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OAB presta atendimento em caso de
violação à mulher advogada

Por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), a Seccional Rondônia vem acompa-
nhando caso de violação às prerrogativas da mulher advogada, ocorridos através das redes sociais. 
Conforme a denúncia, duas advogadas foram ofendidas e tidas como incapazes de advogar pelo 
fato de serem mulheres.

Celeridade marca atuação da OAB no 
combate à violação de prerrogativas

A OAB Rondônia, através da Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), julgou processos sobre 
violação de prerrogativas da advocacia no estado. Para a CDP, o feito é destaque, visto que a atual 
gestão assumiu com mais de 500 processos pendentes de julgamentos, que foram zerados em 

menos de um ano e meio.

TJRO atende pleitos da OAB para retorno 
das atividades presenciais

No Ato Conjunto 20/2020, que dispõe sobre o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais 
do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, o pleno do TJRO o atendeu a importantes sugestões da 
OAB Rondônia.

OAB requer ao TJRO que assegure a 
presença do advogado junto a seu cliente 

em audiências por videoconferência de 
réu preso

A OAB solicitou que a Corregedoria do Tribunal atue para assegurar o acesso do advogado junto a seu 
cliente durante as audiências criminais, visto que há vários relatos de profissionais impedidos de acom-

panha-los nas audiências. 
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Advogado que agrediu idosa em Porto 
Velho pode ser suspenso preventivamente 
da OAB
O vídeo veiculado amplamente em redes sociais foi encaminhado pela Presidência ao Tribunal de Ética 
e Disciplina (TED), para a análise do caso e adoção das medidas cabíveis ao agressor, por possível 
infração ao Código de Ética e Disciplina da OAB. 

   OAB recebe compromisso de candidatos
a prefeito de Porto Velho contra corrupção, 

caixa 2 e fake news
No ato, o presidente da Seccional, Elton Assis, conclamou-os a atuarem, durante a Campanha Eleitoral 

de 2020, com ética e vigilância aos preceitos da Constituição Federal.

OAB inaugura primeiro parlatório em
unidade prisional de Cacoal

O espaço conta com ambiente preparado para a comunicação entre advogado e cliente, tendo seguran-
ça e climatização, além de um dos espaços ser preparado com acessibilidade.

   OAB retoma obra da sede da
Subseção de Cacoal

A obra segue através de contrato firmado entre o Conselho Federal da OAB e a 
construtora, no valor estimado em R$ 1 milhão e possui projeto arquitetônico 

arrojado e moderno que irá representar a força da advocacia na região.
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    OAB realiza Sessão Extraordinária do 
Conselho Pleno para ouvir Tribunal de

Justiça sobre Mensagens de Projetos de Lei

O presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, em reunião com o TJRO, comprometeu-se a ampliar a 
discussão dentro do sistema OAB em uma reunião extraordinária com o Conselho Pleno e os presiden-

tes da seccional. 

    OAB indefere pedido de inscrição de
bacharel por exercer atividade incompatível

à advocacia

A decisão se baseou no artigo 28, V, do Estatuto da OAB, na qual explica “que ocupantes de cargos ou 
funções vinculados direta ou indiretamente a atividade policial de qualquer natureza” são incompatíveis 

com a função.

OABRO recebe compromisso de 32 
novos advogados e advogadas em 
sessão virtual

Os novos profissionais credenciados são inscritos em Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, 
Ouro Preto, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Advogada é suspensa de suas atividades pro-
fissionais por apropriação indébita de cliente

Ficou comprovado nos autos pela 1ª Turma, que a profissional cometeu a gravíssima infração de apropriação 
indébita (locupletamento) de crédito retroativo em processo previdenciário (art. 34, XX da Lei 8.906/94) e pela 
falta injustificada da prestação de contas à cliente (art. 34, XXI da Lei 8.906/94).
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OAB participa de Audiência Pública sobre 
retorno das audiências e atendimentos 
presenciais no TRT-14

Durante a reunião virtual, foram citadas as iniciativas do Tribunal para o retorno das atividades, como o 
avanço da fase vermelha para a fase amarela e posterior progresso para a fase verde, com o uso das 
salas de audiência passiva, que dará celeridade aos trâmites processuais e julgamentos.

        OAB garante no TJRO que
advogado não seja obrigado a depor em 

inquérito policial
O relator desembargador José Antônio Robles concedeu liminar em Habeas Corpus, impetrado pela 
OAB Rondônia, o qual pediu a suspensão do depoimento de advogado em inquérito criminal, instaura-
do na Delegacia de Machadinho do Oeste, que apura a suposta prática de coação de testemunhas por 

parte do profissional.

        Elton Assis realiza entrega de uniformes
e equipamentos de proteção individual a

colaboradores do Clube do Advogado
O kit contém calça, camisas de manga longa e curta, botas, luvas, máscara, álcool em gel e face shields 
(protetor transparente facial). O uso de uniforme, contribuirá na economia de roupas próprias dos 
funcionários no dia a dia de suas atividades, além de identificar o visual da empresa, padronizar e con-

tribuir com o profissionalismo e a organização da entidade.
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Envie agora mesmo sua mensagem diretamente ao presidente da OAB/RO, por 

meio deste canal. Faça seus comentários, críticas ou sugestões para que o presi-

dente possa ter o feedback de como está sendo vista a atual gestão.

Fale como presidente da OAB/RO

https://www.oab-ro.org.br/atendimento/fale-com-o-presidente/



