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Leopoldina Representada 

 
No dia 09/03, aconteceu o I Ciclo de Diálogos 
Interseccionais em Resoluções de Disputas, com 
o tema “A Maria vai SIM com as outras”,  em 
homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 
promovido pelo Comitê de Jovens Mediadores e  
pelo Comitê de Jovens Arbitralistas.  . 
Nossa  Presidente, Dra. Talita Menezes, foi uma 
das debatedoras, tratando do tema:  “A  Imagem 
Construída da ‘Resolvedora de Conflitos’:  
Habilidade  natural ou imposição social?”.  

 

 

A III Conferência Nacional da Mulher 
aconteceu nos dias 05/03 e 06/03, quando 
foram abordadas as prerrogativas da mulher 
advogada, com a defesa de propostas e uma 
lista de deliberações que será encaminhada 
pela Comissão Nacional da Mulher Advogada 
(CNMA) ao Conselho Federal da Ordem, 
solicitando a adoção de medidas que 
reafirmem o papel essencial das mulheres 
advogadas na concretização do Estado 
Democrático de Direito, sem omissões ou 
conivência com a violação de direitos e a 
união de forças na construção da equidade de 
gênero na sociedade brasileira. As 
deliberações estão escritas na Carta de 
Fortaleza, divulgada ao final do evento. 
Ao longo de dois dias, quase 3 mil advogadas 
e advogados de todo o país participaram de 
dezenas de painéis, palestras e atividades no 
Centro de Eventos de Fortaleza. 
Representando nossa subseção estavam 
presentes a Dra. Talita Menezes, Dra. Fátima 
Cabo, Dra. Andréa Cabo e Dra. Giselle dos 
Santos. 
 

I Ciclo de Diálogos Interseccionais em Resoluções de Disputas 

III Conferência Nacional da Mulher  



Dia 10/03, aconteceu a primeira 
reunião dos Delegados de 
Prerrogativas e a posse dos novos 
delegados! 
 
 

Dia 13/03 aconteceu o evento “Intolerância 
Religiosa e seus Efeitos Jurídicos e Sociais”. 
Foram 2 painéis. No Painel 1 foram abordados 
os temas: “Liberdade Religiosa e suas Garantias 
Constitucionais”, “Sanções Penais da 
Intolerância Religiosa”, “Recorte Racial na 
Religiosidade” e “História da Religiosidade 
(Conceito)”, e no Painel 2 o tema foi: 
“Intolerância Religiosa nas suas Respectivas 
Doutrinas”. 

 
 

Aconteceu na Leopoldina 

No dia 12/03, aconteceu o III Colégio de Presidentes de Subseção, do triênio 2019/2021, foi 
recepcionado pela OAB Méier e pela OAB Leopoldina. Houve o  debate dos próximos passos da 
gestão e o avançar na luta pelos direitos das prerrogativas. Importante ressaltar que foi  abordado 
as prerrogativas da mulher Advogada, com foco em sua vestimenta, e, ainda, tratando de violência 
contra mulher e o combate ao machismo estrutural. 
Infelizmente os trabalhos foram suspensos face as medidas governamentais para enfrentar a 
pandemia do corona vírus. 
Foi criado um manifesto de repúdio  à suspensão de audiências e sessões de julgamento de primeiro 
e segundo grau de jurisdição, inclusive os administrativos, pelo período de 60 dias. 

III Colégio de Presidentes de Subseção – Triênio 2019/2021 

Evento sobre Intolerância Religiosa e seus Efeitos Jurídicos e Sociais 

 

Reunião dos delegados de Prerrogativas da OAB/RJ Leopoldina 

https://www.facebook.com/oab58subsecaoleopoldina/photos/pcb.1474074602765752/1474074079432471/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAJ0efICkSjPtyWIwvj-awXIfairu01M4bt8jg7--4w9Qjc9WZAyawrQ84EFyjAYUG6AjOn-jYorUce&__xts__%5B0%5D=68.ARDHuhOoLjiISGa3mmkMDJETED4GVn2YRzIgNJUXLIACperMli2VnCus4S0DV4c7k5TbwuJOzhZVfrfh-XJ9OYD4pFAFtA_PoaqxRWYPIgs65G64NCYGl7BzTVl13em_OpNuvCfJRivAMoLQgbJj7BgSbwsYCVvjnFA5zFgbJT7Z9VbAamptqylZqmIfLZrqL2vCYMMHYFPIs4EWivRpxmttGXyTXML9S4a6LyGwIj05GMXOdjR3Masa_SY8nlybUOaWxxPoQF4nIglSRv2r6NmZSdHKqaENcHW2BQ9wv1X4wtPwZXqNjohyuCj1rAUR-IJPuaQQ5OCG_RFQKYuLzyeQsA
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Medidas tomadas pela OAB/RJ Leopoldina na Pandemia 

 
No dia 11/03 foi  realizado na sede do Olaria Atlético 
Clube o futebol da Leopoldina , mais um jogo do time 
da OAB/Leopoldina. Nossos atletas continuam a 
preparação para o Torneio de Futebol da CAARJ. 
 

Diante das medidas de limitação e suspensão de atividades tomadas pelo TJRJ, a OAB Leopoldina 
solicitou a todos os magistrados, por ofício,  logo no início da paralisação dos serviços do Fórum 
da Leopoldina que todos os juízes disponibilizassem e-mails e telefones, como meios de 
comunicação com as serventias, assim como, que fosse  promovida uma força tarefa para que os 
andamentos atrasados fossem atualizados, com o devido processamento dos autos, priorizando-
se a expedição de mandados de pagamento.  

Depois desses pedidos feitos pela nossa Presidente, a OAB/RJ Leopoldina obteve de vários 
magistrados seus respectivos e-mails institucionais e telefones para contato, bem como e-mails 
das varas em que atuam, os quais se propuseram ainda a fazer mediações por WhatsApp, a 
depender do caso. Tais informações de contato podem ser obtidas na nossa página do facebook: 
OAB/RJ – Leopoldina.  

Com o intuito de uniformizar os procedimentos entre os juizados, a OAB/RJ Leopoldina enviou 
Ofício ao XI JEC, solicitando que seja ofertada à advocacia e aos jurisdicionados a possibilidade 
de manifestação nos autos, informando se há acordo, provas ou desejo de julgamento do feito, 
medida que foi tomada pelo X JEC. 

 A Presidente da OAB/Leopoldina, Dra. Talita Menezes, solicitou por meio do Ofício, ao 
Coordenador da Casa da Família, que sejam retomadas as atividades na sala preparada para a 
realização de audiências virtuais, ofertando-se aos juízos do Fórum Regional da Leopoldina a 
utilização deste espaço, para que não sejam paralisados processos que necessitam da realização 
de audiências urgentes. 

A 1ª Vara de família da LEOPOLDINA  disponibilizou a possibilidade de realizar audiências virtuais 
pelos WhatsApp e Skype. Apesar das dificuldades e limitações tecnológicas, o magistrado Dr. 
Andre Tredinick  não mediu esforços para atender à advocacia. Um grupo de colaboradores da 
OAB Leopoldina participou de simulação de audiência, tendo sido verificado que é viável a 
realização de reunião conjunta entre advogados (com poderes para realização de acordo, 
preferencialmente) e o magistrado. Os profissionais interessados podem entrar em contato 
diretamente com o juízo, pelos seguintes meios: afcosta@tjrj.jus.br e 21-96472-9860. 

A OAB/RJ Leopoldina, no dia 20/03, buscou informações junto ao  Fórum da Leopoldina fazendo 
uma  verificação da situação de atendimento em cada Vara. Depois de colhida essas 
informações, foi feita a divulgação no Facebook da subseção: OAB/RJ – Leopoldina, na 
publicação do dia 20/03, às 19:37hs. 

A OAB/RJ Leopoldina solicita que qualquer dificuldade seja informada pelos canais de 
comunicação disponibilizados pela subseção,  e-mail: leopoldina@oabrj.org.br e WhatsApp 
(21) 99814-5413.  

 
 
 

Eventos Comemorativos 

Futebol da OAB/RJ Leopoldina 
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Notícias 

 

 Diante do estado de emergência em que se encontra o Rio de Janeiro, na busca pela 

contenção da disseminação do novo coronavírus - classificado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia mundial - fez com que a OABRJ e os 

órgãos da Justiça adotassem medidas de urgência para proteção do público e dos seus 

servidores. Com isso, vários eventos que aconteceriam na subseção da Leopoldina no 

mês de março foram suspensos. 

 Contato com a Comissão de Prerrogativas OAB/RJ Leopoldina – 99814-5413 (apenas 

pelo whatsapp); 

  

 A Subseção Leopoldina abriu edital para a Revista Eletrônica, convidando a 

comunidade acadêmica a participar desta iniciativa mediante o envio de artigo sobre 

tema relacionado a “Direitos Humanos Afetos aos Valores Institucionais”. Os 

trabalhos deverão ser enviados para o email oab58eoart@outlook.com até o dia 

30/04/2020. O edital completo se encontra no site da OAB Leopoldina. 
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