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O 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 OAB Leopoldina acompanhasse a OABRJ e os órgãos da 
Justiça suspendendo  todas as atividades neste mês de maio, para proteção do público e dos seus 
servidores.  

No dia 21/05 a advogada e Presidente da 
Comissão de Prerrogativas da OAB 
Leopoldina, Dra. Fernanda Baldanza, 
participou do programa na rádio Tupi.  
Por conta da Campanha  Maio Laranja foi 
abordado o tema:  A violência sexual contra 
crianças e adolescentes. 
Dra. Fernanda informou quais são os direitos 
das vítimas desses atos e indicou uma série 
de órgãos que defendem as vítimas dos 
crimes. 
 

 

Leopoldina Representada 

No dia 30/05 a Comissão de Prerrogativas da 
OABRJ  atuou auxiliando a advogada Angelica 
Cristina Resende, que teve seu direito de 
comunicação reservada com seu cliente, 
custodiado no Hospital Getúlio Vargas, 
desrespeitado.  A Dra. Angelica  foi impedida 
do contato mesmo após apresentar uma 
ordem judicial com autorização para isso. 

A comitiva da Ordem formada por mais dois 
delegados de Prerrogativas: Telmo Bernardo, 
da Seccional, e Fernanda Aguiar, da 
OAB/Duque de Caxias, além do próprio 
presidente desta subseção, Vagner Sant´Ana 
da Cunha, e da presidente da Comissão de 
Prerrogativas da OAB/Leopoldina, região 
onde o hospital é localizado. 

 

 



  
 

LIVES com a participação de colaboradores da OAB/Leopoldina 



Reuniões Virtuais  

No dia 12/05/2020, realizamos 
virtualmente nossa segunda reunião 
das Comissões com a participação da 
Presidente da Subseção Leopoldina, 
Dra. Talita Menezes. A finalidade 
precípua da reunião foi saber da 
saúde de todos e de seus familiares 
e, em seguida, sugestionar ideias de 
projetos para que possamos realizar 
virtualmente, buscando contribuir 
com a advocacia e sociedade nesse 
momento dificil que estamos 
atravessando por conta da pandemia 
Covid-19. Foi um sucesso, com 
excelentes ideias e projetos que em 
muito breve serão anunciadas. 

No dia 28/05 os Eixos 
Educacionais (ESA, Escola de 
Inclusão Digital, Centro de 
Documentação e Pesquisa e 
Centro de Estudo e Pesquisa de 
Direito Processual) da OAB 
LEOPOLDINA se reuniram para 
buscar os meios necessários à 
retomada de seus projetos. 
Este momento difícil vai passar, 
uma nova forma de viver nos 
será apresentada e nós 
aprenderemos, juntos, a superar 
os desafios. Sigamos unidos. 

A Diretoria de Integração Sócio-cultural e 
Desportiva da OAB LEOPOLDINA 
também se reuniu para buscar os meios 
necessários à retomada de seus projetos. 
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No dia 02/06 o Conselho da OAB/RJ 
Leopoldina se reuniu também de forma 
virtual. 
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