
OAB Niterói, também a Ricardo Oliveira de 
Menezes, presidente da Caarj; Antonio de 
Pádua Pereira Martins; tenente-coronel 
Jorge Henrique Cardoso; tenente-coronel 
Marcelo Ramos de Carmo, e Alexandre 
Rampazzo da Cruz.
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Presentes à cerimônia: Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB/RJ; Claudio Goulart, 
presidente do Sindicato dos Advogados RJ; Aderson Bussinger, conselheiro e diretor 
do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB/RJ; André Pedrazzi, chefe de gabinete 
da presidência da OAB/RJ; Vitor Marcelo, desembargador do TRE; Hélio Consídera, 
diretor executivo da OAB Niterói; Ralph de Andrade, diretor-tesoureiro, e Fabio Lucas, 
corregedor-geral da OAB Niterói; e Bruno Lessa, advogado e ex-vereador da Câmara 
Municipal de Niterói.

Fotos: Ulisses Franceschi

Faleceu Paulo Lemos, funcionário do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

A OAB Niterói comunica, com imenso pesar, o falecimento 
de Paulo Lemos de Almeida, funcionário do TJRJ. Ele tinha 
61 anos e morreu no dia 21 de setembro, em decorrência de 
infarto.

Muito querido e respeitado pelos colegas e amigos, Paulo 
Lemos foi advogado e atualmente era funcionário do Tribunal 
de Justiça do RJ. No momento trabalhava no Cartório da Vara 
Criminal de São Gonçalo. Atuou como mediador em Pequenas 
Causas e foi orientador na formação de novos mediadores.

Atuou na criação da Clin, foi presidente do Idurb e do diretório do PSDB de Niterói, 
subsecretário de Saúde de Nova Iguaçu e atuava em diversas causas sociais e comunitárias. 
Poeta, seu último livro será editado em breve.

Paulo Lemos deixa a viúva, Conceição Almeida (Ciça), os filhos João Gabriel e Marcos, além 
da neta Shofia, de 8 anos.

O sepultamento foi na quarta-feira, dia 22, às 15h30, no Cemitério do Maruí, Barreto.

O presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, e sua diretoria, em nome da advocacia 
niteroiense, externam suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos do falecido.
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Presidente da OAB Niterói visita Escritório Social, 
voltado para a ressocialização dos egressos do 

sistema penitenciário e seus familiares
Fotos: Divulgação

O secretário municipal de Participação 
Social, Anderson Pipico, que é o responsável 
pela implantação do projeto, destacou a 
importância desta ação na cidade.

“O Escritório Social trabalha com o objetivo 
de articular formas de facilitar que o egresso 
do sistema prisional seja reintegrado à 
sociedade, buscando garantia de emprego 
e ressocialização, de forma a evitar a 
reincidência. Vamos trabalhar de forma 
conjunta com representantes de esferas 
públicas como o CNJ, TJ-RJ, além de 
assistentes sociais, psicólogos e apoio 
jurídico em rede integrada com setores da 
Prefeitura de Niterói”, explicou o secretário.

Além do presidente da OAB Niterói e do 
secretário municipal Anderson Pipico, 
participaram da reunião Ralph de Andrade, 
diretor-tesoureiro, e Fábio Marchisiello, 
conselheiro e presidente da Comissão de 
Acompanhamento e Fomento de Políticas 
Públicas do Sistema Prisional, ambos da 
OAB Niterói; Carlos Mário da Silva, gerente 
do Escritório Social, e sua equipe.

Claudio Vianna, presidente da OAB Niterói, 
foi recebido no dia 21 de setembro, pelo 
secretário municipal de Participação 
Social, Anderson Pipico, durante visita ao 
Escritório Social, criado em julho de 2021 
pela Prefeitura de Niterói, em parceria com 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o 
Tribunal de Justiça do Estado.

O organismo, na esfera municipal, faz parte 
do eixo de prevenção do Pacto Niterói 
Contra a Violência, sendo coordenado pela 
Secretaria Municipal de Participação Social 
(Sempas) em conjunto com o Pacto Niterói 
contra Violência, e funciona no Terminal 
Rodoviário João Goulart, no Centro de 
Niterói.

“Foi gratificante ver em funcionamento o 
Escritório Social criado pela Prefeitura em 
parceria com o CNJ, que tem como objetivo 
a ressocialização dos egressos do sistema 
penitenciário e também seus familiares”, 
declarou Claudio Vianna.
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OAB Mulher homenageia profissionais com 
medalhas e moções, pela dedicação e trabalho 

prestado à classe e à sociedade

“
Que jamais esqueçamos 

dos momentos que vivemos 
durante esta pandemia. 
Vamos pegar toda essa 
dor e transformá-la em 

aprendizado e esperança, 
para que possamos 

continuar, neste mundo, 
educando nossos filhos e 

orientando nossos amigos. 
Que nós, da OAB Niterói, 

possamos continuar 
incentivando e apoiando a 

advocacia.’’

Claudio Vianna, Presidente 
da OAB Niterói

A Comissão OAB Mulher, presidida por 
Helga Mansur, realizou uma solenidade 
para homenagear as advogadas, os 
advogados e colaboradores, além de 
dois funcionários da entidade, no dia 22 
de setembro. Foi concedida a Medalha 
de Ouro do Direito, além de moções de 
agradecimento e aplausos, pelo trabalho 
prestado à classe e à sociedade.

Presidida pelo presidente da OAB Niterói, 
Claudio Vianna, a cerimônia, realizada 
de modo presencial, no plenário da 
sede, contou com Ana Tereza Basilio, 
vice-presidente da OAB/RJ, uma das 
homenageadas com a Moção de 
Agradecimento, também concedida 
a Antonio José Barbosa da Silva, ex-
presidente da OAB Niterói, que justificou 
a ausência por motivo de saúde, e a 
Luciano Bandeira, presidente da Seccional 
RJ, que não pôde comparecer devido a 
compromisso profissional. Compuseram 
a mesa de trabalhos, Ralph de Andrade 
e Marcelo Rei, diretor-tesoureiro e diretor 
de Cultura e Eventos da OAB Niterói, 
respectivamente.

Fotos: Claudio Fernandes
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Helga Mansur abriu a solenidade citando 
as dificuldades e as perdas enfrentadas 
por toda a sociedade durante a pandemia.

“Perdemos parentes e amigos e, graças a 
Deus, nos mantivemos unidos e atuantes. 
Meu profundo respeito a todos aqui 
presentes”, declarou, acrescentando:

“Agradeço a presença de Alessandra 
Ávila, atual presidente da Comissão 
Abami Jovem, que assumirá a presidência 
da entidade a partir de 1º de outubro; 
Daniel Melo, presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho; João Pascoto Neto, 
presidente da Comissão de Convênios; 
Sharon de Morais, presidente da Comissão 
de Proteção e Defesa dos Animais; 
Simone Carvalho, presidente da Comissão 
de Transporte e Mobilidade Urbana, e 
Aristides Augusto Carvalho de Rezende, 
presidente da Comissão de Políticas Sobre 
Drogas e Prevenção Criminal, bem como 
Márcio Aleluia, assessor da presidência da 
OAB Niterói, e Thais Fontes Cardoso, vice-
presidente da Comissão OAB Jovem e 
delegada da Comissão de Cultura e Direito 
Econômico da OAB/RJ”.

Claudio Vianna cumprimentou Ana Tereza 
Basilio, afirmando que é sempre um prazer 
recebê-la na OAB Niterói e exaltando 
seus serviços prestados à Ordem dos 
Advogados do Brasil.

“Se em algum momento ainda tínhamos 
dúvidas em relação à função de uma vice-
presidente, após a gestão de Ana Tereza 
Basilio este fato deixou de existir. A dra. 
demonstrou e comprovou a importância 
de sua função”, disse, e cumprimentou 
Helga Mansur pelo brilhantismo da 
solenidade.

O presidente da OAB Niterói fez questão 
de ressaltar que este foi o primeiro evento 
presencial organizado pela entidade, após 
um ano e meio de pandemia:

“Fiquei emocionado ao entrar neste 
auditório e observar a mesa aguardando 
a sua composição. Lembrei dos vários 
eventos que a OAB Mulher proporcionou 
para esta Casa e para a sociedade 
de Niterói. Infelizmente, em razão da 
pandemia da Covid-19, fomos obrigados 
a experimentar o isolamento social. Fez 
parte desse isolamento a suspensão dos 
eventos na OAB”.

Claudio Vianna acrescentou que “é triste 
não termos os eventos presenciais com a 
participação dos colegas”, e destacou as 
perdas sofridas em todo esse período:

“Não foi somente esse sentimento de 
esvaziamento que tomou conta da vida de 
todos nós. Durante este período, também 
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tivemos que experimentar a dor da perda 
de vários colegas, familiares e amigos. 
Está sendo um período, realmente, muito 
difícil. Mas nós, gestores, temos uma 
obrigação com toda a classe. Gostaria de 
deixar uma mensagem de esperança”, 
falou, apontando a foto do ex-presidente 
Antonio José Barbosa da Silva estampada 
no telão do auditório: ‘Tudo vai passar’. 
Que jamais esqueçamos dos momentos 
que vivemos durante esta pandemia. 
Vamos pegar toda esta dor e transformá-
la em aprendizado e esperança, para 
que possamos continuar, neste mundo, 
educando nossos filhos e orientando 
nossos amigos. Que nós, da OAB Niterói, 
possamos continuar incentivando e 
apoiando a advocacia. Estou muito feliz 
com a realização deste evento.” 

Ana Tereza Basilio recebeu sua moção, 
também representando o presidente 
Luciano Bandeira. 

“Estou emocionada pela homenagem e 
por retornar a esta Subseção, na qual me 
sinto em casa, pelo carinho e pela amizade 
e parceria que temos. É com muito carinho

e alegria que participo desta cerimônia 
presencial. Saúdo a mesa e a diretoria 
da OAB Niterói e dedico esta moção a 
todas as profissionais da cidade”, disse, 
exaltando o trabalho de Helga Mansur, a 
gestão de Claudio Vianna e lembrando 
que foi na Seccional RJ que nasceu a ideia 
da paridade nas campanhas eleitorais da 
OAB, o que acabou de ser aprovado pelo 
Conselho Federal. Metade das chapas para 
qualquer campanha deverá ser composta 
por mulheres.

“Dias melhores virão, principalmente para 
a advocacia”, concluiu Ana Tereza.

Ralph de Andrade, diretor-tesoureiro 
da OAB Niterói, destacou a postura do 
presidente Claudio Vianna, de buscar 
a integração entre as Comissões da 
entidade.

“Estou muito feliz de ver na plateia 
integrantes de várias Comissões, apoiando 
o trabalho desenvolvido pela OAB Mulher. 
Isso eleva, mais ainda, a responsabilidade 
da OAB, não somente com os advogados, 
mas com a sociedade”, exaltou, citando o 
trabalho dos funcionários homenageados.



18

RELAÇÃO DE 
HOMENAGEADOS

Dr. Luciano Bandeira 
Presidente da OAB/RJ

Dra. Ana Teresa Basílio
Vice-presidente da OAB/RJ

Dr. Antonio José Barbosa da Silva
Ex-presidente da OAB Niterói

Dr. Aristides Augusto Carvalho De 
Rezende 
Presidente da Comissão de Políticas 
Sobre Drogas e Prevenção Criminal

Dra. Carla Alessandra Sharon 
Menezes de Morais
Presidente da Comissão de Proteção e 
Defesa dos Animais

Dra. Karin Ferreira Dias Rangel
Presidente da Comissão de Apoio à 
Terceira Idade

Dr. Paulo Sérgio Dos Santos
Presidente da Comissão de Integração 
Comunitária

Dra. Simone Carvalho Torres De 
Oliveira
Presidente da Comissão de Transporte e 
Mobilidade Urbana

HOMENAGEADOS DA COMISSÃO 
OAB MULHER

INTEGRANTES

Secretária: 

Dra. Eliane Regina de Araújo Martins 
Romêo

Delegadas:

Dra. Marcella Magalhães Silveira

Dra. Maria Olivia Gonçalves Marques

Dra. Aline Victor Mendes

Dra. Monique Correia de Almeida 
Sobrinho

Dr. Leonardo Brito Ximenes

Dra. Eduarda Peres Gaspar

Dra. Paola Fernandes Barrozo

COLABORADORES

Sra. Gabriela Nasser de Oliveira

Dra. Dra. Thereza Christina Cypreste 
de Miranda

Sr. Thiago Santos Valle

Sra. Denize Martins Garcia

Sra. Mariah Lima da Cruz

HOMENAGEM PELA DEDICAÇÃO 
DE SEU TEMPO E TRABALHO PARA 
AUXILIAR A CLASSE E A SOCIEDADE 
ENQUANTO FOI COLABORADOR DA 
COMISSÃO OAB MULHER:

Adriana Corrêa Dantas Rodrigues da 
Silva (bacharel)

Marilia De Andrade Dutra 
(psicoterapeuta)

Richard David C. Junior (professor de 
artes marciais)

FUNCIONÁRIOS:

Diana Santana Pereira

Pablo de Barros Cabral

CONVIDADOS:

Dra. Brunna de Souza Campos Peixoto

Dr. Ronaldo Vinhosa Nunes

Dr. Indio do Brasil
Diretor geral da Escola Superior de 
Advocacia (ESA) da OAB Niterói
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Claudio Vianna 
recebe homenagem 
do Clube Central

Durante solenidade em que a OAB Niterói 
concedeu uma Moção de Aplausos ao 
Clube Central, o presidente Claudio Vianna 
recebeu no dia 21 de setembro o diploma 
do Mérito Centraliano, uma das mais 
importantes comendas conferidas pelo 
Clube Central, pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade e pela parceria 
firmada com o Comitê de Crise do clube, 
em especial diante do apoio na aplicação 
do Programa Empresa Cidadã para os 
clubes sociais e esportivos da cidade.

Realizada no salão nobre, a solenidade 
teve também a entrega de uma Moção 
de Aplausos da OAB Niterói ao clube, por 
ter cumprido importante papel social ao 
emprestar sua sede gratuitamente para a 
campanha de vacinação contra a Covid-19 
e participar ativamente das campanhas 
de solidariedade durante a pandemia.

A cerimônia teve a participação de 
advogados associados do Clube Central 
e foi coordenada pelos advogados 
Fernando Tinoco, presidente do 
Conselho Deliberativo, e João Peralta, 
representando o Corpo Consultivo.  A 
homenagem a Claudio Vianna foi 
aprovada por unanimidade no Corpo 
Consultivo do clube, que é presidido pelo 
também advogado Ivan Moraes Galindo.

Presenças ilustres da advocacia também 
marcaram a noite especial, como 
Humberto Adami, presidente da Comissão 
da Reparação da Escravidão Negra da OAB 
Federal; Aderson Bussinger, representando 
o presidente da Seccional RJ, Luciano 
Bandeira; além de Rita Cortez, presidente 
do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB); Monica Santos, vice-presidente 
da Associação Carioca dos Advogados 
Trabalhistas (Acat); Cristina Targino, 
presidente da Associação Fluminense 
dos Advogados Trabalhistas (Afat); Ralph 
de Andrade, diretor-tesoureiro e Marcelo 
Rei, diretor de Cultura e Eventos da OAB 
Niterói; Marlon Guimarães, secretário da 
Comissão OAB Jovem e presidente da 
Afat Jovem, e Vanessa Moura, delegada da 
Comissão OAB Jovem e vice-presidente 
da Afat Jovem.

Fotos: Rossini Moraes
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Projeto ESA Niterói em Movimento se 
consolida como importante veículo de 

conhecimento jurídico para a evolução do 
profissional do Direito

A Escola Superior de Advocacia (ESA) 
da OAB de Niterói exibe, desde maio 
de 2020, o Projeto ESA Niterói em 
Movimento. Idealizado pelo presidente 
Claudio Vianna e sua diretoria, é um ciclo 
de transmissões ao vivo, que aborda 
temas jurídicos extremamente atuais e 
de grande relevância para a advocacia. 
Vai ao ar terças e quartas-feiras, às 
19h, no perfil @esaoab no Instagram. 

Referência para o profissional do Direito 
que deseja aprofundar seu conhecimento 
jurídico, o projeto é apresentado por 
Laila Falconi  @laila.falconi, advogada, 
professora de Direito Civil e presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor 
e Proteção de Dados; e Cíntia Asevedo 
@cintiadefariaa, advogada criminalista, 
professora de Direito Penal e presidente 
da Comissão de Direito Penal e 
Processo Penal, ambas da OAB Niterói.

“Passamos momentos difíceis em razão 
da pandemia, mas a Escola Superior de 
Advocacia, a ESA Niterói, se destacou 
levando ao advogado e à advogada 
atualizações jurídicas. Parabéns a todos 
os envolvidos neste vitorioso projeto!”, 
declara o presidente Claudio Vianna.

Laila Falconi, que apresenta o ciclo de 
transmissões ao vivo às terças-feiras, 
lembra que o projeto foi idealizado pelo 
presidente da OAB Niterói e sua diretoria 
no início da pandemia da Covid 19:

“Ao serem surpreendidos pelo cenário 
de isolamento social determinado pelo 
Poder Público como resposta imediata à 
pandemia da Covid-19, eles perceberam 
que as ‘lives’ semanais poderiam 

representar uma conexão relevante 
entre a nossa OAB e os operadores do 
Direito, a partir do compartilhamento 
gratuito de conhecimento jurídico e 
reflexões importantes para a evolução 
profissional”, lembra, completando:

“Como já era esperado, o projeto foi 
um sucesso imediato e a cada episódio 
consegue mais adesão não só dos 
profissionais do Direito, mas também 
da sociedade, que descobriram nele 
uma fonte de informações confiáveis, 
atualizadas e relevantes. Sou muito grata 
ao Dr. Claudio Vianna e à diretoria da OAB 
Niterói, por terem confiado a mim esse 
importante projeto voltado ao crescimento 
profissional da advocacia. Tenho a honra de 
compartilhar a ideia com a querida amiga 
Dra. Cíntia Asevedo, excelente profissional 
que, assim como eu, dedica-se de corpo 
e alma ao ESA Niterói em Movimento”. 

Laila 
Falconi

Cíntia
Asevedo



Laila também exalta a brilhante proposta:

“Deixo aqui o convite para que todos acompanhem as ‘lives’, que ocorrem às terças e 
quartas, às 19h, no perfil @esaoab no Instagram. Estamos preparando muitas novidades 
e pautas sensacionais para deixar os participantes sempre muito bem informados 
sobre os assuntos mais relevantes do universo jurídico”.

Cintia Asevedo também fala sobre a importância e sucesso do projeto:

“O ESA Niterói em Movimento foi criado na pandemia, com o intuito de manter os 
alunos da ESA e os operadores do Direito atualizados e pertencentes à Casa, mesmo 
que virtualmente. Para nossa surpresa, seu alcance foi muito maior. Além do público 
de Niterói, recebemos autoridades e colegas de outras subseções e de outros estados, 
participando avidamente das nossas transmissões. Contamos com professores e 
autoridades sempre dispostos a contribuir com temas inéditos e importantes não só 
para o Direito como também com informações para a sociedade”, e concluiu:

“Muito feliz e honrada por fazer parte desse projeto com a professora Laila Falconi, 
além de ser grata a toda equipe, sempre solícita a contribuir cada vez mais para o 
crescimento deste empreendimento.”
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OAB Niterói realiza primeira entrega de carteiras 
após suspensão de solenidade presencial durante 

a pandemia

A OAB Niterói promoveu na quinta-feira, 
dia 23 de setembro, a primeira entrega 
presencial de carteiras a novos advogadas 
e advogados. A solenidade havia sido 
suspensa desde o início da pandemia.

Promovida pela Comissão de Seleção e 
Inscrição, presidida por Elio Ferreira de 
Souza e vice-presidente da entidade, 
a cerimônia foi realizada no auditório, 
seguindo todos os protocolos sanitários. A 
turma teve como paraninfa Cristina Targino, 
presidente da Associação Fluminense dos 
Advogados Trabalhistas (Afat). Estavam 
presentes o presidente Claudio Vianna, 

o diretor-tesoureiro Ralph de Andrade e 
Marcelo Rei, diretor de Cultura e Eventos. 

O jovem advogado Leonardo Castro Araújo 
foi o orador, e presente estava seu pai, 
também advogado Otacílio Araújo Neto.

Ao abrir a cerimônia, Claudio Vianna 
ressaltou a importância da volta da 
solenidade presencial de entrega de 
carteiras:

“É a primeira solenidade após o período de 
isolamento social. Hoje é um dia de grande 
emoção para todos nós, gestores da OAB 
Niterói. É muito triste ver este salão vazio e 
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Foto: Claudio Fernandes

https://www.instagram.com/esaoab/


não poder realizar nossos eventos, não ter a 
presença de advogados dentro desta Casa. 
Fomos obrigados a enfrentar o isolamento 
social. Uns até nem conseguiram suportar 
a sensação. Durante este período também
tivemos que enfrentar a dor da perda de 
um parente, um amigo e um colega.”

O presidente prosseguiu:

“Quero acreditar que tudo isso que fomos 
abrigados a passar, um dia talvez tenha 
alguma explicação. Espero que, no final, 
nos traga alguma coisa de bom, uma 
mudança de postura, de sentimento, 
e talvez darmos mais valor aquilo que 
realmente merece. Receber a carteira 
de advogado e estar habilitado para o 
exercício da advocacia é algo de grande 
valor.”

A paraninfa Cristina Targino, presidente 
da Afat, exaltou a luta do estudante para

se formar em Direito e o dia a dia dos 
advogados para exercer a profissão.

“A luta não é fácil. Todos nós passamos 
por essas dificuldades, mas graças a Deus 
vencemos. Eu estou nessa luta diária há 30 
anos. Lutar pela categoria, pela advocacia, 
pelos direitos sociais e recomeçar a 
cada dia. Nós nos deparamos com um 
projeto de lei que vem dilacerando a 
CLT. Devemos ter a consciência de que 
a advocacia trabalha não só pela classe, 
através das prerrogativas, mas também 
pela sociedade. É preciso coragem para 
ser advogado e advogada”, sentenciou.

Elio Ferreira também destacou a emoção 
de estar retornando à solenidade de 
entrega de carteiras:

“É momento único em nossa vida, que 
nos traz alegria e emoção. A partir de hoje, 
vocês podem ser chamados de doutor 
e doutora, pois são advogados e podem 
atuar.”
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Cursos jurídicos com certificação é 
na Escola Superior de Advocacia de 

Niterói!

Inscreva-se:

https://oabniteroi.org/esa/

	Botão 3: 
	Botão 4: 
	Botão 6: 
	Botão 5: 


