
AÇÕES EM FAVOR
DA ADVOCACIA E
SOCIEDADE



Desde que foi declarada a pandemia, a OAB vem atuando 

firme para defender o livre exercício profissional, propondo 

medidas alternativas e remotas para a manutenção da 

justiça e que visem a defesa da sociedade do Estado e da 

advocacia.

O presidente da OAB Rondônia, Elton Assis e o 

presidente da Caixa de Assistências dos Advoga-

dos de Rondônia, Elton Fülber, decidiram...

OAB se reúne com o Judiciário
para adoção de medidas preventivas

Como forma de intensificar as medidas temporárias, 

emergenciais, prioritárias e necessárias à prevenção ao 

contágio e enfrentamento da propagação decorrente...

OAB suspende prazos processuais
e recomenda atendimento virtual à
advocacia e público em geral

OAB/RO como medida de prevenção a pandemia 

do corona vírus (Covid-19), comunica à advocacia 

e ao público em geral que, estarão suspensas...

Suspensas as sessões plenárias e
demais eventos institucionais como uma
das formas de prevenção ao COVID-19

Em ofício assinado no dia 17, pelo presidente da

Seccional Rondônia, Elton Assis, a OAB/RO requereu 

ao Poder Judiciário providências acerca de seu...

OAB requer ao Judiciário suspensão
de prazos e audiências como forma de
contenção ao vírus
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Dentre as principais formas de prevenção da pan-

demia do Covid-19 recomendadas pelos especialis-

tas estão manter as mãos higienizadas e evitar... 

Caaro realiza ação de distribuição
de álcool em gel para advogados

Em resposta aos indicativos do ofício conjunto as-

sinado pela Ordem dos Advogados do Brasil dos 

Estados de Rondônia e Acre, Associação do...

TRT-14 suspende audiências e
sessões presenciais

Para intensificar as ações táticas e operacionais ad-

otadas pela OAB Rondônia, o presidente do Conselho 

Seccional, Elton Assis, assinou Ato instituindo...

Presidência da OAB institui Comitê de
Crise para supervisão e monitoramento
dos impactos do vírus

Em resposta aos indicativos do ofício conjunto as-

sinado pela Ordem dos Advogados do Brasil dos 

Estados de Rondônia e Acre, Associação do...

Elton Assis resume primeiras ações
adotadas pela OAB no enfrentamento
ao coronavírus

Com o objetivo de intensificar as medidas voltadas 

ao combate da pandemia provocada pelo Covid-19 

sem prejuízo à prestação jurisdicional, a OAB/RO... 

OAB solicita ao Poder Judiciário
preferência à processos de expedição
de alvará
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Em suas primeiras ações, o Comitê de Gestão C-19 

da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados 

do Brasil, solicitou a órgãos do Judiciário...

OAB requer ao Judiciário preferência nos
processos que auxiliam a economia local

Em face de diversas denúncias recebidas que noti-

ciam a ausência de medidas e a falta de esclareci-

mentos em relação à crise Covid-19 por parte... 

OAB solicita à SESAU protocolo adotado
para a detecção e controle do vírus

A Diretoria do Conselho Seccional de Rondônia

da Ordem dos Advogados do Brasil prorrogou, a 

partir do dia 19, o vencimento das parcelas das...

Vencimento da anuidade 2020
é prorrogado

O presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, acom-

panhado do presidente da Caixa de Assistência dos 

Advogados de Rondônia (CAARO), Elton Fülber... 

Controle da Covid-19 em Rondônia
é tema de reunião com Sesau e OAB

Na manhã do dia 20, o presidente da OAB Rondônia, 

Elton Assis e o presidente da Caixa de Assistência dos 

Advogados de Rondônia (CAARO), Elton Fulber...

OAB e Cremero alinham ações para
atuar em conjunto no acompanhamento
da saúde pública no Estado
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Desde o último dia 13 de março, a Diretoria da OAB 

Rondônia dialoga com instituições e representantes 

da sociedade e poder público, visando circular as... 

Advocacia de Rondônia fique em
casa, recomenda OAB

A OAB Rondônia informa à advocacia que, mesmo 

com as medidas preventivas adotadas para evitar a 

circulação de pessoas na sede da Seccional...

OAB mantém atendimento em defesa
às prerrogativas da advocacia

Preocupado em atenuar os efeitos do necessário 

isolamento social imposto pelo poder público em 

razão da pandemia do Coronavírus, o presidente...

OAB solicita à Energisa e à Caerd
a não suspensão de serviços públicos
essenciais

O advogado Cássio Esteves Jaques Vidal, presidente 

da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, foi a 

indicação do presidente da Ordem dos Advogados...

OAB integra Comitê de Enfrentamento
a Covid-19 no âmbito prisional

A Seccional de Rondônia reiterou ofício ao Governo 

do Estado pedidos sobre ações tomadas e aquelas 

que estão sendo adotadas em razão da proliferação...

OAB/RO requer atualização dos atos
de Governo e plano de contingência do
estado em razão do avanço do Coronavírus 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região  pu-

blicou no dia 23/04, o Ato 004/2020/TRT14/GP 

que suspende os efeitos do Ato 03/2020/TRT14...

TRT atende OAB/RO e declara
suspensão dos prazos

Em consonância com todas  as orientações  do 

Ministério da Saúde (MS)  e da Organização Mundial 

da Saúde(OMS) para que seja evitada a circulação...

OAB/RO pede que advocacia figure
entre atividades essenciais em período
de calamidade pública

Durante entrevista concedida a emissora SIC TV, exi-

bida em seus noticiosos do último dia 23, o presiden-

te da OAB Rondônia, Elton Assis, destaca como...

Presidente da OAB/RO fala sobre
importância da imprensa neste momento
de calamidade pública

A Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB/RO) informa que, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 14ª Região disponibilizou uma lista com...

TRT-14 disponibiliza à advocacia lista
de contatos para acesso fácil durante
a quarentena

O Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia, criado 

pela OAB Nacional para minimizar os impactos da crise 

causada pela pandemia de Covid-19, já está ativo e...

Fundo Emergencial de Apoio à
Advocacia já pode receber doações
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Advocacia Rondoniense, confira o recado do presi-

dente da Seccional Rondônia, Elton Assis, sobre as 

ações adotadas pela OAB no enfrentamento ao... 

Elton Assis volta a resumir novas
ações da OAB/RO em defesa da
advocacia e sociedade

Como forma de facilitar a rotina de trabalho dos 

profissionais da advocacia, a Seccional Rondônia 

divulga o Ato Conjunto do Tribunal de Justiça... 

Poder Judiciário divulga lista de
atendimento remoto – confira a lista

Com a finalidade de assegurar a prestação judiciária 

e a manutenção dos serviços essenciais, disponibi-

lizou e-mails e telefones...

Justiça Federal suspende trabalho
presencial e divulga lista de contatos

Como forma de intensificar as medidas emergenci-

ais de combate à propagação do coronavírus, a 

Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do...

OAB atua para manter contato
entre advocacia e Judiciário durante
a quarentena

Já está disponível para advocacia de Rondônia o portal 

para requerimento eletrônico de Alvarás Judiciais para 

facilitar a rotina da advocacia e do jurisdicionado...

Alvará Judicial: OAB inova e cria
portal para requerimento eletrônico e
pagamentos pelas instituições bancárias
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Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados 

do Brasil cobrou, nesta sexta-feira (27), apuração 

e tomada de providências à Superintendência...

OAB reitera pedido ao INSS para
cumprimento de ordens judiciais

A Comissão Especial de Direito Previdenciário (CEDP) 

da OAB Rondônia informa à advocacia os canais de 

acesso de atendimento remoto do Instituto...

OAB divulga contatos para atendimento
remoto do INSS em todo o estado

Em função da decretação do estado de calamidade 

pública no Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil 

– Seccional Rondônia solicitou...

Corregedoria do TJRO e Sefin respondem
a solicitação da OAB/RO sobre pagamento
de verbas alimentares

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Rondônia, 

por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas (C-

DP/OAB/RO), realizou mais uma atuação a favor da...

OAB garante resposta rápida de
Secretaria à advogada em Rondônia

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Sec-

cional Rondônia, Elton Assis, editou no dia 31, a Res-

olução 006/2020 para tratar das metodologias...

OAB mantém atendimento remoto
em abril e anuncia sessão do pleno
por videoconferência
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A prevenção ainda é o melhor a se fazer. OABRO e 

CAARO reforçam o pedido para que todos se man-

tenham em casa...

OAB e CAARO divulgam vídeo
institucional para alertar sobre riscos
da doença

Seis novos advogados, com domicílio na Subseção de 

Rolim de Moura da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Seção Rondônia, prestaram juramento Rondônia...

OAB realiza primeira entrega de
credenciais a novos advogados em
solenidade telepresencial

Pela primeira vez na história da Seccional Rondônia da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) foi realiza-

da, o dia 03, a sessão ordinária do Conselho...

OAB/RO realiza sessão histórica do
Conselho Seccional por videoconferência

O Decreto 24.190/2020, publicado na madrugada deste 

domingo (05), de autoria do governador do estado de 

Rondônia –  que determina as medidas...

OAB ressalta a essencialidade da
advocacia mas reitera cuidados em face
da pandemia

JA Seccional Rondônia foi representada pelo diretor-te-

soureiro Fernando Maia, durante reunião virtual nesta 

segunda-feira (6) com o diretor-tesoureiro...

Gestão das Seccionais
é debatida durante reunião virtual com
diretores-tesoureiros da OAB
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Dando continuidade às sessões de credenciamento de 

novos advogados por meio de videoconferência, Ordem 

dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia realizou...

Novos advogados de Ji-Paraná
são recebidos pela OAB em cerimônia
virtual de credenciamento

As videochamadas e reuniões virtuais são atualmente 

um dos meios de comunicação mais usados, devido a 

facilidade de reunir pessoas em qualquer lugar ...

OAB recomenda vídeo do CNJ que
orienta  como participar de sessões virtuais

Com o objetivo de levar ajuda humanitária às famílias 

mais vulneráveis à pandemia do coronavírus, a Sec-

cional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil... 

OAB/RO integra campanha
para arrecadação de donativos para 
enfrentamento a Covid-19

Diante ao atual cenário em que os órgãos de saúde 

noticiam o crescente aumento de casos de contami-

nação pelo Coronavírus (Covid-19) e principalmente... 

Unimed/Qualicorp - CAARO pede
que reajuste anual não seja aplicado
em maio

Os auxílios serão prestados aos advogados compro-

vadamente contaminados pela Covid-19 e que não 

tenham condições de fazer o tratamento adequado...

CAARO cria fundo emergencial
para a advocacia
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A plataforma  foi  disponibilizada pela OAB Rondônia 

para evitar que os profissionais dirijam-se pessoal-

mente às agências bancárias para receber tais valores... 

Portal para requerimento eletrônico
de Alvarás Judiciais supera mil registros
– confira números do suporte

Dando sequência à extensa agenda de receber o com-

promisso de novos advogados em Rondônia, Ordem dos 

Advogados do Brasil credenciou mais 24 profissionais...

VIRTUAL: OAB credencia novos
advogados em nova sessão telepresencial

São 28 novos advogados e advogadas habilitados 

a trabalhar em defesa da liberdade e direitos dos 

cidadãos, certificados nesta terça-feira (14), pela...

Credencial número 11 mil é entregue
em Porto Velho

OAB solicita à bancada de Rondônia
no Senado que rejeite projeto que pretende 
suspender pagamento de precatórios

O presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB/RO), Elton Assis, solicitou dos 

senadores rondonienses que rejeitassem o Projeto de...

Proteção às mulheres é tema de
debate virtual da OAB Rondônia

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Rondônia (OAB/RO), por meio da Comissão da Mulher 

Advogada (CMA) promoveu uma videoconferência... 

http://www.oab-ro.org.br/portal-para-requerimento-eletronico-de-alvaras-judiciais-supera-mil-registros/
http://www.oab-ro.org.br/portal-para-requerimento-eletronico-de-alvaras-judiciais-supera-mil-registros/
http://www.oab-ro.org.br/oab-entrega-credenciais-a-novos-advogados-em-porto-velho-por-teleconferencia/
http://www.oab-ro.org.br/oab-entrega-credenciais-a-novos-advogados-em-porto-velho-por-teleconferencia/
http://www.oab-ro.org.br/oab-ro-solicita-a-bancada-de-rondonia-no-senado-que-rejeite-projeto-que-pretende-suspender-pagamento-de-precatorios/
http://www.oab-ro.org.br/oab-ro-solicita-a-bancada-de-rondonia-no-senado-que-rejeite-projeto-que-pretende-suspender-pagamento-de-precatorios/
http://www.oab-ro.org.br/virtual-oab-credencia-novos-advogados-em-nova-sessao-telepresencial/
http://www.oab-ro.org.br/virtual-oab-credencia-novos-advogados-em-nova-sessao-telepresencial/
http://www.oab-ro.org.br/protecao-as-mulheres-e-tema-de-debate-virtual-da-oab-rondonia/
http://www.oab-ro.org.br/protecao-as-mulheres-e-tema-de-debate-virtual-da-oab-rondonia/


Em face da falta de sincronismo entre as ações dos municípios 

com o Estado de Rondônia quanto ao enfrentamento...

OAB notifica Governo de Rondônia para
implementar diálogo e atuação conjunta com
municípios de forma cooperativa prevista na
Constituição

Em consonância com as orientações dos órgãos de 

saúde de manter o isolamento social a Seccional 

Rondônia realizou a primeira sessão por...

OAB realiza primeira sessão de
julgamentos por videoconferência da
Comissão de Defesa de Prerrogativas

Seccional Rondônia da OAB coordenou mesa de pal-

estrantes da região Norte. O isolamento social é umas 

das medidas de prevenção à saúde para enfrentamento... 

Aumento da violência doméstica com
a pandemia é tema de debate nacional

OAB defende prerrogativas em
videoconferência com TJRO que propõe
audiências criminais virtuais

A Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do 

Brasil participou de videoconferência com a correge-

doria do TJRO, com o objetivo de conhecer...

Pleno da OAB regula honorários
para atendimento online

O Conselho Seccional de Rondônia da Ordem dos 

Advogados do Brasil reuniu-se extraordinariamente 

no dia 20 de abril e aprovou à unanimidade...

http://www.oab-ro.org.br/aumento-da-violencia-domestica-com-a-pandemia-e-tema-de-debate-nacional/
http://www.oab-ro.org.br/aumento-da-violencia-domestica-com-a-pandemia-e-tema-de-debate-nacional/
http://www.oab-ro.org.br/oab-notifica-governo-de-rondonia-para-implementar-dialogo-e-atuacao-conjunta-com-municipios-de-forma-cooperativa-prevista-na-constituicao/
http://www.oab-ro.org.br/oab-notifica-governo-de-rondonia-para-implementar-dialogo-e-atuacao-conjunta-com-municipios-de-forma-cooperativa-prevista-na-constituicao/
http://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-debate-sobre-regulamentacao-do-trabalho-online-da-advocacia/
http://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-debate-sobre-regulamentacao-do-trabalho-online-da-advocacia/
http://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-primeira-sessao-de-julgamentos-por-videoconferencia-da-comissao-de-defesa-de-prerrogativas/
http://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-primeira-sessao-de-julgamentos-por-videoconferencia-da-comissao-de-defesa-de-prerrogativas/
http://www.oab-ro.org.br/oab-defende-prerrogativas-em-videoconferencia-com-tjro-que-propoe-audiencias-criminais-virtuais/
http://www.oab-ro.org.br/oab-defende-prerrogativas-em-videoconferencia-com-tjro-que-propoe-audiencias-criminais-virtuais/


Com a nova regulação, fica suspenso pelo prazo 

de noventa dias, parte dos efeitos da Resolução 

OAB/RO nº 001/2019, que restringe benefícios...

Conselho Seccional da OAB aprova
a extensão do auxílio emergencial a
advogados inadimplentes

Buritis, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, São 

Francisco do Guaporé e Vilhena são os locais de in-

scrição dos 12 novos advogadas e advogados que...

OAB recebe compromisso de novos
advogados de seis subseções do Estado

http://www.oab-ro.org.br/conselho-seccional-da-oab-aprova-a-extensao-do-auxilio-emergencial-a-advogados-inadimplentes/
http://www.oab-ro.org.br/conselho-seccional-da-oab-aprova-a-extensao-do-auxilio-emergencial-a-advogados-inadimplentes/
http://www.oab-ro.org.br/oab-recebe-compromisso-de-novos-advogados-de-seis-subsecoes-do-estado/
http://www.oab-ro.org.br/oab-recebe-compromisso-de-novos-advogados-de-seis-subsecoes-do-estado/


Doe materiais de limpeza, de 
higiene, alimentos e con-
tribuições financeiras. 

Os valores e os produros ar-
recadados serão distribuídos 
entre instituiçõs de caridade, 
pessoas carentes e profis-
sionais da advocacia em difi-
culdades financeiras.

SAIBA MAIS SOBRE
NOSSASCAMPANHAS EM
PROL DA ADVOCACIA E DO
BEM-ESTAR SOCIAL. 



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.

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



