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Ano Novo, vida nova, é o jargão popular bem conhecido por todos. Mas
para a OAB Niterói tanto o novo, que entra, como o velho, vão trazer ou
trouxeram boas conquistas para beneficiar a classe.

A primeira boa novidade será a ampliação do escritório compartilhado para
ajudar os advogados a superar o espantalho da crise que assola o país e
reflete no judiciário, em escala maior. O presidente da OAB-RJ, Felipe
Santa Cruz, e o diretor-tesoureiro, Luciano Bandeira, em atendimento às
ponderações do presidente da OAB Niterói, vão atender à justa reivindicação para facilitar o dia a dia da classe.

O escritório compartilhado bate o recorde, já que disponibiliza gratuitamente salas com computadores, funcionários, telefones, fax. É um sucesso absoluto. Foi a primeira subseção a conseguir essa conquista. A
primeira etapa foi em parceria com a Universidade Cândido Mendes, campus de Niterói. Prometeram trocar a van, por outra um pouco maior, para
facilitar gratuitamente o transporte do Centro para Pendotiba.

Atendimento médico
garantido a advogados
A OAB Niterói conquistou mais uma grande vitória, que vai
beneficiar advogados, estagiários e funcionários da subseção, bem como seus dependentes. Convênio com a Clínica
Médica Doctor Vip Brasil, localizada na Avenida Amaral Peixoto 455, oferece consultas por R$ 60,00. A iniciativa foi
uma importante vitória para a classe e seus dependentes
com a articulação de Ivan dos Santos Gonçalves, presi-

dente da Comissão Especial de Assuntos Tributários, que
buscou o desconto para a consulta. Participaram dessa luta
o vice-presidente Luciano Alvarenga e a diretora-tesoureira
da OAB Niterói, Alcilene Mesquita. “Trata-se de um trabalho
de equipe, brilhantemente realizado pela diretoria da entidade em prol dos advogados de Niterói. O convênio já é
um sucesso”, diz o presidente Antonio José. Página 3

Ulisses Franceschi

Abre-ala

São realmente grandes vitórias que se aproximam. Mas não terminam
aqui. Tem mais. A OAB Niterói firmou convênio com a clínica médica,
Doctor Vip Brasil, que fica na Avenida Amaral Peixoto, ao lado da entidade
de classe, para prestar assistência aos advogados da cidade, ao preço
de R$ 60,00 a consulta, com direito a mais um atendimento. O conselheiro
Ivan Gonçalves, presidente da Comissão de Assuntos Tributários, conhece
os proprietários da empresa. Desta maneira, obteve a redução de R$
80,00 para R$ 60,00. E contou com a ajuda do vice-presidente Luciano
Alvarenga e da diretora-tesoureira, Alcilene Mesquita.

O convênio firmado com a Associação de Advogados de São Paulo deve
entrar em vigor em fevereiro e o adiamento foi ocasionado por problemas
técnicos. Será mais um avanço na área educacional, através de seus cursos à distância, segundo o conselheiro Augusto Nunes, também procurador-geral da entidade.

Agora, foco 2017, igualmente muito auspicioso. A instalação do tão almejado Juizado Especial Tributário, no foro de Pendotiba, foi um acontecimento. O presidente do TJ, desembargador Milton Fernandes de Souza,
atendeu ao solicitado pela presidência da OAB Niterói e tornou realidade.
A responsável é a juíza Letícia de Mores Ferreira Micheti.

Essa conquista importante contou com o conselheiro Ivan Gonçalves, presidente da Comissão Tributária, e os juízes, o diretor do foro, Alexandre
Scisinio, e o diretor do Núcleo, Marcio Quintes. Conseguiram agilizar a
implantação. O juizado tem jurisdição em Niterói, São Gonçalo, Maricá,
Itaboraí, Rio Bonito e Tanguá. Conta com 30 servidores.
O Ano Novo promete, e muito. Querer, é poder.

Antônio José Barbosa da Silva
Presidente da OAB NITERÓI

Matheus Câmara, diretor da Clínica Doctor Vip Brasil, assina o convênio com o presidente Antonio José Barbosa da Silva

Advogados apontam
perspectivas para 2018
OAB Notícias ouviu a opinião de advogados, dirigentes e conselheiros
da Ordem dos Advogados do Brasil
e de entidades representativas da
classe, como a Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas e
a Associação dos Advogados Civilistas e Criminalistas, bem como o representante da Caixa de Assistência
dos Advogados do Estado do Rio de

Janeiro sobre o que esperam para os
profissionais que militam nos mais diversos ramos do Direito. A maioria
criticou a morosidade do Judiciário,
em que pese a criação de juizados
especiais, e, também, rejeitaram o
estereótipo criado por magistrados
que rotulam como “mero aborrecimento” o julgamento de ações por
danos morais. Páginas 4 e 5

Comissão contesta
reajuste da luz
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TST homenageia
Bezerra de Menezes
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Jornalistas têm
nova diretoria
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Defesa dos Animais ganha novos delegados

Ulisses Franceschi

Extremamente atuante, a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, presidida por Carla Sharon
Morais, deu posse a mais dois delegados e uma colaboradora, realizada no gabinete da presidência
em cerimônia conduzida pelo vicepresidente Luciano Alvarenga.

— Fortalecendo a Comissão,
novos delegados e uma colaboradora médica veterinária, nomeados por nosso presidente Antonio
José, trata-se efetivamente de
pessoas abnegadas à causa,
atuando de forma altruísta, o que
nos dá a esperança de uma sociedade melhor em tempos de tanta
intolerância e ódio. Aos novos delegados, em nome do presidente e
de toda a OAB Niterói, nossas
boas-vindas, com a certeza de
pleno êxito em suas atividades —
deseja Luciano Alvarenga.
Já a presidente da Comissão,
Carla Sharon, agradeceu afir-
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mando que a CPDA se sente gratificada com o ingresso dos delegados Caio Brasil Raposo e Andréa
Raymond Kraemer, bem como da
veterinária Sandra Regina Santos
Agenor, que vão ajudar no trabalho, necessitado de muita dedicação aos animais.
Segundo a advogada, a Comissão

veio para lutar e vai continuar na
luta. “Os novos componentes chegaram para agregar e contribuir
para o fortalecimento deste trabalho em prol animais em maus-tratos e abandono. Infelizmente,
ainda enfrentamos preconceito,
não pela Ordem que sempre nos
apoiou, por parte da sociedade”,
constata.

A CPDA realizou “Feira de Adoção
- Adote um Amigo de Quatro
Patas” em parceria com a grife
Carmen Steffens. O evento aconteceu na loja em Icaraí, com desfile de animais, brindes e
arrecadação de acessórios e
ração, que serão doados a bichos
apreendidos com condições de
maus-tratos.

Defesa do Consumidor vai
questionar aumento da luz
O anúncio da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) de reajustar
as tarifas das contas de luz da Enel
Rio (antiga Ampla), partir de 15 de
março, é questionado pelo presidente
da Comissão de Defesa do Direito do
Consumidor da OAB Niterói, Fernando Farias Mello. Segundo afirma,
a proposta de um reajuste de 18,11%
para os consumidores residenciais e
de 17,28% para as indústrias não condiz com a realidade.

— A Enel é considerada pela própria
Aneel a segunda pior prestadora de
energia do país e será premiada com
um reajuste nessa ordem? A OAB vai
trabalhar para buscar o quanto antes
os dados referentes e, assim, estudar
se há alguma ilegalidade ou se este
reajuste é adequado. Não é possível
que até março não se reduza essa
proposta, até porque não é apenas a
inflação o único critério para aumento
— disse Fernando Farias de Mello.

Alessandra Ribeiro Guimarães; Alexandra da Costa

Porto Parreiras; Alexandre Gaze,Andréa dos Santos

Coutinho; Anselmo Torres de Castro; Antônio de Souza

Canabrava; Antônio Jose Marconi da Silva; Arthur
Baptista Xavier; Augusto Sterchele Nunes Pereira
Neto; Carlos Antônio Spitz Brito; Casio Essir; Célio

Junger Vidaurre; Clemerson Maciel Neto; Eduardo
Othelo Goncalves Fernandes; Elio Ferreira de Souza;

Emanuel Barra Gomes Felipe Silva Fernandes de

Lima; Fernanda Andrade Gusmão; Fernando Cesar de
Farias Mello; Fernando José Dias; Fernando Sarmento

Bastos; Getúlio Arruda Figueiredo; Gilmar Francisco

de Almeida Gilson Araújo Dias Pereira Gonçalves;

Helga Lise Mansur Ramos de Pinho; Hildebrando

Afonso Filho; Hugo Viana Barbosa; Índio do Brasil

Cardoso; Ivan dos Santos Gonçalves; Jeane da Silva

Viviani; João Marcos Genn de Souza; Joel Lima; José

Carlos de Araújo; José Henrique Macena da Silva;

José Mauricio Ignácio; Leandro Jorge Abud Rego;
Lillian Silva Vieira dos Santos; Luís Alberto Mendonca

Meato; Luiz Carlos Rodrigues Junior; Mara Rita
Ferreira de Azevedo; Marcelo Goncalves de Amorim;

Marcia Neves Santiago; Marcio Maia de Araújo Palmar;

Marco Luiz Freitas de Sá; Marcos Sampaio de
Souza; Maria Aparecida Nazaro; Michel Salim Saad;
Namara Gurupy Emiliano de Freitas; Nelson Fonseca;

Orlando Martins de Barros Filho; Patrícia Carla Araújo

de Souza; Patrícia Marinho de Araújo Seixas; Paulo
Roberto de Azevedo Santos; Paulo Sérgio dos Santos;

Pedro Paulo Nogueira Bravo; Raffaela Loureiro

Cupello; Raphael Diogenes Serafim Vieira; Rita de

Cássia Barros Rivello de Azevedo; Rodrigo Otavio
Costa Vaz da Silva; Ronaldo Vinhosa Nunes; Rosejane

Santos da Silva Pereira; Sebastião Serri de Castro;

Sheila de Souza Gomes Provietti; Tânia Maria

Malamace Monatte Silva. Tatiane Vieira da Silva;
Teresinha Terra Lachini; Tereza Cristina Teixeira Vilas

Boas; Thiago Carvalho Guimarães; Thiago Gorni

Moreira; Ulysses Monteiro Ferreira; Valdir Costa;
Valéria Ribeiro Bruno; Waltair Costa de Oliveira e
Washington Luiz dos Santos Marciano.
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Saúde garantida a preço popular
Ulisses Franceschi

A OAB Niterói conquistou mais uma
grande vitória, que vai beneficiar advogados, estagiários e funcionários
da subseção, bem como seus dependentes. A entidade acaba de assinar
convênio com a Clínica Médica Doctor Vip Brasil, localizada na Avenida
Amaral Peixoto 455, que estabelece
consultas ao preço de R$ 60,00.

A iniciativa foi uma importante vitória
para a classe e seus dependentes
com a articulação de Ivan dos Santos Gonçalves, presidente da Comissão Especial de Assuntos
Tributários, que buscou o desconto
para a consulta, cujo valor original é
de R$ 80,00. E ainda dá direito a
uma revisão gratuita no prazo de 15
dias. Participaram dessa luta o vicepresidente Luciano Alvarenga e a
diretora-tesoureira da OAB Niterói, Alcilene Mesquita.

O convênio foi assinado no gabinete e
contou com a presença do presidente,
Antonio José Barbosa da Silva; o sócio
administrativo da Clínica Doctor Vip
Brasil, Matheus Câmara Mariano; Luciano Alvarenga, vice-presidente; Alcilene Mesquita, diretora tesoureira; Ivan
dos Santos Gonçalves, presidente Comissão Especial de Assuntos Tributários; Rafael
de Lima Thiago,
presidente da Comissão de Aspectos
do Empreendedorismo; Lilian Silva
Vieira dos Santos, delegada da Comissão de Direito Eletrônico e Perícia Cri-

— Nosso presidente Toninho demonstra muita sensibilidade com a saúde da
nossa classe. A Clínica Doctor Vip possui uma excelente estrutura e, certamente, irá prestar um serviço médico
de qualidade para os advogados e, de
forma inédita, estendido para todos os
seus familiares — comentou Ivan.

A iniciativa também foi aplaudida
pela Afat:

A asinatura do convênio da OAB Niterói com a Clínica Medica Doctor Vip Brasil foi prestigiada por um grupo de advogados

minal Digital; Luiz Carlos Junior, diretor
executivo, todos da OAB Niterói, além
de Pedro Gomes, conselheiro da Associação Fluminense de Advogados
Trabalhistas (Afat), e o advogado Márcio Aleluia.

— Este convênio com a OAB Niterói é
muito gratificante para a Doctor Vip
Brasil. É a oportunidade de atender
aos advogados, estagiários e funcionários da entidade, bem como todos
os seus dependentes que comprovarem parentesco. A empresa se compromete com a qualidade e eficiência
dos serviços médicos prestados — declarou Matheus Câmara, lembrando
que o convênio prevê consultas no

valor de R$ 60,00 para 16 especialidades médicas, previamente agendadas.

— Trata-se de um trabalho de equipe,
brilhantemente realizado pela diretoria
da entidade, com a intercessão do Ivan
dos Santos Gonçalves, em prol dos
advogados de Niterói. O convênio já é
um sucesso — celebrou Antonio José.
O vice-presidente Luciano Alvarenga
também exaltou a união da classe em
favor dos advogados:

— É importante destacar a união de
esforços para a melhoria da qualidade
de vida dos advogados, a dedicação
e o trabalho de todos para permitir à

advocacia, seus familiares, estagiários
e funcionários da OAB Niterói serviços
de qualidade a um custo justo, que
complementa os serviços já prestados
pela Caarj, ampliando assim as especialidades de atendimento — constatou, recebendo total apoio da
diretora-tesoureira:

— Um trabalho de equipe, trazendo
mais um benefício para a classe —
completou Alcilene Mesquita.

Ivan dos Santos Gonçalves ressaltou
que a OAB Niterói começa o ano de
2018 celebrando mais uma grande
conquista para os advogados da subseção.

— O convênio será de grande valia
para a nossa classe, não só pelo valor
da consulta, mas também por sua localização, próximo da OAB Niterói.
Temos que parabenizar o nosso presidente António José e Ivan Gonçalves,
por esta grande conquista — enalteceu Pedro Gomes.

Serviço:

A cínica possui equipe de atendimento treinada e qualificada, funciona de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h, com consultas previamente marcadas. Oferece as seguintes especialidades: acupuntura,
angiologia, cardiologia, clínica
geral, dermatologia, endocrinologia,
gastroenterologia, ginecologia e
obstetrícia, neurologia, nutricionista,
mastologia, otorrinolaringologia, ortopedia, pneumologia, reumatologia e urologia. Após três meses da
assinatura deste contrato, o valor
será de R$ 65. O telefone para contato é 3674-8101.
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Advogados apontam perspectivas para profissão em 2018
O

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB-RJ

ano passado foi mais
uma prova de fogo para
a advocacia fluminense
diante do rigor da crise sem precedentes que atinge o Rio de Janeiro. Temos a confiança que
2018 marcará o início da recuperação econômica e trará mais benefícios à
classe, deixando para traz o gosto amargo de
um período de perdas em diversas áreas.

Como em 2017, vamos trabalhar intensamente
para minimizar o impacto da crise e auxiliar a categoria onde for necessário, preparando o terreno para que 2018 seja o mais produtivo e o
menos desfavorável ao profissional de Direito.

Luciano Bandeira,
diretor-tesoureiro da
OAB-RJ e presidente da
Comissão de Defesa e
Assistência às
Prerrogativas

E

m 2018, devemos manter
a caminhada visando à recuperação da economia
do Estado. A advocacia se mostrou forte, sobrevivendo não só à atual crise, mas às inúmeras mazelas do Poder Judiciário, como as
decisões que reduzem causas de dano moral
à ‘mero aborrecimento’; ou as limitações impostas aos mandados de pagamento; ou
ainda, os acúmulos e a lentidão de processos.

Como em 2017, a OAB/RJ estará ao lado da
categoria, cobrando diariamente melhores
condições para o advogado mudar esta reali-

Congelamos novamente a anuidade (num valor, pela primeira vez,
menor do que no começo do mandato), mantivemos e ampliamos o
atendimento nos 220 postos do Estado e reestruturamos a Comissão
das Prerrogativas, aumentando
seu alcance para batalhar diariamente contra a lentidão e o desrespeito do Judiciário. Que em 2018,
a advocacia possa, assim, colocar no retrovisor
este momento longo, nocivo e sofrido e guiar a
sociedade à uma fase melhor. O advogado é elo
fundamental nesta retomada, pois atua diretamente nas frentes mais sensíveis ao crescimento. A OAB/RJ estará sempre ao lado da
Subseção de Niterói, prosseguindo na luta em
prol das nossas causas e oferecendo todo suporte necessário nesta jornada.
dade. Tenho a sincera expectativa e a esperança de um futuro
melhor a partir deste ano. Precisamos de um Estado forte economicamente para que possamos
nos aperfeiçoar ainda mais. Este
é o caminho para a advocacia
desfrutar de um melhor mercado
de trabalho, de exigir mais dos
poderes constituídos e de conquistar uma prestação jurisdicional mais digna
para a sociedade. Mas não ficaremos parados,
esperando q isto aconteça. Vamos trabalhar p
fazer a diferença. Facilitando no que for possível o dia-a-dia do advogado. Esta é a base
do projeto OAB Século XXI, iniciado pelo
nosso presidente Felipe Santa Cruz, que revolucionou e transformou as Subseções da
Ordem. Juntos, vamos trabalhar, ombro a
ombro, para produzir um futuro melhor para a
advocacia de Niterói e de todo o Estado.

Pedro Gomes
de Oliveira,
conselheiro
da
Associação
Fluminense
de
Advogados
Trabalhistas

O

ano que se inicia para os profissionais
do Direito começa com uma série de
dúvidas e incertezas não só pelo momento de crise que o País atravessa, mas
principalmente pela reforma da CLT e ainda a
expectativa da reforma previdenciária. Para
os profissionais que atuam na área trabalhista,
este ramo do direito sofreu uma série de mudanças que implicarão não só o jurisdicionado, atingindo a sua esfera do direito, mas
também o advogado, pois este enfrentará diversos desafios.

A reforma da legislação trabalhista trouxe em
seu escopo algumas desvantagens que
podem desencorajar a propositura da ação, já
a reforma previdenciária, esta estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos. Mas,
diante do cenário que se apresenta, temos
que ter em mente que não vale a pena a lamentação e desesperança. A prática da advocacia é fundamental para o desenho de fundo.
Nós, advogados, temos um papel de suma relevância neste contexto. Somos nós que a
partir do nosso entendimento e das teses que
desenvolvemos que poderemos modificar
este panorama, assim, tenho pra mim que
2018 será um ano de trabalho duro, onde seremos dia-a-dia desafiados em nossos escritórios, e nos Tribunais, no entanto,
trabalharemos com a certeza de que estaremos construindo a estrada por onde a advocacia futura irá caminhar.

Claudio
Vianna, da
Associação
Fluminense
de
Advogados
Civilistas e
Criminalistas

U

ma radiografia da advocacia no País,
e especialmente no Estado do Rio
de Janeiro nos mostra o quanto necessitamos de transformações e adequações para o exercício racional da profissão.
Quando penso em perspectivas para o ano
que começa, automaticamente me ocorre
este quadro de necessidades, que vai desde
o desrespeito das prerrogativas dos advogados, a morosidade da Justiça, os valores
exorbitantes das custas judiciais, ganhando
novos contornos com custas até mesmo
para realização de audiência e expedição de
mandado de pagamento.

No ano que passou assistimos a crescente
dificuldade com o que chamamos de “Indústria do Mero Aborrecimento”, com redução
vertiginosa dos valores de indenizações por
dano moral, quando não de sua absoluta extinção e também procedimentos adotados
pelo Banco do Brasil, criando inúmeros obstáculos para nós na ocasião do recebimento
de mandado de pagamento. Precisamos engrossar os debates sobre estas distorções,
aumentar a atenção e vigilância, com ações
transformadoras.

A luta da OAB Niterói tem sido constante no
combate destes percalços, mas novos desafios nos esperam em 2018. Teremos um
ano com eventos impactantes como eleições para presidente, governadores e legisladores, e até mesmo na Ordem dos
Advogados do Brasil; além de uma Copa do
Mundo de Futebol, circunstâncias que nós
militantes da advocacia sabemos o quanto
dificulta a nossa atividade. Por tantas razões, nossa perspectiva para 2018, com a
transparência que merecem nossos colegas advogados, é que teremos um ano difícil, aliás, como têm sido os últimos anos;
motivo pelo qual a OAB Niterói tem e terá
papel fundamental neste ano que se inicia.

N

Gustavo Fuscaldo,
advogado

ão espere um salvador,
seja você a salvadora,
seja você o salvador,
cada um nessa toada e a advocacia será salva. Busque atuação em prática específica
dentro da advocacia, quanto
mais específico for, mais raro e capacitado
será, e consequentemente resultará em melhor remuneração. Tenha um propósito.
Cuide do aprimoramento do português jurídico, buscando desde a revisão básica gramatical até novas formas de abordagem textual.

Marcello Oliveira,
presidente da Caixa de
Assistência dos
Advogados do Estado
do Rio de Janeiro,
CAARJ

E

spero que 2018 seja um
ano de mais oportunidades
para a advocacia e de melhora na economia do país. Mas, infelizmente, os
colegas ainda enfrentarão um Judiciário cada vez
menos propenso a ampliar o acesso à Justiça.

A classe deve estar unida para superar este

Aprimoramento da oratória, por
meio de treinamentos especificamente voltados para esse campo
do conhecimento e prática. Em
um mundo cada vez mais conectado buscar compreender e dominar o inglês jurídico é essencial.
Busque um colega, ou mais, que
compartilhe dos mesmos valores
e objetivos na advocacia para desenvolver uma atuação conjunta e estruturada.
Formalize parcerias e sociedades. Estabeleça
cinco metas profissionais, e verifique a cada
dia se você as está observando. Crie a sua rotina de sucesso. Saiba ser justo com a cobrança de honorários. Procure sempre saber
e saber mais.
cenário de adversidade. De
nossa parte, queremos multiplicar
os serviços da CAARJ, fazendo
com que as próprias subseções
desenvolvam programas de
saúde e qualidade de vida apoiados por nós, como já ocorre com
o Cepros (centro médido e de fisioterapia).

É essencial que a advocacia entenda a importância da prevenção através da prática
regular de atividade física, em vez de remediar os problemas que aparecem como decorrência do sedentarismo.

Ivan
Gonçalves
dos Santos,
presidente da
Comissão de
Assuntos
Tributários
da OAB
Niterói

O

Judiciário deveria aumentar os investimentos em favor dos Juizados Especiais Cíveis, criando novas
serventias, e contratando mão-de-obra, pois,
o acesso ao Judiciário é uma questão de cidadania. Infelizmente, nos últimos dois anos os
magistrados inverteram o entendimento em relação aos pedidos de indenizações por danos
morais nas causas de consumo, e, na contramão do bom senso, foi criada a “indústria do
mero aborrecimento”, cujo escopo é a desmotivação da distribuição das ações judiciais em
sede de Juizados Especiais Cíveis. Os jurisdicionados e a advocacia foram prejudicados.

Não me restam dúvidas de que a OAB irá enfrentar esse problema, visto que, através da
luta do presidente da OAB Niterói, Antonio
José, a advocacia dessa subseção obteve
uma grande conquista no final de 2017, que foi
a instalação de dois Juizados Especiais Fazendários, cuja abrangência territorial atinge
Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá,
Rio Bonito e Silva Jardim, e, por consequência,
amplia a atuação profissional dos advogados.

Augusto
Nunes,
procurador
geral da OAB
Niterói

A

o falar sobre
as expectativas da advocacia para 2018
optei continuar apontando algumas soluções
que viemos discutindo diariamente e que entendo necessárias para a recolocação da advocacia no “radar” dos potenciais clientes, via
de consequência, trazendo ganhos financeiros
para os profissionais do Direito, resgatando a
dignidade da profissão, o amor pela militância
e o respeito às nossas prerrogativas.

Neste contexto, não teremos um cenário diferenciado para a advocacia no ano de 2018,
2019, 2020 e nem mesmo nos anos subsequentes, se continuarmos adstritos a mesma
lógica alienante em que fomos lançados e à
lletargia paquidérmica de um Judiciário fechado em si mesmo, que demonstra insistentemente a sua falta de sensibilidade
dando continuidade a expressões que contemplam a impunidade, fomentando uma política complacente de indenizações cíveis em
ações de reparações de Danos Morais, em
desacordo com o Código Consumerista,
como o locupletamento sem causa, a indústria do dano moral e o famigerado mero aborrecimento.
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perfil Advogado, político e administrador
Michel Saad estudou na antiga Faculdade de Direito de Niterói,
formando-se em 1954. Dedicou-se ao Direito Civil, com incursões no Direito Criminal. Os primeiros passos foram por conta
do conhecido advogado Eduardo Scisinio Dias. Posteriormente
integrou a equipe de advogados, da qual participavam Kleber
Miranda Cardoso, Amaucy Ferreira Viana, Herval Basilio e Benigno Fernandes. Participou de vários congressos, conferências,
e simpósios, principalmente promovidos pelo Instituto de Direito
Comparado Luso-Brasileiro, fundado em Lisboa, do qual é
membro fundador e Secretário da Assembleia Geral.

— Em 1982, fui indicado pela OAB membro da Comissão de
Inscrição de Concurso de Juiz de Direito. No período 82/83 fui
eleito Conselheiro da OAB-RJ. Sou membro efetivo do Instituto
de Advogados do Brasil. A minha família conta com vários advogados, inclusive dois filhos, André Luis e Luis Roberto, além
de primos, dentre os quais o advogado e jurista Melhim Chalhub.
Iniciei minha carreira no escritório de Eduardo Scisinio Dias. Aos
19 anos fui convidado para ministrar aulas de Latim e Direito e
Legislação na antiga Capital fluminense, nos Colégios Nilo Peçanha, Brasil, São Vicente de Paulo, Instituto de Educação e
Liceu Nilo Peçanha. Também fui indicado pelo Ministério da Educação como membro da banca examinadora da cadeira de
Latim, nos vestibulares da antiga Faculdade de Direito. Fui Promotor de Justiça substituto em Teresópolis, retornei à advocacia
e aposentei-me como Procurador do Estado — diz.
Atualmente, Saad preside a Comissão de Direito e Defesa da
Família da OAB Niterói, é membro da Academia Bonjesuense
de Letras e diretor responsável do jornal “A Voz do Povo”, que
há 87 anos é editado em sua terra natal, com circulação, através

de assinaturas, em aproximadamente 400 localidades. Na vida
universitária foi Presidente do Diretório Acadêmico Oliveira
Viana, da Faculdade Fluminense de Filosofia, eleito presidente
da União Fluminense dos Estudantes e vice-presidente da
União Nacional dos Estudantes (UNE).

— Em 1960, fui eleito presidente do Sindicato dos Professores
de Niterói e São Gonçalo, e representei o Brasil no Congresso
Mundial da Juventude, na Alemanha, em 1956. No governo Roberto Silveira, exerci o cargo de Diretor Administrativo do Departamento de Estradas de Rodagem — conta o advogado.

Na política, Michel Saad foi eleito deputado estadual em 1963, e
reeleito em 1966. Foi líder da bancada do PTB, e vice-presidente
da Alerj, sendo eleito na legislatura seguinte, presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Governo e secretário de Assistência Social no governo Jorge
Roberto Silveira, também foi secretário de Governo do prefeito João Sampaio.

— A leitura faz parte do meu pequeno e grande mundo. Descobri cedo a vocação para o magistério e gostaria de me
dedicar aos estudos
de Psicologia. Sou fã
do Fluminense; frequento três vezes
por semana a Academia Fit Center —
revela Michel Saad.

— Como parlamentar lutei e consegui a construção de numerosas obras e escolas, notadamente o Colégio Padre Mello, em
Bom Jesus, um dos maiores do Estado. Tornei-me o guardião
dos direitos dos professores e dentre várias leis de minha autoria está a que permitiu que as esposas pudessem acompanhar
seus maridos, independentemente de suas lotações, quando
estes, embora não funcionários públicos viessem a ser transferidos para outras localidades. Como deputado, recusei-me receber meus vencimentos de Procurador do Estado, durante todo
o período de meus mandatos, entendendo tratar-se de uma Resolução inconstitucional e imoral — diz Michel Saad.
Secretário de Governo e Procurador Geral nas administrações Waldenir Bragança, e em seguida secretário de
Ulisses Franceschi

Dra. Bárbara P. Fontes
Cirurgiã-Dentista - CRO 32.532
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notas

RECORDE - A jornalista
Claudia Cataldi, colunista do
jornal O Fluminense, comandou pela quarta vez a já tradicional contagem regressiva
do Réveillon de Niterói,
evento tradicional na praia
de Icaraí. Com este feito, se
consagrou como apresentadora de “Mega Eventos Internacionais” e recebeu o
convite para fazer parte da
próxima edição no Guinness
Book, o livro dos recordes
mundiais. Trata-se de um
feito recorde no que tange a
apresentações para públicos
numerosíssimos.
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Sindicato dos Jornalistas
empossa nova diretoria

Mário Sousa é o novo presidente do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. A
solenidade de posse da nova diretoria do órgão ocorreu no dia 30 de janeiro, às 18 horas, no Plenário da
Câmara Municipal de Cereadores de
Niterói, no centro. Convidado para a
importante cerimônia, o presidente
da OAB Niterói, Antonio José Barbosa da Silva, confirmou sua presença. O jornalista substituirá
Continentino Porto.
A diretoria para a gestão de 2017 a
2020 é composta pelos seguintes integrantes:

Presidente - Mário José Fernandes
Rodrigues de Sousa
1º Vice - Dulce Tupy Caldas
2º Vice - Luiz Sergio Caldieri
Secretário Geral - Evaldo Nascimento.

Divulgação

Mário Souza preside o sindicato

1º Tesoureiro - Jurivelson Salomão
Santana
2º Tesoureiro - José Pereira da
Silva
Diretor Jurídico - Adilson Pereira
Guimarães
Suplentes:
1. Max Wolosker Neto
2. Inaldo Batista dos Santos
3. Ernane Douglas Assumpção

4. Eraldo Quintanilha
5. Pablo Pereira Kling
Conselho Fiscal
1. Silvia Regina de Queiroz Ferreira
2. Carlos Alberto Antonio
3. Claudia Fernanda Barcellos
Suplentes
1. Gentil da Costa Lima
2. José Carlos de Moraes Guimarães
3. Julio Cesar de Castro Flores
Comissão de Ética
1. Edgard Batista da Fonseca Filho
2. Mauricio Alcântara Guimarães
3. José Alves Pinheiro Junior
4. Rafael dos Santos Ferreira
5. Leonardo da Silva Demamam
Berna
Representantes junto a Fenaj
1.Luiz Edmundo Continentino Porto.
2. Moisés Faria das Chagas
Suplentes
1.Adelfran Lacerda de Matos
2.José Ernesto Muzell Vianna
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Memorial ganha nome de
Geraldo Bezerra de Menezes,
primeiro presidente do TST

O Memorial do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) vai receber o nome
do jurista niteroiense Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes, que
foi o primeiro ministro presidente
desse importante tribunal. O espaço criado em maio de 2000 e
instalado no edifício-sede do órgão,
em Brasília, vai ser reinaugurado
completamente reformado no dia
19 de fevereiro.

O Memorial está sob a responsabilidade da Coordenadoria de Gestão
Documental e Memória (CGEDM),
dirigida por Luiz Fernando Duarte
de Almeida. O espaço cultural tem
como objetivos a preservação, a organização e a difusão cultural de
documentos e objetos que recuperem e reconstituam momentos importantes da história da Justiça do
Trabalho
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