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Sejus atende OAB e reafirma respeito 
às prerrogativas da advocacia

A advocacia criminalista de Rondônia poderá optar em acompanhar o seu cliente em audiências por 
videoconferência de réu preso. O entendimento foi alcançado durante reunião com a Secretaria de Jus-
tiça (Sejus) e a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

CNJ atende OAB Rondônia e garante
atendimento virtual por desembargador

do TJRO
Na decisão, o conselheiro relator André Godinho considera o pedido da Seccional plausível, pois ao não atender 
os advogados virtualmente, o desembargador afronta o disposto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), na 
LOMAN (Lei Complementar nº 35/1979), nas Resoluções nº 313 e 314, de 2020, e na Recomendação nº 70/2020, 

editada pelo CNJ em razão das medidas de enfrentamento ao período de pandemia do novo coronavírus.

OAB garante cumprimento de prerrogativas
de advogado que teve atendimento negado 
em agência bancária

Conforme relato do advogado, que estava com procuração assinada pelo cliente, o representante do banco 
alegou que não poderia liberar o atendimento sob o entendimento de que a procuração deveria ser pública.

OAB realiza a primeira reunião
semipresencial da Comissão da

Jovem Advocacia
Dentre os temas abordados, foram debatidas questões relacionadas à publicidade na advocacia, 
escritórios corporativos, retorno das atividades presenciais no sistema Judiciário e recepção aos 

estudantes que prestarão a segunda fase do Exame de Ordem.

https://www.oab-ro.org.br/oab-atua-e-garante-o-respeito-as-prerrogativas-de-advogado-que-teve-atendimento-negado-em-agencia-bancaria/
https://www.oab-ro.org.br/oab-atua-e-garante-o-respeito-as-prerrogativas-de-advogado-que-teve-atendimento-negado-em-agencia-bancaria/
https://www.oab-ro.org.br/conselho-nacional-de-justica-deferiu-liminar-em-pedido-de-providencia-da-oab-rondonia-para-garantir-atendimento-virtual-por-desembargador-do-tjro/
https://www.oab-ro.org.br/conselho-nacional-de-justica-deferiu-liminar-em-pedido-de-providencia-da-oab-rondonia-para-garantir-atendimento-virtual-por-desembargador-do-tjro/
https://www.oab-ro.org.br/vitoria-sejus-atende-oab-e-reafirma-respeito-as-prerrogativas-da-advocacia/
https://www.oab-ro.org.br/vitoria-sejus-atende-oab-e-reafirma-respeito-as-prerrogativas-da-advocacia/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-a-primeira-reuniao-semipresencial-da-comissao-da-jovem-advocacia/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-a-primeira-reuniao-semipresencial-da-comissao-da-jovem-advocacia/


Conselho Seccional aprova orçamento 
2021 da OAB e CAARO

Durante a sessão ordinária do Conselho Seccional da OAB Rondônia, foram aprovadas, à unanimida-
de, as previsões orçamentárias da Seccional e da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia 
(CAARO) para o exercício de 2021.

    Conselho Seccional “congela” valor da 
anuidade para o ano de 2021

A deliberação do pleno, partiu da proposta da diretoria da Seccional, por meio da Resolução 
006/2020/OAB/RO, que mantém inalterado o valor da anuidade e dá outras providências quanto aos 

descontos, parcelamentos, etc.

Advogados prestam compromisso à OAB 
Rondônia em sessão virtual

Em sessão solene virtual da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO), treze 
novos profissionais (11 advogadas e advogados e 02 estagiárias) ingressaram ao Sistema.

   OABRO suspende preventivamente 
advogado envolvido em agressão à 

mulher

O vídeo das agressões repercutiu recentemente em diversos meios jornalísticos e nas redes sociais, 
motivando assim, a Seccional a representar ao TED para apuração.

https://www.oab-ro.org.br/conselho-seccional-congela-valor-da-anuidade-para-o-ano-de-2021/
https://www.oab-ro.org.br/conselho-seccional-congela-valor-da-anuidade-para-o-ano-de-2021/
https://www.oab-ro.org.br/oab-e-caaro-projetam-investimentos-a-advocacia-apos-aprovacao-do-orcamento-de-2021/
https://www.oab-ro.org.br/oab-e-caaro-projetam-investimentos-a-advocacia-apos-aprovacao-do-orcamento-de-2021/
https://www.oab-ro.org.br/oabro-suspende-preventivamente-advogado-envolvido-em-agressao-a-mulher/
https://www.oab-ro.org.br/oabro-suspende-preventivamente-advogado-envolvido-em-agressao-a-mulher/
https://www.oab-ro.org.br/advogados-prestam-compromisso-a-oab-rondonia-em-sessao-virtual/
https://www.oab-ro.org.br/advogados-prestam-compromisso-a-oab-rondonia-em-sessao-virtual/


    OAB impetra HC em favor de
advogadas investigadas em operação

do MP de São Paulo

Em favor da defesa das prerrogativas das advogadas do estado de Rondônia investigadas na operação 
“Fast Track”, a Seccional Rondônia impetrou pedido de Habeas Corpus postulando a prisão domiciliar 
das profissionais, dentre outras medidas, pois entende que a Unidade Provisória de Segurança Espe-

cial não é local adequado para o recolhimento das profissionais.

    Nomeados membros para Comissão 
Permanente de Proteção de Dados

Márcio Pereira Bassani, passa a figurar como presidente da Comissão que tem por objetivo desenvolver 
os trabalhos de ampliação do conhecimento dos direitos relacionados a nova legislação e as obrigações 

e deveres no tratamento de dados pessoais.

Clube do Advogado realiza Copa
Tadeu "Baresi" de Futebol durante o 
mês de novembro
A ação foi uma iniciativa do clube, OAB Rondônia e Caixa de Assistência dos Advogados de 
Rondônia (CAARO) com objetivo de conscientizar sobre a saúde do homem e homenagear Tadeu 
Aguiar, ex-te-soureiro da CAARO e ex-presidente do Clube do Advogado.

OABRO promove campanha “Natal Solidário”

A campanha tem o objetivo de arrecadar artigos novos de cama e banho para doação às entidades que 
abrigam pessoas em estado de vulnerabilidade social em Rondônia. Os produtos podem ser entregues nos 
pontos de coleta até o dia 11 de dezembro.

https://www.oab-ro.org.br/clube-do-advogado-lanca-copa-tadeu-baresi-de-futebol-durante-o-mes-de-novembro/
https://www.oab-ro.org.br/clube-do-advogado-lanca-copa-tadeu-baresi-de-futebol-durante-o-mes-de-novembro/
https://www.oab-ro.org.br/oab-impetra-habes-corpus-em-favor-de-advogadas-investigadas-em-operacao-do-ministerio-publico-de-sao-paulo/
https://www.oab-ro.org.br/oab-impetra-habes-corpus-em-favor-de-advogadas-investigadas-em-operacao-do-ministerio-publico-de-sao-paulo/
https://www.oab-ro.org.br/oabro-promove-campanha-natal-solidario/
https://www.oab-ro.org.br/oabro-promove-campanha-natal-solidario/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-nomeia-membros-para-comissao-permanente-de-protecao-de-dados/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-nomeia-membros-para-comissao-permanente-de-protecao-de-dados/


OAB despacha com CNJ pedido de
providências no caso de advogadas investigadas
em operação do MP de São Paulo

O presidente da OABRO, Elton Assis e o procurador da Seccional, Cássio Vidal, despacharam com o 
conselheiro do CNJ, Mário Guerreiro e detalharam que o local em que as advogadas estavam recolhi-
das não se trata de sala de Estado Maior, conforme determina o artigo 7° da Lei 8.906/94. 

        Tribunal de Ética e Disciplina notifica a 
advocacia sobre Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) em processos disciplinares

Processos em tramitação no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Rondônia por publicidade irregular 
e infrações ético-disciplinares que preveem a pena de censura, poderão ser convertidos em Termo de 

Ajuste de Conduta (TAC).

        Justiça inspeciona Upes em que advogadas
estão recolhidas e constata que homens 

predominam na ocupação da unidade

A OAB reforça que em momento algum alegou que as profissionais estavam recebendo tratamento 
desumano ou que estavam em ambiente com ratos e baratas; a entidade quer apenas prevenir qual-

quer ocorrência de gênero e reclama que o local não se trata de sala de Estado Maior.

https://www.oab-ro.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina-da-oab-notifica-a-advocacia-sobre-termo-de-ajustamento-de-conduta-tac-em-processos-disciplinares/
https://www.oab-ro.org.br/tribunal-de-etica-e-disciplina-da-oab-notifica-a-advocacia-sobre-termo-de-ajustamento-de-conduta-tac-em-processos-disciplinares/
https://www.oab-ro.org.br/oab-despacha-com-cnj-pedido-de-providencias-no-caso-de-advogadas-investigadas-em-operacao-do-mp-de-sao-paulo/
https://www.oab-ro.org.br/oab-despacha-com-cnj-pedido-de-providencias-no-caso-de-advogadas-investigadas-em-operacao-do-mp-de-sao-paulo/
https://www.oab-ro.org.br/apos-pedido-de-providencias-da-oab-justica-inspeciona-upes-em-que-advogadas-estao-recolhidas-e-constata-que-os-homens-predominam-a-ocupacao-da-unidade/
https://www.oab-ro.org.br/apos-pedido-de-providencias-da-oab-justica-inspeciona-upes-em-que-advogadas-estao-recolhidas-e-constata-que-os-homens-predominam-a-ocupacao-da-unidade/


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/



