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Desde que foi declarada a pandemia, a OAB vem atuando firme para 

defender o livre exercício profissional, propondo medidas alternati-

vas e remotas para a manutenção da justiça com vistas a uma 

prestação jurisdicional acessível a todos.  A entidade também man-

tém-se vigilante em defesa da sociedade do estado de Rondônia.

Para assegurar direitos e garantias fundamentais, a Seccional Rondônia da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO) solicitou ao Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia (TJRO), através do Ofício nº 112/20 datado de 24 
de abril, a revogação dos dispositivos do Ato Conjunto nº 009/2020 onde 
delibera sobre audiências criminais por videoconferência.

OAB/RO solicita ao Tribunal de Justiça
a revogação de medidas que autorizam
audiências criminais por videoconferência

A OAB Rondônia em conjunto com a Defensoria Pública da União (DPU) e 
do Estado de Rondônia (DPE), Ministérios Públicos Federal (MPF) e do Tra-
balho (MPT) e o Conselho Estadual de Defesa do Direitos Humanos de 
Rondônia  solicitaram à Secretaria Estadual de Saúde (Sesau/RO) a criação 
do grupo de trabalho emergencial multi-institucional com a participação de 
representantes dos povos indígenas, visando deliberar e orientar a execução 
das políticas voltadas à saúde indígena e no combate ao novo coronavírus.

Em ato conjunto, OAB e entidades
recomendam à Sesau criação de grupo de
trabalho voltado aos povos indígenas de RO

Além da preocupação com o crescimento exponencial da pandemia no 
estado,  outro fator vem preocupando a sociedade e a OAB: os casos de 
violência doméstica que vem crescendo desde o início do isolamento 
social, aconselhado para diminuir o alastramento do vírus. Confira o vídeo 
com os canais para denúncia:

Confira vídeo dos canais de atendimento
às mulheres vítimas de violência doméstica
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OAB/RO reativa por 90 dias os
serviços aos advogados inadimplentes

Foi publicada em 30 de abril, no Diário Oficial da OAB (DEOAB), a
Resolução 09/2020 que altera e suspende, por 90 dias, os efeito da 
Resolução 001/2019, que regulamentou o sistema e controle de 
serviços na instituição e no espaço CAARO aos profissionais 
inadimplentes.

O meio virtual foi o canal de uma roda de conversa entre o presidente da 
Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), Elton 
Assis, e advogados(as) do estado que estão no início de carreira. O en-
contro foi promovido pela Comissão da Jovem Advocacia e reuniu quase 
50 profissionais.

Elton Assis participa de roda de conversa
com advogados em início de carreira

Com o tema “Inquietações propositivas, pessoais e institucionais, durante e 
pós Covid-19”, o presidente da Seccional Rondônia, Elton Assis, participou 
de uma transmissão ao vivo pela rede social Facebook, com a ministra do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Miranda, sob mediação da 
secretária-geral adjunta da OABRO, Aline Corrêa.

Presidente da OAB/RO participa de
Live com ministra Delaíde Miranda do TST

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) 
propôs demanda judicial para que o Estado comprove os meios e reais 
possibilidades do cumprimento das medidas descritas no Plano de Con-
tingência para a Covid-19.

OAB requer na Justiça que Governo do
Estado comprove as medidas preventivas e
viabilidade do plano de contingenciamento
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O Pleno do Conselho Seccional de Rondônia da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB/RO), em sessão extraordinária virtual do dia 08 de maio, 
votou nos advogados inscritos a compor a lista sêxtupla para o preenchi-
mento de vaga de juiz titular junto ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Rondônia (TRE-RO), que representará a classe dos juristas.

Conselho da OAB vota lista sêxtupla
de juristas que concorrem a vaga de juiz
no TRE-RO

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) por 
meio da Comissão Especial de Enfrentamento à Pandemia COVID-19 da 
Subseção de Ariquemes arrecadou recentemente alimentos para doar a 
famílias carentes.

COVID-19: Subseção de Ariquemes arrecada
alimentos para doar a famílias carentes

O Governo do Estado de Rondônia divulgou, no dia 08 de maio,  por meio 
de coletiva de imprensa, o Plano de Ação “Todos por Rondônia” em que 
foram estabelecidas fases para tomadas de medidas, entres elas, a de 
nível 1, denominada “distanciamento social ampliado” em que há a abertu-
ra comercial com prevenção contínua, diante de eventual ocupação dos 
Leitos Hospitalares em patamar superior a 50%.

OAB alerta para prazos de processos
judiciais em curso

OAB Nacional ingressa com HC no STF
em defesa das prerrogativas de advogados

Ao tomar conhecimento do ingresso de habeas corpus com pedido de 
liminar no Supremo Tribunal Federal (STF), impetrado pela OAB Nacional 
juntamente com a OAB-DF em 29 de maio, em favor dos advogados dos 
investigados no inquérito que trata das denominadas “fake news”, o presi-
dente da OAB Rondônia, Elton Assis ressaltou a atuação eficiente da Dire-
toria do Conselho Federal e da Procuradoria Nacional de Defesa de Prer-
rogativas (PNDP).
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Na madrugada do dia 14 de maio foi publicado o Decreto nº 25.049, assi-
nado pelo governador do estado de Rondônia, no qual, dentre outras me-
didas, impedia o funcionamento da advocacia pelos próximos 14 dias nos 
municípios de Porto Velho, Ariquemes e Guajará-Mirim.

OAB impetra Mandado de Segurança para
assegurar funcionamento da advocacia

A decisão foi proferida ainda na noite de 14 de maio,  pela desembargadora 
Marialva Henriques Daldegan, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
(TJRO), que deferiu o Mandado de Segurança com pedido de liminar impe-
trado pela OAB Rondônia em face da publicação do Decreto Estadual 25.049 
de 13 de maio deste ano, no qual o governador de Rondônia impedia o fun-
cionamento da advocacia pelos próximos 14 dias nos municípios de Porto 
Velho, Ariquemes e Guajará-Mirim.

VITÓRIA: Em decisão liminar, TJRO atende
OAB e reafirma essencialidade da advocacia

Colégio de Presidentes da OAB/RO
manifesta posição contrária a realização
de audiências judiciais no modelo atual

O Colégio de Presidentes das Subseções de Rondônia da Ordem dos
Advogados do Brasil reuniu-se, no dia 13 de maio, em sessão ordinária e 
vir-tual para deliberar uma série de medidas para enfrentamento ao 
novo cenário que a pandemia da Covid-19 impôs a advocacia.

O ato é o resultado da ação OAB, que por meio das Comissões de Defesa 
das Prerrogativas, de Assuntos Penitenciários e Advogados Criminalistas 
realizou visitas às principais unidades prisionais de Porto Velho.

Após ação da OAB/RO, Sejus emite
recomendação que garante acesso de
advogados à unidade prisional sem
agendamento prévio
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O “Observatório de Cidadania e Fiscalização” foi instituído com  objetivo de, 
entre outros, subsidiar a Diretoria da OAB Rondônia na propositura de medi-
das preventivas e corretivas, no âmbito administrativo e, quando necessário, 
no âmbito judicial, visando à boa aplicação dos recursos públicos, bem 
como a responsabilidade dos gestores na adequada e transparente gestão 
dos recursos disponíveis, especialmente na observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

OAB/RO institui “Observatório de
Cidadania e Fiscalização”

A Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO) re-
quereu ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCERO) a alteração 
no procedimento de sustentação oral mediante gravação prévia em pro-
cessos a serem julgados por meio de sessões virtuais no âmbito do 
TCE-RO.

OAB solicita ao Tribunal de Contas
do Estado alteração no procedimento de
sustentação oral 

OAB reitera orientação à advocacia
quanto às medidas de prevenção a Covid-19 

Após ação judicial impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil Sec-
cional Rondônia (OABRO), junto ao Tribunal de Justiça do Estado(TJRO) a 
atividade de advocacia está autorizada a funcionar em todo o território 
rondoniense, mesmo não estando incluída inicialmente no Decreto
Estadual Nº 25.049/2020. Para tanto a OAB reitera orientação à advocacia 
sobre as medidas de prevenção de saúde que devem ser observadas 
durante o funcionamento dos escritórios.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia(OABRO) preocu-
pada com a situação das mulheres que vivem em vulnerabilidade quanto a 
violência doméstica nestes tempos de pandemia,  solicitou ao Governo do 
Estado a instalação de registro de ocorrência online, devido ao isolamento 
social que visa conter a propagação do coronavírus.

Polícia Civil atende solicitação da OAB
e permite registro de ocorrência online
durante isolamento social
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Amparado pelo §3º do artº 3 da Resolução nº 314 do CNJ, o presidente da 
Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), Elton 
Assis, enviou ofício ao TRT-14 para requerer novo ato normativo regulamen- 
tando a possibilidade de adiamento de audiências de instrução e julgamento 
nos casos onde uma das partes encontrar-se impossibilitada da prática do ato.

OAB/RO pede revisão da portaria do
TRT-14 que possibilita a realização audiência
de instrução e julgamento

O objetivo da ação é divulgar para as mulheres, vídeos que indicam
os canais de denúncias para os casos de violência doméstica, como
telefones, e-mail, sites, entre outros e regionalizados para cada uma
das cidades do estado em que a OAB tem Subseção.

OAB inicia campanha que informa às
mulheres de RO canais para denunciar
violência doméstica

A segunda etapa do ato vacinal contra o vírus H1N1 foi aberta para advo-
gados e estagiários inscritos na OAB/RO de todas as faixas etárias incluin-
do seus dependentes. Estima-se que foram ralizadas 500 imunizações só 
no dia 22 de maio. A campanha continuou em outros dias para àqueles 
que fizeram o agendamento prévio no site.

CAARO realiza segunda etapa de
campanha de vacinação em Porto Velho

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia 
(OAB/RO), Elton Assis, reuniu-se em teleconferência, com a diretoria da 
Subseção de São Miguel do Guaporé para tratar da saúde da população 
em face da pandemia causada pela Covid-19.

Saúde de trabalhadores de São Miguel
do Guaporé é tema de debate na OAB/RO
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Na decisão, proferida em 25 de maio, foi deliberado quanto ao pedido de 
suspensão de prazos, que pode ser feita mediante a simples manifestação 
da parte, durante pandemia, na forma do § 3º do art 3º da Resolução 314 do 
CNJ. O pedido foi feito pela OAB/DF.

CNJ profere decisão sobre o direito
de suspensão de prazos processuais 

A Caixa de Assistência dos advogados de Rondônia (CAARO) segue com 
a terceira etapa da campanha de vacinação contra o vírus H1N1 no Espaço 
CAARO.

Terceira etapa da campanha de vacinação
contra o vírus H1N1 é realizada no Espaço
CAARO

O presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Elton Assis, reuniu-se com a advocacia de Ariquemes para discutir, entre 
outros temas, os atuais procedimentos para audiências virtuais e telepre-
senciais.

Advocacia de Ariquemes discute
audiências virtuais em encontro com o
presidente da OABRO

A 1ª Webconferência da Comissão da Mulher Advogada (CMA/RO), foi 
realizada por meio de transmissão ao vivo no Facebook da OAB/RO e 
contou com números recordes de participantes online.

OAB Rondônia promove 1ª Webconferência
para debater assuntos de interesse das
mulheres advogadas

OAB/RO lança pesquisa à advocacia
durante ciclo de debates sobre “Audiências
Telepresenciais e Prazos Processuais”

O presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Elton Assis, lançou a pesquisa durante  um debate que teve como tema “Au-
diências Telepresenciais e Prazos Processuais” e contou com a presença de 
renomados juristas e representantes da OAB no CNJ.
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Fale com
o presidente
da OAB/RO

Envie agora mesmo sua mensagem diretamente ao presidente da 
OAB/RO, por meio deste canal. Faça seus comentários, críticas 

ou sugestões para que o presidente possa ter o feedback de 
como está sendo vista a atual gestão.

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



