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O Relatório de Gestão do 1º semestre de 2019 traduz as 
ações, atividades e realizações institucionais do primeiro se-
mestre de 2019 da OAB/RO.

Além de ser um dever dos administradores da Seccio-
nal, utilizar os instrumentos e ferramentas de acessibilidade e 
transparência de seus atos é exigência contida no Regimento 
Interno da Seccional e no Provimento 185/2018 do Conselho 
Federal da OAB.

Cumprir o dever, por si só, já é grande motivação para 
a diretoria da OAB/RO e, como se observa no trabalho diário 
na Seccional Rondônia, é também para todos seus advogados 
e advogadas, presidentes de Subseções, Comissões, CAARO e 
ESA.

O Relatório de Gestão referente ao primeiro semestre de 
2019 da OAB/RO, além de tornar públicas suas principais ações 
e atividades, registra seus projetos em andamento, em con-
sonância com os bons ditames da gestão estratégica, de forma 
transparente, integrada e participativa, por meio do empenho 
e dedicação de todos que integram a Seccional Rondônia (ad-
vogados e advogadas, colaboradores e funcionários).

Nesse contexto, este Relatório de Atividades e de Gestão 
Semestral, permite sintetizar as diversas atividades executa-
das pelas unidades vinculadas à OAB/RO, expondo suas re-
alizações, tendo  destaque  a dedicação de cada um de seus 
integrantes, para a melhoria dos serviços institucionais que são 
desenvolvidos em todo o estado de Rondônia.

Agradeço a todos que se propuserem a ler este Relatório, 
pois, como dito em linhas acima, sintetizam os resultados do 
trabalho diuturno de uma instituição que completou 45 anos 
de existência e que continua trabalhando com dedicação, 
afinco, ética e compromisso para manter o seu legado, ao tem-
po em que, por meio do comprometimento, envolvimento, in-
tegração e apoio de todos, avança fortalecida com os pilares 
da missão, visão e valores institucionais da advocacia.     

APRESENTAÇÃO

Palavra do Presidente

Elton José Assis
Presidente
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Em evento bastante prestigiado pe-
los poderes constituídos e representantes 
da sociedade civil organizada, no Teatro 
Palácios das Artes, a diretoria e o conselho 

Posse da diretoria da OAB, diretoria da CAARO e 
conselheiros seccionais

seccional da OAB/RO tomaram posse so-
lene no dia 27 de fevereiro. O ato contou 
com a presença do presidente nacional da 
OAB, Felipe Santa Cruz.



Para estimular e motivar os colabora-
dores da Seccional, logo no dia 03 de janei-
ro de 2019, a diretoria da OAB promoveu 
uma reunião com toda a equipe. O objeti-
vo foi sensibilizar a todos quanto ao com-
promisso da gestão em atingir as metas 
propostas para a advocacia do estado de 

Elton Assis foi convidado a participar de 
algumas agendas institucionais da OAB com o 
chefe do executivo do estado de Rondônia. Na 
ocasião, declarou que a OAB, em sua função 

Interlocução com governador Marcos Rocha

social, deve atual em conjunto com o Execu-
tivo estadual no desenvolvimento de projetos 
e ações em favor da sociedade e na defesa da 
manutenção das garantias constitucionais.

Colaboradores da OAB

Rondônia e parabenizar os colaboradores 
pelo grande trabalho que vêm realizando 
ao longo dos anos, em favor da OAB. Para 
o segundo semestre, a gestão organizou 
agenda de capacitação e treinamento a 
todos os colaboradores da seccional e das 
salas de apoio da OAB.
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“ As promessas civilizatórias registradas em nossa Constituição cidadã 
exigem o aperfeiçoamento dos mecanismos das novas dinâmicas 

inerentes ao convívio social e de seus litígios. Com isso, precisamos 
ser mais céleres, econômicos, simples e inclusivos, 

afirmou Elton Assis.

Diário Eletrônico da Ordem dos 
Advogados do Brasil (DEOAB)

O presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional 
Rondônia (OAB/RO), Elton Assis, de-
terminou integral adesão de todos os 
setores da entidade ao Diário Eletrôni-

co da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (DEOAB). Desde o início da gestão, 
todos os atos, notificações e decisões 
da entidade estão sendo publicados na 
plataforma online.

Elton Assis presente na reunião TJRO para 
tratar sobre a implantação do SEEU

O presidente ressaltou a necessi-
dade de se manter o atendimento dos 
casos urgentes durante o período de mi-

gração, bem ainda do estabelecimento de 
cronograma de capacitação da advocacia 
rondoniense.

Solenidade de abertura do ano Judiciário do TJRO

"
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Posses nas Subseções da OAB/RO

Ariquemes Buritis

Cacoal Cerejeiras Colorado

Espigão do Oeste Guajará-Mirim
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Jaru

Machadinho Ouro Preto

São Francisco do Guaporé São Miguel Vilhena

Rolim de MouraPresidente Médici

Pimenta Bueno

Ji-Paraná
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"

XXVII Encontro Institucional de Magistrado da 
Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre

Elton Assis, afirmou que a Ordem está irmanada com o Poder Judiciário na luta 
pelo fortalecimento da Justiça do Trabalho.

“ A participação dos advogados, que representam o jurisdicionado 
perante o Poder Judiciário, é fundamental, pois são os profissionais 

que fazem a utilização dos serviços do Tribunal e que são 
indispensáveis à administração da justiça, 

declarou Elton Assis durante a audiência pública para a construção 
do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário de Rondônia 2020-2027.

“Prestação jurisdicional” é ressaltada por Elton Assis, durante 
audiência pública no TJRO
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Audiência pública para elaboração do PPA do Estado

Aline Corrêa, secretária-geral 
adjunta, participou da audiência 

pública para a elaboração do 
Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 

do Governo do Estado.

A palestra aconteceu durante o I Fórum 
Jurídico do UNISL, coordenado pela 
Faculdade São Lucas, em Porto Velho. 
Elton Assis, que palestrou no evento, en-
tre os assuntos, abordou de forma enfática 
sobre o desenvolvimento da advocacia no 
estado de Rondônia e o fortalecimento da 
categoria como defensora da Constituição 
Federal.

Elton Assis: 

Ministério Público e OAB são 
instituições importantes para 

que a justiça seja concretizada. 
Ambas defendem os direitos dos 

cidadãos e têm a missão de 
exigir o cumprimento da lei.

“
Posse de procurador-geral 
de justiça

Palestra sobre a carreira jurídica em faculdade de Porto Velho
"
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"
“

Durante sua participação, Solange 
Aparecida falou sobre as inovações na 
área do direito, como o PJe, cartório 

unificado e inteligência artificial. 

Os temas abordados durante a 
Jornada foram uma oportunidade 
para troca de experiências com os 

futuros profissionais, além de poder 
compartilhar as dificuldades 
enfrentadas na área e métodos 
para se adaptar à nova realidade.

Abertura da 1ª Jornada 
de Iniciação Científica 
e Extensão na Unijipa

A reunião, que exibiu mais uma fer-
ramenta que facilitará o acesso à Justiça, 
aconteceu na Corregedoria do Tribunal, 
em Porto Velho. Com a implantação do 
sistema, a ferramenta possibilitará o de-
sarquivamento de processos de forma 
eletrônica por meio do Processo Judi-
ciário Eletrônico (PJe), o que vai dinami-
zar a consulta de processos físicos já ar-
quivados. O Sistema está disponível na 
aba “serviços judiciais” no site do TJRO.

Aline Corrêa, secretária-geral ad-
junta, conta que o novo presídio tem 
uma estrutura adequada para as insta-
lações dos custodiados, para as visitas 
dos advogados aos seus clientes e conta 
com salas de aula e biblioteca - nas quais 
os presos da unidade poderão trabalhar 
mesmo estando em regime fechado.

OAB participa de apresentação do sistema de 
desarquivamento de processos no TJRO

Inauguração da Penitenciária Estadual 
Jorge Thiago Aguiar Afonso
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Elton Assis presente no 
Colégio Unificado da OAB

Ato Público em defesa do Exame de Ordem
A ação foi o primeiro ato pú-

blico da seccional em Rondônia de 
contestação às manifestações para 
alterações legislativas que visam extin-
guir o Exame de Ordem como exigência 
para o exercício da advocacia. Na opor-
tunidade, o presidente Elton Assis infor-
mou que outras ações seriam desen-
volvidas nesse sentido para envolver a 
sociedade organizada, pois em caso de 
extinção do exame “a sociedade será a 
maior prejudicada”.

O Colégio reuniu os presidentes de 
Seccionais, Escolas Superiores de Advoca-
cia e Caixas de Assistência. Entre os princi-
pais  temas da programação, foi apresenta-
do o cronograma previsto para as atividades 
do Programa Anuidade Zero, realizado o 
debate sobre um grande desafio que se co-
loca hoje para Judiciário: como combater as 
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notícias falsas, a desinformação, que para 
muitos estudiosos ameaça a democracia 
no Brasil e no mundo, no qual o presidente 
Elton Assis participou do grupo de   debate-
dores, a unificação das ações e divulgação 
das ESAs e ainda a padronização da ima-
gem institucional da marca OAB, avanços e 
novas tecnologias.



Encontro de novos magistrados da Justiça do 
Trabalho na sede da OAB

Com a finalidade de adotar medi-
das para garantir o equilíbrio financeiro 
da entidade – determinado no Provi-
mento interno nº 185/2018 do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil – os serviços disponibilizados pela 
OAB Rondônia e a Caixa de Assistência 
dos Advogados de Rondônia (CAARO), 
passaram a ser disponibilizados apenas 
para os advogados adimplentes com 
a sua anuidade, desde 25 de abril. A 
seccional também adotou a medida de 
incluir os nomes dos inadimplentes no 
SPC e Serasa.

Entre os assuntos tratados, a im-
portância do diálogo entre as instituições 
na busca pela educação continuada; as 
prerrogativas dos advogados; funciona-

OAB acata provimento do Conselho Federal e disponibiliza serviços 
apenas a inscritos adimplentes

mento do Tribunal de Ética e Disciplina 
(TED) da OAB; os impactos da reforma 
trabalhista na advocacia trabalhista; e so-
bre o escritório corporativo.

"
“ Além do apoio operacional, queremos ampliar ainda mais as 

campanhas de vacinação, convênios com o comércio e serviços, 
clubes de lazer, torneios esportivos, hotel de trânsito, enfim, uma 
infinidade de benefícios, mas isso só será possível se os inscritos 

derem sua contribuição e manter em dia suas anuidades,
Enfatiza Fernando Maia.
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Transparência: Reunião trata de ações para 
Comissão de Compliance

Durante reunião entre o presidente 
Elton Assis e o presidente da Comissão 
de Compliance e Combate à Corrupção, 
Marco Kobayashis, ficou estabelecida a 
organização de uma agenda institucio-
nal com Tribunal de Justiça (TJRO), 
Controladoria Geral do Estado (CGE); 

Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
dentre outras instituições. Também foi 
conversado sobre a reformulação do 
Portal da Transparência da OAB/RO e a 
realização de capacitações, como cursos 
e workshops, que poderão ser realizados 
através de parcerias.



Colégio de presidentes de Subseções 
tem apresentação sobre gestão 
conforme provimento 185

O primeiro Colégio de Presidentes 
de Subseções da Seccional Rondônia da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/
RO) contou com a apresentação do 
gerente da Controladoria do Conselho 
Federal da OAB, Alberto Jones Souza, 
sobre as regras de gestão previstas no 
provimento 185, aprovado pelo Pleno em 
novembro de 2018.

Entre as explicações, Jones falou so-
bre os quatro pilares das regras de gestão: 
equilíbrio financeiro da entidade, desen-
volvimento profissional do corpo técni-
co, investimento em tecnologia da infor- "

“

mação e transparência da gestão.
O presidente, Elton Assis, conta que 

o Colégio teve o objetivo de alinhar as 
ações que serão executadas pela Seccio-
nal em todo o estado e ressaltou a rele-
vância da apresentação. 

Nós estamos aderindo às 
medidas previstas no 

provimento 185 para mantermos 
as contas da Seccional em dia e 
é fundamental que os gestores 

das Subseções conheçam e 
adotem as regras.
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“Presidente de Subseção é o pilar da Seccional”, 
diz vice-presidente da OAB Nacional

O vice-presidente do Conselho Feder-
al da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Luiz Viana Queiroz, participou em Porto Velho 
do I Colégio de Presidentes de Subseções da 
Seccional Rondônia, onde destacou a im-
portância dos representantes das Subseções 
no contato direto com os advogados.

O Colégio, que teve como obje-
tivo compor de forma conjunta os pro-

cedimentos a serem adotados ao longo 
da gestão, reuniu 14 presidentes, que 
aproveitaram a presença de Luiz Viana 
para falar sobre as dificuldades enfren-
tadas pela classe, como por exemplo, a 
criminalização da violação da advocacia 
e a necessidade de uma maior atenção 
diante dos constantes assassinatos de ad-
vogados no estado.

ATOS INSTITUCIONAIS
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Conselho aprova medida judicial contra decreto 
que permite PM requisitar laudos periciais

Em sessão ordinária do mês de 
março, o Conselho Seccional aprovou 
a interposição de Ação Civil Pública em 
face do Decreto número 23.682, de 27 de 
fevereiro de 2019, do Poder Executivo Es-
tadual que autoriza a Polícia Militar (PM) 
a requisitar laudos periciais também ao 
Instituto Médico Legal (IML), atribuição 
que cabe à Polícia Civil. Porém, antes de 
ingressar com a medida judicial, o Con-
selho deliberou que a OAB promovesse 
uma agenda institucional com o gover-

nador Marcos Rocha para anunciar a 
adoção da medida.  

Durante a reunião, realizada no gabi-
nete do chefe do Executivo, o governador 
agradeceu a presença da OAB e afirmou 
que iria analisar a possível inconstitucio-
nalidade na sanção do projeto. 

    O objetivo é atender à população 
fazendo tudo de forma legal, 

disse o governador. "“

ATOS INSTITUCIONAIS
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OAB participa de ato contra fim da Justiça do Trabalho

Lista Sêxtupla para o TRE-RO
Durante a sessão ordinária do Con-

selho Seccional OAB/RO, realizada no dia 
29 de março, foram escolhidos os advo-
gados para composição de lista sêxtupla 
de juiz suplente, representando a classe 
dos juristas, na Corte do Tribunal Regional 
Eleitoral de Rondônia. Foram eleitos para 
a lista, na seguinte ordem: Demétrio Laino 

Este ato, simbólico e institucional, representa, também, a voz da advocacia 
rondoniense em meio a diversas declarações e movimentos que convergem a 

finalidade de extinguir a Justiça Especializada do Trabalho. O atual 
momento em que vivemos no nosso país, merece profundas reflexões, 

declarou Elton Assis. "
“

Justo Filho, José Vitor Costa Júnior, Marta 
Luzia Leszczynski; Delaías Souza de Jesus, 
Maria Eugênia de Oliveira e Noel Nunes 
de Andrade. No total, 11 advogados dis-
putavam a lista e, em suas arguições, 
manifestaram total disposição e compro-
misso na responsabilidade que o cargo 
de juiz da corte eleitoral requer.

OAB doa impressora multifuncional para o NPJ da Unir

O objetivo é contribuir com a estru-
turação do Núcleo de Práticas Jurídicas 
(NPJ).  O coordenador geral do NPJ, pro-
fessor Sebastião Araújo Nery, destacou que 
a parceria com a OAB é providencial. 

Nós precisamos de apoio e a 
Universidade tem poucos recursos e 

com a implantação do NPJ queremos fazer 
com que o local seja um lugar onde os 

alunos construam sua identificação 
como operadores do Direito.

“

ATOS INSTITUCIONAIS
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I Encontro de Comissões debate a 
conectividade, alinhamento e integração 
por meio do projeto “OAB Presente”

O encontro reuniu a maioria dos membros das Comissões da Seccional, oca-
sião em que houve apresentação das diretrizes da diretoria e do sistema OAB para 
uma maior conectividade entre os membros e alinhamento das ações. A partir de 
então, desenvolver o projeto “OAB Presente” em todas as Subseções da OAB/RO. Na 
ocasião, também houve apresentação do novo manual de identidade visual da OAB 
e as diretrizes para as ações da Escola Superior de Advocacia. 

ATOS INSTITUCIONAIS
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ATOS INSTITUCIONAIS

OAB atua junto ao Legislativo Estadual e garante 
aprovação de piso salarial aos advogados

Os deputados estaduais derrubaram 
por unanimidade o veto do governador do 
Estado, Marcos Rocha, ao Projeto de Lei 
que tratava sobre o estabelecimento de piso 
salarial para advogados que trabalham em 
empresa privada. O PL foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa do Estado (ALE) em 
abril, mas o governador vetou-o. 

Diante do veto do governador Marcos 
Rocha, a OAB/RO interveio junto à ALE 
para reverter a situação e o resultado foi 

positivo, pois a Casa de Leis derrubou o 
veto do governo e aprovou o projeto. 

A lei 4.515/19, foi publicada no 
Diário Oficial do Estado de Rondônia, 
edição 108, do dia 13 de junho de 2019 e 
estabelece que o piso salarial do advoga-
do deve ser de R$ 1.800,00 para uma jor-
nada de trabalho de quatro horas diárias 
ou 20 horas semanais e de R$ 3.100,00 
para jornada de oito horas diárias ou 40 
horas semanais. 
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Chamamento público para advogados Dativos
Com a proposta de que os ad-

vogados participem de todos os atos 
institucionais da OAB e com o in-
tuito de promover transparência na 
gestão, a diretoria da Seccional pro-
moveu chamamento público para 
formação de lista de advogados in-
teressados em atuar como dativos 
nas varas criminais de Porto Velho 
da Justiça Federal e no Centro de 
Conciliação do Estado de Rondônia 
(Cejusc). A lista será apresentada aos 

referidos órgãos judiciários para que, 
por ocasião da necessidade de no-
meação de defensor dativo, adote as 
medidas para nomear advogados em 
feitos judiciais. O sorteio da ordem de 
atuação dos advogados inscritos para 
serem dativos aconteceu no plenário 
da entidade no dia 24 de julho. A Sec-
cional Rondônia também elaborou no 
primeiro semestre, uma lista de profis-
sionais para atuarem como dativos 
nas audiências de custódia. 

Em seis meses, 376 novos 
advogados recebem as credenciais

As sessões solenes no auditório da 
Seccional, sempre preparadas com muito 
zelo e rito: som ambiente, ao vivo, acom-
panhado por solista para deixar o ambiente 
mais agradável; cerimonial que incluía a 
saudação por orador da turma; a presença 
de toda a diretoria e membros do Sistema 
OAB para saudar os novos advogados conta-
giava a todos com a emoção, visível em cada 

um dos novos profissionais. Antes as soleni-
dade, no período da manhã, os advogados 
passavam pela sessão de acolhimento onde 
os membros do Sistema apresentavam a es-
trutura organizacional da OAB e tratavam de 
vários temas relativos ao início de carreira, 
prerrogativas, ética, inclusão no mercado de 
trabalho, sociedade de advogados e outros 
temas pertinentes a Jovem Advocacia.
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PRERROGATIVAS

Ações durante a paralização dos 
agentes penitenciários

• Reunião na Sejus para garantir o 
acesso dos advogados aos custodiados 
em segurança; acordado uma linha di-
reta através de aplicativo de mensagens 
instantâneas, entre a administração do 
sistema penitenciário e representantes da 
OAB/RO, para que fossem conhecidas e 
solucionadas eventuais situações de vio-
lações de prerrogativas ou direito de ad-
vogados;

• Força tarefa aos presídios do esta-
do, para o acompanhamento e garantir a 
observância da ordem jurídica, enquanto 
durou a greve dos agentes penitenciários de 
Rondônia. A ação foi formada pelas comissões 
de Defesa das Prerrogativas, Defesa dos Di-
reitos Humanos, dos Advogados Crimi-
nalistas e de Assuntos Penitenciários;

• Garantido acesso a advogados para 
atender seus constituintes, sempre que a 

CDP fora acionada, acompanhar os casos 
reclamados;

• Deferimento, junto ao TJRO, de 
mandado de segurança impetrado pela 
OAB/RO, para garantir acesso de advoga-
dos aos clientes custodiados nas unidades 
prisionais do estado, observadas as devidas 
normas de segurança.

Várias ações foram tomadas entre elas:
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PRERROGATIVAS

 I Maratona das Prerrogativas para zerar processos

Com o objetivo de zerar cerca de 500 processos que estavam pendentes na 
Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), a OAB Rondônia promoveu a Maratona 
das Prerrogativas no início do mês de fevereiro. A maratona mobilizou todos os mem-
bros da diretoria, da CDP e advogados. A ação se tornou necessária para dar con-
tinuidade aos trabalhos da atual gestão sem nenhuma pendência, visando atender de 
forma mais eficiente às demandas quanto às denúncias de violações de prerrogativas, 
à advocacia e à sociedade. 
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PRERROGATIGAS

Notas de Desagravos aprovadas em 
sessão do Conselho Seccional

O Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil Rondônia, 
aprovou, à unanimidade, quatro Notas 
de Desagravo por violações das prer-
rogativas de profissionais da advoca-
cia durante o exercício de sua função. 
Foram desagravados os advogados: 
Iasmini Dambros e Thiago Viana; Már-

cia de Oliveira Lima e Laiana Mábia 
Maurício; Breno Mendes da Silva Farias 
e Elton Sadi Fülber. Os desagravos re-
sultam do envolvimento dos membros 
da OAB na “I Maratona de Prerrogati-
vas para zerar processos” e do Conselho 
Seccional em priorizar a votação dos 
pedidos de desagravo.

Garantia de acesso de advogado aos 
autos no âmbito da Caerd

Após a assistência da OAB/RO, o 
setor jurídico da Caerd informou que a 
Companhia é uma empresa de econo-
mia mista, logo, não poderia disponibili-
zar os documentos requeridos pelo ad-
vogado, a não ser mediante procuração 

pública e específica. Os membros da CDP 
enfatizaram o direito constitucional do 
advogado garantido no artigo 5° inciso 
LXIII e do artigo 7° do Estatuto da OAB. 
Diante disso, a Caerd concedeu as cópias 
solicitadas pelo causídico.
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Detran atende solicitação da OAB/RO
Após a CDP receber denúncia de que 

unidades do Detran estavam violando as 
prerrogativas profissionais dos advogados -  
além de contrariar a Lei Federal nº 8.906/94 
que garante o atendimento mesmo sem 
procuração -  a OAB  oficiou o Detran para 
que informasse às Ciretrans do Estado que 
advogados, mediante uso de procuração 
particular – inclusive sem reconhecimento 
de firma -  podem realizar quaisquer dos 
serviços disponibilizados pelo Detran.

Em atendimento ao pedido da OAB/
RO, a diretoria do Detran encaminhou ori-
entações a todos os postos de atendimento 
do órgão para que sejam realizados atendi-
mentos a advogados, representando o pro-
prietário do veículo, desde que devidamente 
identificados com a Carteira da Ordem, mu-
nidos de procuração simples, sem necessi-
dade de reconhecimento de firma, conten-
do, expressamente os poderes concedidos 
pelo outorgante para o ato a ser praticado.

Presidentes da OAB e do Cremero conversam 
sobre as prerrogativas de advogados e de médicos

OAB pede celeridade de acesso aos 
processos administrativos da Supel

A reunião foi em virtude da decisão do Conselho Seccional de informar 
o Cremero sobre violação à prerrogativa de advogada que foi impedida de 
acompanhar perícia médica. Spencer Vaiciunas, presidente do Cremero, disse 
que o Conselho já estava ciente sobre a conduta de alguns médicos peritos. 

Em conjunto com a OAB, nós vamos emitir um parecer orientando 
os médicos a permitirem a presença do advogado durante as perícias 

médicas, porque acreditamos que seja importante para o paciente. 

Ele também ressaltou que as duas instituições pretendem executar ações 
em conjunto de combate à violência contra a mulher.

No ofício entregue à Supel, foi in-
formado que a Comissão de Defesa de 
Prerrogativas da OAB tomou conheci-
mento que os profissionais da advocacia 
estariam tendo dificuldades para acesso e 
acompanhamento dos processos adminis-
trativos, sendo exigido mais de um cadas-
tro prévio para acesso aos documentos, 
impedindo o exercício da profissão quanto ao 
atendimento dos prazos para manifestações 
nos autos, entre outros reclames da advocacia.

O superintendente da Supel, Márcio 
Rogério Gabriel, salientou que iria debater o 
assunto junto à Controladoria Geral do Esta-
do de Rondônia (CGE) para que tenham uma 
solução mais célere, mas que, considerando 
a dificuldade da advocacia, a Supel iria de 
imediato fornecer o acesso ao conteúdo do 
processo para os profissionais que solicita-
rem pedido de vista no processo e, poste-
riormente, criar um memorando circular 
para a Controladoria.

"“



RELATÓRIO DE GESTÃO - 01 de janeiro a 30 de junho de 201928

PRERROGATIGAS

Inspeção em unidade prisional do estado

Por meio das Comissões de Prerrogativas e de Assuntos Penitenciários, a OAB 
realizou inspeção no mês de junho na UPES-CCPM, instalada dentro do Complexo 
Penitenciário da comarca de Porto Velho, local onde ficam os privados de liberdade 
provisórios com condições especiais de pena, nos termos da portaria conjunta nº 28, 
de 05 de junho de 2019.

Durante vistoria no local, os membros das Comissões da OAB identificaram 
que as instalações não possuem sala de Estado Maior e que o ambiente também 
não é condigno com uma cela especial. O ambiente também está localizada dentro 
de um complexo penitenciário composto por onze unidades prisionais, inclusive de 
segurança máxima, o que pode colocar a vida de advogados presos em risco, diante 
das várias facções criminais existentes no local.

Conselho aprova representação de conselheiras 
tutelares por abuso de autoridade

Liminar garante acesso de advogados a informações 
de seus clientes na CDL de Ji-Paraná

O Conselho Seccional da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Rondônia (OAB/RO) 
aprovou na sessão do mês de jun-
ho, por unanimidade, a represen-
tação criminal de duas conselheiras 
tutelares do município de Vilhena 
por abuso de autoridade e desa-
gravo por violação às prerrogati-
vas da advogada. A advogada foi 
impedida pelas conselheiras tute-

A liminar garante o acesso de 
advogados a registros de seus cli-
entes na Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Ji-Paraná portando 
procuração simples, sem autenti-
cação em cartório. A CDL estava ex-
igindo que a procuração apresenta-

lares de acompanhar depoimento 
de menor, filho do cliente. Além 
disso, o Conselho Seccional tam-
bém decidiu que a OAB/RO busque 
uma parceria com o Tribunal de 
Justiça de Rondônia (TJRO) para 
que os novos conselheiros, que 
tomarão posse em janeiro de 2020, 
participem de uma palestra sobre 
as principais prerrogativas da ad-
vocacia.

da pelo advogado fosse reconhecida 
em cartório. Após debate em sessão 
do Conselho Seccional, a OAB decidiu 
ajuizar Ação Civil Pública em desfavor 
da Câmara. A liminar foi deferida pelo 
juiz federal substituto Samuel Parente 
Albuquerque.
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OAB decide representar agentes 
penitenciários por violação às prerrogativas

O Conselho Seccional da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional 
Rondônia (OAB/RO) decidiu, na sessão 
plenária do mês de junho, representar 
agentes penitenciários de Vilhena por 
impedir entrada de advogada em horário 
distinto ao horário comercial, violando 
as prerrogativas dos advogados. Em seu 

Comissão de Prerrogativas em números

Entre as medidas da gestão, a prioridade no atendimento às chamadas no telefone 
de plantão das prerrogativas – que conta com plantão 24 horas -  e treinamento do siste-
ma de Prerrogativas Mobile, que visa tornar ainda mais eficiente as ações da Comissão de 
Defesa das Prerrogativas (CDP).

DESCRIÇÃO

Documentos recebidos no 1º semestre de 2019

Processos autuados

Processos julgados no 1º semestre

Acionamentos à CDP

QUANTITATIVO

69

41

39

128

voto, a relatora Flaviana Moreira Garcia 
declara que há claras evidências sobre a 
existência de uma regra estabelecida pe-
los servidores da unidade prisional para 
impedir o acesso de advogados fora do 
período de 7h30 às 18h e que o Estatu-
to da Advocacia garante o acesso ao cli-
ente sem restringir horário.
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TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINAR

TED suspende advogados por captação 
ilícita de clientes

Em sessão extraordinária ocorrida 
em 28 de junho, o Tribunal de Ética e Dis-
ciplina (TED) da Ordem dos Advogados 
do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) 
julgou dois processos, resultando na sus-
pensão de oito advogados.

No primeiro processo, foram sus-
pensos preventivamente, por 180 dias, seis 
advogados suspeitos de captação indevida 
de clientes. Ao final deste prazo, eles po-

O evento foi realizado no início do mês de junho e contou com a presença do 
presidente da Seccional Elton Assis, e da CAARO, Elton Fülber.

O encontro foi realizado na sede do Conselho Federal no mês de abril, e contou 
com a presença de membros de Rondônia que debateram as ações do Tribunal em con-
sonância com as diretrizes da Comissão Nacional.

dem ser suspensos por até 12 meses, res-
peitando o devido processo legal e o di-
reito à ampla defesa e contraditório.

O outro julgamento de suspensão 
foi de dois advogados acusados de repas-
sarem informações de facção criminosa a 
um apenado. Eles foram suspensos pelo 
período da apuração ético disciplinar 
e podem sofrer as mesmas sanções dos 
outros seis suspensos.

TED organiza seminário para alinhamento de Ações

Participação no Encontro de Presidentes de Tribunais 
de Ética e Corregedores
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O TED em números

Os pilares da gestão 2019-2021 
estão embasados na defesa das prer-
rogativas profissionais, transparência 
e a exigência no cumprimento da éti-
ca profissional pelos advogados de 
Rondônia. Neste contexto, tanto a luta 
do Sistema em não permitir a violação 

das prerrogativas profissionais, como a 
firmeza em suspender e punir, se preci-
so for, possuem o mesmo peso para a di-
retoria, sempre respeitando o direito da 
ampla defesa.  Neste contexto, abaixo os 
número do TED, referente ao primeiro 
semestre 2019.

JULGAMENTOS REALIZADOS E PENAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE ÉTICA E DESCIPLINAR DE ABRIL A JULHO / 2019
(As sessões de julgamentos e reuniões do Pleno do TED, só ocorreram a partir de Abril a Julho)

PROCESSOS 
JULGADOS

PENAS APLICADAS PELA 1ª, 2ª E 3ª TURMA E PLENO DO TED

MÊS

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

CENSURA

ADVERTÊNCIA

SUSPENSÃO

SUSPENSÃO COM MULTA

SUSPENSÃO PRENVENTIVA / PLENO

IMPROCEDENTE

SOMA TOTAL

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

5

1

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

3

4

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

7

8

10

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

19

15

0

0

0

0

0

CENSURA

CENSURA

ADVERT.

ADVERT.

SUSPENSÃO
C/ MULTA

SUSPENSÃO
C/ MULTA

IMPROC.

IMPROC.

PRESCRITO/
EXTINTO

PRESCRITO/
EXTINTO

PROPOSTA 
DE 
EXCLUSÃO

PROPOSTA 
DE 
EXCLUSÃO

QUANT.SUSPENSÃO
PREVENTIVA/
PLENO

SUSPENSÃO
PREVENTIVA/
PLENO

PROCESSOS
JULGADOS

SUSPENSÃO

SUSPENSÃO

PROCESSOS AUTUADOS EM 2019

PROCESSOS DE ADVOGADOS X ADVOGADOS

PROCESSOS DE EX. OFÍCIO / CLIENTES X ADVOGADOS

TOTAL - 138

TOTAL - 10

TOTAL - 128

BALANÇO DO SEMESTRE

53

2

17

15

94
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PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL

Advogados contam com apoio da OAB 
durante a implantação do SEEU 

•	Os	 colaboradores	 que	 atuam	 nas	
salas de apoio aos advogados da OAB/RO 
participaram do treinamento direcionado à 
advocacia. O objetivo foi capacitá-los para 
melhor atender aos advogados em função 
da implantação do novo sistema eletrônico;

•	A	OAB	realizou	cadastramento	dos	
advogados no Sistema. O cadastro permite 

ao profissional acesso a peticionamentos, 
além de um trâmite processual mais efi-
ciente e a gestão confiável dos dados da 
população carcerária do Brasil,

•	Realização	 de	 vários	 cursos	 em	
Porto Velho e interior, nas Subseções, por 
meio da Escola Superior de Advocacia de 
Rondônia (ESA).
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PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL

OAB monta escalas de plantão para 
suporte na versão PJe 2.1

A OAB/RO acompanhou de per-
to a advocacia e montou escalas de 
plantão no Espaço CAARO, na sede da 
Seccional e também atendimento por 
telefone para suporte aos advogados na 
nova versão do PJe. Filas de advogados 
se formaram nos dias de plantão, que 
incluíram fins de semana, no espaço 
CAARO.

A decisão da diretoria de montar es-
calas de plantão, foi tomada após recebi-
mento de grande número de reclamações 
quanto à instabilidade do sistema, após a 
atualização da plataforma.  

A OAB também solicitou a emissão 
de certidão de indisponibilidade, garan-
tindo que não houvesse prejuízo aos ci-
dadãos e suspensão de prazos em razão 
dos problemas causados pelo PJe. 

Em conjunto com a ESA, promoveu 
uma série de cursos de capacitação ao 
novo sistema em todo o estado, sendo um 
deles realizado no auditório da Seccional, 
com transmissão ao vivo pelo Facebook.
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PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL

OAB reivindica ao TJRO oficial de justiça 
para Espigão D’Oeste

Após ouvir as demandas e compreender os prejuízos sofridos pela população, o TJ 
atendeu parte das solicitações, convocando servidora aprovada no último concurso, bem 
como se comprometeu a substituir outros dois oficiais que estão em processo de aposen-
tadoria, antes de findarem seus processos.

Como medida paliativa a corregedoria de imediato designou mais um juiz 
auxiliar para atuar concomitantemente com a juíza titular da comarca para reduzir 
a quantidade de processos que estão conclusos aguardando decisão judicial.

Após portarias de juízes das Co-
marcas de Ariquemes, Rolim de Moura e 
Pimenta Bueno limitando o atendimento 
ao público em geral a dez senhas diárias, 
incluindo advogados, a OAB apresentou 
Pedido de Providências à Corregedoria 
Geral da Justiça solicitando a sustação da 
determinação. Tal medida, fere o Estatuto 
da Advocacia, que prevê que o advoga-
do tem direito a dirigir-se aos magistrados 
nas salas e gabinetes de trabalho indepen-
dente de horário previamente marcado.

Na ocasião, foi tratado sobre a nor-
malidade do retorno do atendimento nos 
juízos criminais de todo o estado. Tam-
bém foi solicitado que o Tribunal man-
tenha o regular atendimento ao público 
e advocacia em todo expediente forense, 
sem restrição de acesso à jurisdição. Foi 
consignado, ainda, que é direito do advo-

Reunião no TJRO para tratar sobre a instalação da 
2ª Vara de Presidente Médici

OAB vai à Corregedoria Geral do TJRO para 
garantir atendimento aos advogados e partes

Reunião no TJRO para tratar sobre a limitação no 
atendimento nas Varas Criminais do estado

gado despachar com o magistrado em seu 
gabinete de trabalho, a qualquer momen-
to durante o expediente forense, inde-
pendentemente da urgência do assunto, 
e independentemente de estar em meio 
à elaboração de qualquer despacho, de-
cisão ou sentença, ou mesmo em meio a 
uma reunião de trabalho.

O corregedor José Jorge Ribeiro da 
Luz citou em seu despacho entender não 
ser de bom tom o Judiciário limitar o aten-
dimento ao público. Ele acrescentou que 
é de responsabilidade da Corregedoria a 
fiscalização das atividades jurisdicionais, in-
clusive relativas ao atendimento às partes e 
advogados, 

que no meu entender, não 
poderia estar limitado ao 

número de pessoas. "“
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PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL

Audiência pública para debater a 
prestação jurisdicional

A OAB/RO promoveu audiência 
pública com a finalidade de ouvir os advo-
gados quanto aos problemas enfrentados 
na sua rotina de trabalho. Nesta audiên-
cia, que aconteceu em abril, o objetivo 
foi buscar alternativas para solucionar os 
problemas que advogados têm enfrenta-
do com a unificação dos cartórios. A juí-
za-auxiliar da Presidência do TJRO, Euma 
Tourinho, participou do evento e afirmou 
que tudo que estiver a altura do Tribunal 
atender para a melhor prestação jurisdi-
cional será atendido, de acordo com as 
formatação das sugestões e reclamações 
tabuladas pela Ouvidoria da OAB.

A Ouvidoria da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seccional Rondônia 
enviou e-mail para os advogados do Es-
tado para consultá-los sobre a prestação 
jurisdicional em Rondônia. A atividade 
teve o objetivo de conhecer os principais 
problemas enfrentados pelos advogados 

Consulta a advogados sobre prestação jurisdicional

em relação ao assunto. Com as infor-
mações enviadas, será formulado um 
relatório e encaminhado ao Tribunal de 
Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), 
com os pleitos necessários para o bom 
funcionamento da prestação jurisdicio-
nal do CPE.

Ação Civil Pública contra INSS por 
desvio de produtividade

A ACP foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Seccional Rondônia. De 
acordo com o presidente, Elton Assis, as reclamações quanto ao atendimento aos 
advogados têm sido recorrentes. 

Nós já buscamos o diálogo com o INSS para solucionar as 
longas esperas para atendimento, mas sempre é informado que não 
há servidores suficientes. A falta de efetivo não pode ser justificativa 

para que a prestação jurisdicional seja impedida. "
“
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PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL

OAB busca soluções para dificuldades 
enfrentadas por advogados com PJe nas 
esferas federal e estadual

Com o objetivo de buscar soluções 
para problemas enfrentados pela advo-
cacia com o Sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), o secretário-geral da 
OAB/RO, Márcio Nogueira, esteve no Tri-
bunal de Justiça do Estado de Rondônia 
(TJRO) e a secretária-geral adjunta da 
Seccional, Aline Corrêa, esteve no Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). 

Ambos relataram os problemas enfrenta-
dos pelos profissionais, especialmente do 
interior do estado, quanto às dificuldades 
de peticionar (TJRO). Nas duas esferas, 
ambos os diretores obtiveram respostas 
positivas de ações desenvolvidas para 
melhor orientar os advogados quanto ao 
uso do sistema e soluções para a eficiên-
cia do sistema.

Representantes da Seccional 
Rondônia da OAB estiveram na Cor-
regedoria-Geral do Tribunal de Justiça 
de Rondônia (TJRO) com o objetivo de 
encontrar uma solução para o acúmulo 
de processos em São Miguel do Guaporé 
nas varas cível e criminal.

A comarca está sem juiz titular há 
cerca de seis meses e os juízes que tra-

Os presidentes da Seccional, 
Elton Assis, e da Subseção de Cacoal, 
Diógenes de Almeida, estiveram re-
unidos com o juiz auxiliar do Tribu-
nal de Justiça do Estado de Rondônia 
(TJRO), Sérgio William Domingues 
Teixeira, para tratar sobre melhorias 
para advocacia da região. Dentre os 

OAB requer solução para acúmulo de processos 
em São Miguel do Guaporé

OAB solicita melhorias para advocacia de Cacoal

balharam no local neste período acu-
mulavam a função em outras comarcas. 
Os membros do TJRO informaram que 
providenciariam uma atuação do núcleo 
de apoio com juiz e assessores designa-
dos e que também ocorrerá movimen-
tação na carreira da magistratura para 
que seja nomeado juiz titular para a co-
marca.

assuntos pautados, estavam o déficit 
de servidores e de juízes de algumas 
Varas e Fóruns da região; sobre a Cen-
tral de Processos Eletrônicos (CPE) do 
município; a previsão de entrega do 
novo fórum e da sala da OAB; o alvará 
eletrônico e sobre o escritório corpo-
rativo do juizado.
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DEFESA DA SOCIEDADE

OAB apoia campanha de conscientização sobre a Epilepsia

Clube da OAB recebe 13º torneio de futebol 
em prol do autismo

O presidente Elton Assis, participou de reunião com o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, em Brasília (DF), no mês de fevereiro.  O assunto prin-
cipal da reunião foi o aumento de 25,34% da tarifa de energia elétrica aprovado com 
reflexos negativos a mais de 640 mil unidades consumidoras existentes em Rondônia.

Denominada ‘Março Roxo ou Purple Day’, criada pela Lei Estadual nº 4.235, 
instituída em 12 de março de 2018, a campanha visa levar informações à população 
sobre a doença e promover a inclusão social.

Em comemoração ao mês de consci-
entização do Autismo, celebrado no dia 2 
de abril, a OAB/RO cedeu toda a estrutura 
do Clube do Advogado para a realização 
do Torneio de Futebol Beneficente em 
Prol do Autismo, promovido pela Asso-
ciação de Pais e Amigos do Autista de 

Rondônia (AMA-RO). O torneio, que 
acontece anualmente no mês de abril, 
neste ano contou com a participação de 
12 equipes de futebol da capital. Toda a 
renda arrecadada com as inscrições foi 
revertida para o tratamento das crianças 
da Associação.

Elton Assis em reunião com ministro para 
debater aumento de energia em RO
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DEFESA DA SOCIEDADE

‘I Caminhada Pelo Fim da Violência 
Contra a Mulher’ em Porto Velho

Precisamos mudar a cultura da violência contra a mulher e, para 
isso, é necessário conversarmos e orientarmos homens e mulheres. 

É um trabalho conjunto e que demanda grande esforço para 
mudarmos essa realidade no nosso estado, no país e no mundo, 

comentou a secretária-adjunta, Aline Corrêa, que representou a OAB no ato."
“
Repúdio a atos de violência que resultaram no 
assassinato da professora Joselita Felix da Silva

OAB e ALE deliberam sobre termo de cooperação 
para combate à violência contra mulher

Violência doméstica é debatida durante reunião na OAB

A OAB manifestou pesar e repú-
dio aos atos de violência que resul-
taram no assassinato da professora 
Joselita Felix da Silva. O caso de femi-
nicídio aconteceu no dia 17 de março, 
em Candeias do Jamari. Após invadir o 
imóvel da professora, o ex-companheiro 
atacou a ex-mulher a pauladas, ocasio-
nado a morte.

Elton Assis reuniu-se com o depu-
tado estadual Dr. Neidson para iniciarem 
as tratativas de um termo de cooperação 
entre a OAB/RO e a Procuradoria Es-
pecial da Mulher, órgão da Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE). O termo de 
cooperação visa a efetivação de ações 
afirmativas para o combate à violência 
contra a mulher.

O presidente da OAB fala que esta é 

A reunião, organizada pela 
Comissão da Mulher Advogada, teve o 
objetivo de debater sobre o ‘Projeto de 
Combate à Violência Doméstica’ e uma 
roda de conversa para discutir assuntos 

Enquanto entidade que 
representa o cidadão e, claro, a 

cidadania, continuaremos apoiando e 
promovendo ações que conscientizem 

a sociedade e ajudem  mudar esse 
preocupante cenário de 

violência contra a mulher, 

declarou o presidente da OAB."

"

“

mais uma ação da entidade para combater 
a violência contra a mulher. 

Os números são alarmantes e toda
a sociedade é responsável para combater 

a violência. Na Seccional Rondônia, a 
mulher é pauta de debates e de ações 

afirmativas durante todo o ano. Estamos 
trabalhando fortemente para o 
combate à violência de gênero.

“

pertinentes à Comissão. O projeto visa 
abordar dados sobre a violência domésti-
ca, as formas de combate, prevenção, as-
sistência e proteção às mulheres, tipos de 
violência e formas de denunciar. 
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DEFESA DA SOCIEDADE

Presidente da OAB vai aos meios de comunicação 
falar sobre as medidas protetivas às mulheres

Em entrevistas concedidas a vários 
veículos de comunicação de Por-
to Velho, o presidente, Elton Assis, fa-
lou das ações da entidade para punir 
aqueles que praticarem violência con-
tra a mulher, impedindo a inscrição dos 
bacharéis aos quadros da Ordem ou até 
mesmo, rever a inscrição daqueles já 
inscritos, que cometam algum abuso con-
tra mulheres, crianças, idosos e deficien-
tes físicos. O presidente ainda comentou 
sobre a necessidade de manutenção de 
atendimento na Delegacia da Mulher 24 
horas por dia.
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DEFESA DA SOCIEDADE

OAB decide ingressar com ACP para 
Delegacia da Mulher funcionar 24 horas

Durante a última sessão do Con-
selho Seccional do semestre, foi votado 
e decidido que será interposta Ação Civil 
Pública contra o Governo do Estado para 
implantação de regime de plantão 24h na 
Delegacia Especializada no Atendimento 
à Mulher e à Família (Deam) e pela não 
utilização do formulário que é aplicado. 
Elton Assis informou que o processo foi 
instruído com o relatório de constatação 

produzido pela Comissão da Mulher Advo-
gada (CMA), por meio da Coordenação de 
Combate à Violência Doméstica. 

O número de feminicídio em 
Rondônia é alarmante e nós não 

podemos aceitar que esta situação 
permaneça como está. Vamos fazer 
tudo o que for possível para reduzir 

os casos de violência contra a mulher."
“
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EMPODERAMENTO DA MULHER

Debate sobre participação das 
mulheres na política

A vice-presidente OAB Rondônia, 
Solange Aparecida da Silva, e a presidente 
da Comissão da Mulher Advogada (CMA), 
Karoline Monteiro, participaram, no mês 
de março do Projeto “Quartas Eleitorais”, 
promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral 

de Rondônia (TRE-RO). No evento, Solange 
e Karoline debateram o tema Participação 
da Mulher na Política com representantes 
do TRE-RO, da Escola Judiciária Eleitoral 
(EJE-RO) e Associação dos Magistrados do 
Estado de Rondônia (Ameron).
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MULHER ADVOGADA

Vários eventos foram realizados pela Seccional com apoio da 
CAARO, ESA e das Subseções voltados às mulheres advogadas

COLÉGIO DE PRESIDENTES DAS COMISSÕES DA MULHER ADVOGADA
Realizado na OAB de Ouro Preto D'Oeste

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Coquetel em Ji-Paraná

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Café da manhã em Pimenta Bueno

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Chá da tarde em Rolim de Moura

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Café da tarde em Ouro Preto D´Oeste
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MULHER ADVOGADA

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Palestra sobre saúde mental em Jaru

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Homenagem às mulheres em Vilhena

DIA DAS MÃES
Balada Retrô em Vilhena

DIA DAS MÃES
Jantar em comemoração ao Dia das Mães

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Homenagem às mulheres na sede da Seccional
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MULHER ADVOGADA

Carta do Colégio de Presidentes da CMA

Com o objetivo de divulgar os direitos 
das mulheres advogadas, fortalecendo-as e 
encorajando-as para denunciar qualquer 
violação às suas prerrogativas, OAB/RO, 
por meio da Comissão da Mulher Advo-
gada (CMA), promoveu, no final de maio, 
a palestra “Que Direito é Esse? Prerrogati-
vas da Mulher no Exercício Profissional da 
Advocacia”. O evento, que contou com 
a presença do vice-presidente da OAB 
Nacional, Luiz Viana Queiroz, e da presi-
dente da Comissão Nacional da Mulher 

Advogada (CNMA), Daniela Borges, teve o 
apoio da Escola Superior da Advocacia de 
Rondônia (ESA/RO) e Caixa de Assistência 
dos Advogados de Rondônia (Caaro).

Ainda na oportunidade, houve a en-
trega da Carta do Colégio de Presidentes 
da CMA para diretoria da Seccional e 
presidentes das Subseções. Também teve 
pedido de apoio para cumprimento da 
meta estabelecida no Colégio, que é de 
100 atividades em prol das mulheres em 
todo estado até o fim de 2019.
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MULHER ADVOGADA

OAB pede adequação estrutural 
em Tribunais para advogadas 
grávidas e lactantes

Durante o encontro, os membros da 
OAB solicitaram que os órgãos atendam 
todos os dispositivos estabelecidos na Lei 
nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e 
Lei nº 13.105/2015 – Novo Código do Pro-
cesso Civil, os quais estipulam os direitos e 
garantias voltadas para a advogada ges-
tante, lactante, adotante e/ou aquela que 

der à luz, bem como ao advogado que se 
tornar pai.

Foram feitas reuniões no Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-RO); no Tri-
bunal Regional Eleitoral (TRE-RO) e Tri-
bunal de Justiça de Rondônia. Demais 
órgãos, também serão objeto da visita 
com o mesmo fim.
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JOVEM ADVOCACIA

Jovens advogados
Sessões de acolhimento aos jovens advogados na capital e no interior, apresentação 

do Manual do Jovem Advogado, prerrogativas profissionais e demais assuntos relativos ao 
papel institucional da OAB e dos advogados -  quanto o cumprimento do Código de Ética 
-  são os principais temas abordados antes da sessão solene da entrega das credenciais.
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JOVEM ADVOCACIA

Aproximação com acadêmicos e 
jovens advogados

A ação faz parte das atividades 
da OAB em defesa do Exame de Or-
dem, iniciada em maio na sede da Sec-
cional com ato público. As faculdades 
Faro, São Lucas e Católica receberam 

o bate-papo. Em todos os encontros, os 
membros da Comissão do Jovem Advo-
gado tiveram um grande receptividade 
por parte de acadêmicos e do corpo do-
cente. 

Bate-papo sobre “Carreira na Advocacia e Valorização do Exame de 
Ordem” realizado em várias faculdades de Porto Velho
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JOVEM ADVOCACIA

OAB firma parceria com Unir para proporcionar 
atendimento jurídico à população

Interiorização e envolvimento da Jovem Advocacia

O projeto ainda está em fase de im-
plantação e os atendimentos devem ocorrer 
onde já existem a Escola Social e o Núcleo 
de Práticas Jurídicas (NPJ) da Unir. O presi-
dente, Elton Assis, ressalta que, além do pa-
pel social que a Ordem tem, a instituição tra-
balha para que o jovem advogado consiga 
se inserir no mercado de trabalho. 

A Comissão da Jovem Advocacia 
da OAB/RO) realizou, no mês de junho, 
visita nas Subseções de Ariquemes, Ji-
Paraná, Presidente Médici, Pimenta Bueno 
e Vilhena, para promover a integração das 
ações das comissões do interior do estado 
com a Seccional. Na oportunidade, tra-
taram sobre o Colégio de Presidentes das 
Comissões do Jovem Advogado que está 
previsto para este ano, além de informati-
vos gerais referentes à Comissão.

Esta é uma oportunidade para 
o profissional iniciante 
adquirir experiência e 

contribuir com a sociedade. 

A OAB também fez a doação de uma im-
pressora multifuncional ao NPJ.

"
“
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ESA

A Escola Superior da Advocacia de 
Rondônia (ESA/RO) em números 

DESCRIÇÃO

Principais eventos realizados pela ESA/RO

QUANTITATIVO

Total de eventos na capital

Total de eventos no interior

Total de inscritos no período

Carga horária total

Total de palestras

• Programação do Acolhimento aos Advogados que prestam Compromisso

• Iniciação ao Advogado em início de Carreira – Módulo I

• Cursos do PJE 2.1

• Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU

• Dia da Mulher

• Mês Internacional de Luta das Mulheres

• Como Advogar no Direito Previdenciário

• Saúde Mental da Advocacia – O cuidado de si como inerente à preservação dos direitos

• Treinamentos INSS Digital 

• Curso de Iniciação – Inserção e prática do Direito Imobiliário na Teoria e Prática

• Liquidação de Sentença Trabalhista e Aspectos Práticos do PJE-Cálc

• Vivencial – Prosperidade Financeira e Sucesso com a Mãe

• Cursos de Iniciação ao Estagiário

• Os Rumos da Receita Federal do Brasil nos Próximos Anos

• Segurança e Persuasão na Comunicação

• Formação do Estagiário Previdencialista

• Simplificando o PJE na Justiça do Trabalho

• Cursos para o Direito Previdenciário

• Módulos Processo Civil

• Inventário e partilha Extrajudicial

• Workshop segurança e persuasão na comunicação

• Holding familiar

• Bate Papo com Nelson Wilians

• Ciclo de Palestras – Procuradoria do Estado e Desenvolvimento

• Cursos para Advogado Iniciante e para Estagiário/Acadêmico de Direto

• Alegações Finais Orais em Audiências Criminais de Instrução 

• Usucapião e Inventário Extrajudicial

• Que Direito é Esse? Prerrogativas da Mulher no Exercício da Advocacia

• 50 Anos de Stonewall – As Conquistas e Desafios da Comunidade LGBTI no Brasil

• O Meio Ambiente do Trabalho e a Saúde Mental do Trabalhador

• Curso de Execução Trabalhista

31

13

3.072

184

110
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ESA

Reunião define estratégias para os 
próximos cinco anos

A proposta da atual gestão é pen-
sar num plano para a ESA, não só para 
esta gestão, mas pensar a longo prazo, 
dentro de um planejamento estratégi-
co para os próximos cinco anos, com 
a possibilidade de organização, dire-
trizes e agenda institucional. As ações 
estabelecidas são alinhadas com as 

necessidades educacionais da Ordem 
e visando à educação continuada. Ain-
da na reunião, também foram alinha-
dos alguns convênios que a OAB/RO 
vai firmar, um deles com Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC/RS) com ofertas de MBA, 
pós-graduação EAD, entre outros.

ESA/RO lança segunda turma de 
pós-graduação em Direito Previdenciário

Em parceria com o Instituto de 
Educação Continuada Catanduva (In-
focc), foi lançado em abril a segunda 
turma para o curso de pós-graduação 
em Direito previdenciário, voltado para 
profissionais e bacharéis do Direito. 
Além de cursos de pós-graduação, a 

ESA/RO está em busca de novas parce-
rias com outras instituições, a exemplo 
da parceria entre a Escola Nacional de 
Advocacia e a Universidade Nove de 
Julho (Uninove), onde uma advogada 
de Rondônia foi contemplada com uma 
bolsa para mestrado em Direito.
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ESA

ESA firma parceria com a 
Faculdade Católica de Rondônia

O benefício é disponibilizado para os 
profissionais regulares e adimplentes com 
a Seccional, que terão os seguintes des-
contos: para jovens advogados 20%, para 
advogados com dois e cinco anos de OAB, 

15% e para quem tem mais de cinco, 10%. 
Dentre os cursos disponibilizados estão: Di-
reito Penal e Processo Penal; Direito Civil e 
Processo Civil; Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho; Direito e Psicologia.

OAB cria Coordenadoria de Planejamento e 
Gestão Estratégica da ESA

Com o objetivo de garantir a execução e governança do Plano Político 
Pedagógico (PPA) que será implantado e executado pela Escola Superior da 
Advocacia de Rondônia (ESA/RO), a Ordem dos Advogados do Brasil – Sec-
cional Rondônia (OAB/RO) criou a Coordenadoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica (CPGE). A criação considera a edição do Provimento n. 185/2018 do 
Conselho Federal. 
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Oficina do Plano Político Pedagógico

Realizada em junho, a primeira ofi-
cina de validação e construção do Plano 
Político Pedagógico (PPP) para execução 
no período de 2019 a 2024, utilizando 
metodologias (metaplan e brainstorming). 
A oficina reuniu os representantes da ESA, 
que apresentaram contribuições relevantes 
para o plano com propostas para o aper-
feiçoamento dos processos de trabalho da 
OAB e da ESA, em especial da gestão 
pedagógica, administrativa, institucional, 
tendo como intenção maior o forta-
lecimento das relações com as Comissões, 

ESA

Subseções, aprimorando a comunicação 
interna e externa.

A proposta é promover a autossu-
ficiência da ESA, firmando convênios e 
parcerias, desenvolver e integrar siste-
mas e plataformas de ensinos, para que 
seja possível acompanhar os avanços 
tecnológicos e manter-se no sistema de 
aprendizagem e ensino, alinhada em di-
retrizes e metas da presidência da Sec-
cional, da Escola Nacional de Advocacia 
(ENA) e do Conselho Federal da OAB 
(CFOAB).
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OAB presente no TRT Comunidade

Casa do Ancião recebe doação de fraldas geriátricas 

Por meio da Comissão da Jovem Ad-
vocacia (OAB Jovem), a OAB realizou a 
doação de 31 pacotes de fraldas geriátricas 
à Casa do Ancião, em Porto Velho. As fral-
das foram arrecadas no curso de iniciação 
promovido pela Comissão. O presidente, 
Elton Assis, destaca que promover eventos 
com arrecadações de diversos donativos 
para entidades filantrópicas é uma forma 
da seccional -  que é a casa da cidadania 
-  contribuir com a sociedade.

CIDADANIA

Durante a ação, a OAB foi representada pela advogada Naiana Mello, diretora 
da Comissão dos Jovens Advogados, Aline Pinheiro, presidente da Comissão Gestora 
do Escritório Corporativo, juntamente com o diretor da Associação Rondoniense da 
Advocacia Trabalhista (Aronatra), Pitágoras Marinho, onde prestaram serviço de ori-
entação jurídica.



Comissão de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência realiza atendimento 
jurídico em escola de Porto Velho

A Comissão da OAB prestou serviço 
de assessoria jurídica na Escola Abnael 
Machado de Lima (Cene), em Porto Velho, 
no mês de abril. Este foi o quinto ano con-
secutivo que a Comissão leva informações 

OAB disponibiliza caixas para arrecadação 
para Bazar da Solidariedade

Atendimento jurídico no conjunto 
habitacional Cristal Calama

OAB participa da Caravana da Cidadania com 
atendimentos jurídicos à população

Em apoio ao evento e como forma de estimular as arrecadações, a OAB 
disponibilizou as caixas para doação até o dia 10 de agosto, na sede da OAB e no 
Espaço Caaro. O Bazar, promovido pela Associação Pestalozzi, tem o objetivo de 
angariar recursos para auxiliar a Associação no desempenho de suas atividades, 
além de despertar nas pessoas a necessidade de ajudar o próximo. 

Por meio da Comissão da Jovem Advocacia (OAB Jovem) em parceria com 
o Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da Universidade Federal de Rondônia (Unir) 
a OAB realizou, atendimento com orientações jurídicas no conjunto habitacional 
Cristal Calama, em Porto Velho. Ainda na oportunidade, foi dialogado com os 
acadêmicos da Unir sobre a atuação da OAB Jovem e a Comissão de Acolhimen-
to do Jovem Advogado (Caja), ambas comissões que atuam para a inclusão do 
jovem advogado no sistema OAB e no mercado de trabalho.

Com objetivo de auxiliar e orientar a 
comunidade acerca dos seus direitos e de-
veres, OAB/RO participou, por meio de suas 
comissões temáticas, da Caravana da Cidada-
nia, em Porto Velho, com atendimentos jurídi-

cos e esclarecimentos na área cível, família, 
criminal e previdenciário. O evento, que cele-
brou o Dia do Evangélico, contou com shows 
gospel dos cantores Davi Sacer e Cleyton 
Queiroz, além de outras atrações musicais.

essenciais para todas as pessoas com defi-
ciência e seus familiares. A iniciativa tem 
relação com a comemoração do “Dia da 
Família na Escola”, cujo evento é realizado 
anualmente.

CIDADANIA
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OAB/RO acompanha diligências no 
Sistema Prisional, em Porto Velho

OAB/RO encaminha oficio ao Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
sobre invasões em terras indígenas no estado

OAB solicita à Aneel, ANA e Sedam explicações 
sobre condições de barragens no estado

O ofício foi encaminhado à minis-
tra do Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, Damares Alves, 
com a finalidade de denunciar a situação 
das invasões nas terras indígenas no es-
tado de Rondônia, em especial da Tribo 
Uru-Eu-Wau-Wau, que vem sofrendo 
reiteradas ameaças por parte dos inva-
sores, que exigem que os indígenas se 
retirem da área.

Foi relatado ainda, que a mesma 
circunstância é vivida por outras tribos 

No documento, o presidente da OAB, 
Elton Assis, considera que a instituição tem em 
vista a defesa dos direitos coletivos, difusos e 
individuais homogêneos, tendo ainda entre 
suas finalidades a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, à ordem econômica, ao 
patrimônio histórico e outros. “Estamos bus-
cando saber, de forma preventiva, possíveis 
danos ambientais no estado”, comentou.

A iniciativa visou acompanhar o anda-
mento do movimento de paralisação deflagra-
da pelos agentes penitenciários, denominada 
‘Operação Padrão’, bem como averiguar os 
reclames dos familiares dos apenados, já que 
as visitas aos encarcerados encontram-se 

DIREITOS HUMANOS

MEIO AMBIENTE

suspensas por falta de efetivo. Na ocasião, as 
diligências foram realizadas pelos presidentes 
das Comissões de Defesa dos Direitos Hu-
manos da Seccional, Cassio Vidal; Assuntos 
Penitenciários, Fadricio dos Santos; e dos Ad-
vogados Criminalistas, Breno Mendes.

em diversas localidades do estado, além 
de um panorama geral da tensa situação 
atual, sendo evidenciado o risco imi-
nente de eventos violentos com perigo 
à integridade de minorias, pelo que se 
faz necessária a ação de forças de segu-
rança pública com a máxima urgência. 
A CDDH também acompanhou os po-
vos indígenas da tribo Uru-Eu-Wau-Wau, 
Karitiana e Karipuna em uma reunião ao 
Ministério Público Federal (MPF) onde 
trataram sobre essas denúncias.

Após rompimento da barragem em 
Machadinho, no final de março, e com o in-
tuito de reforçar a fiscalização, a OAB oficiou 
novamente os órgãos responsáveis, solicitan-
do o envio imediato dos Relatórios de Segu-
rança de Barragens, o Plano de Segurança, 
Plano de Emergência, Licenças Ambientais, 
Estudos de Impactos Ambientais e instruções 
similares de todas as barragens do estado.
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CAARO

Bota fora de férias CAARO 

• Evento realizado no Clube dos Advogados, em Porto Velho, para as crianças, com 
diversas brincadeiras.
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CAARO

CAARO nomeia 
Delegados que irão 
representar a 
instituição em 
todas as Subseções

Os delegados possuem a missão de es-
treitar os laços com os parceiros já existentes, 
além de buscar novos convênios e benefícios 
como assistência médica e odontológica, 
comerciais, alimentícios, bem estar e entre-
tenimento e tantos quantos forem possíveis 
para oferecer aos advogados condições es-
peciais na utilização desses serviços.

Total de 24 delegados em 
18 Subseções
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CAARO

CAARO homenageia mulheres 
na capital e interior

Evento realizado em comemoração ao dia da Mulher
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CAARO

Anuidade Zero é aprovado por Conselho 
Seccional da OAB/RO e lançado para advocacia

CAARO apresenta Anuidade Zero para advocacia
O programa permite aos seus par-

ticipantes o acúmulo de pontos quando 
adquirem produtos ou serviços em es-
tabelecimentos credenciados e, ao final 

do ano, quando os pontos são computa-
dos, o inscrito poderá quitar total ou 
parcial sua anuidade e ainda adquirir 
produtos da CAARO e cursos da ESA.
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CAARO
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CAARO Inaugura novo Espaço 
para Advocacia

CAARO reúne delegados para 
debater ações em prol do advogado
Reuniu 24 delegados das 18 Subseções em Cacoal



CAARO
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CAARO imuniza 
advogados no 
interior do estado

Cerca de mil advogados, 
estagiários e dependentes 

foram imunizados
 contra gripe.

Advogados de Ariquemes participam de Dia da Saúde 

Imunização contra a gripe H1N1, além de obter orientações sobre nutrição infan-
til, diversos tipos de alergia e a importância da prevenção contra o câncer de próstata.



CAARO
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CAARO encerra campanha de vacinação 
com Dia da Saúde em Porto Velho 

Após vacinar cerca de mil advogados, estagiários e seus dependentes em vinte 
municípios no interior de estado.



CAARO
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Presidente Elton Fülber é nomeado membro 
da Comissão Nacional de instalação do 
programa anuidade zero do CFOAB

A Comissão Especial tem por objeti-
vo a implantação da Programa Anuidade 
Zero em todo o país oferecendo às Sec-
cionais as ferramentas tecnológicas e de 
gestão necessárias, assim como uma con-
sultoria de gestão a partir das experiên-
cias adquiridas.

Elton Fülber participa de encontro de 
presidentes das Seccionais, Caixas e 
ESAs em São Paulo

Um dos principais pontos de pauta foi a uniformização de padrões de co-
municação de todos os órgãos e Comissões da OAB, o Programa Anuidade Zero, 
promoção de atividades esportivas entre advogados e estagiários, programas assis-
tenciais e assuntos de interesse da classe e da sociedade.



CAARO
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CAARO promove campeonato desportivo 
para advogados e estagiários

A primeira etapa aconteceu em Porto Velho e contou com grande participação, 
especialmente das mulheres. A próxima etapa acontece em Vilhena e depois segue para 
outras Subseções da OAB Rondônia.



CAARO
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Plano de Saúde Unimed 
para advogados tem 
nova operadora

O plano será migrado para a opera-
dora Qualicorp e todas as informações para 
adesão ao novo contrato já estão sendo  
enviadas para os advogados. 

Anuidade Zero conta com centenas de 
redes credenciadas na capital e interior

O Convênio já fechou parcerias 
em vários municípios do interior e na 
capital, nos mais variados seguimentos, 
com descontos que variam de 2% a 70% 

dependendo dos serviços, que estão 
ligados a saúde, esporte, lazer, alimen-
tação, clínicas veterinárias, vestuário, 
hotéis, e muito mais.



CAARO
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CAARO entrega 
kits maternidade 
para advogadas

O Auxílio Maternidade inclui um 
kit para o recém-nascido. Para ter di-
reito, a advogada precisa estar regu-
larmente inscrita há mais de um ano 
na Seccional da OAB/RO, ativa profis-
sionalmente e adimplente. O benefício 
é concedido para no máximo um filho 
natural ou adotado.

CAARO promove palestra sobre 
saúde da mulher em Porto Velho

Buscando a promoção e prevenção 
à saúde da mulher advogada, a CAARO 
programou uma palestra com especial-
ista endocrinologia e metabologia que 
abordou temas relacionados à obesidade, 

diabetes, doenças metabólicas, tireoide, 
cuidados com a saúde hormonal e sobre a 
importância do acompanhamento de um 
endocrinologista para garantir a saúde e 
o bem estar da mulher.



Expediente

Participaram da elaboração deste Relatório 
as principais unidades administrativas da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional 
Rondônia, resultando do pensamento 
coletivo.  Buscou-se integrar as ações e 
resultados de alcance institucional e social, 
de forma integrada com os princípios e 
valores da Seccional Rondônia.

Coordenação:
Assessoria de Imprensa da OAB/RO e 
Coordenadoria de Planejamento e Gestão 
Estratégica da Escola Superior de 
Advocacia – ESA/RO 

Supervisão e aprovação:
Diretoria da OAB/RO
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