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

Elton Assis visita reforma de parlatórios 
em penitenciária de Porto Velho

O presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, visitou o presídio Urso Branco, na companhia do secretá-
rio-geral da Seccional e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), Márcio Nogueira 
e do presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas (CAC), Fadricio Santos, com o intuito de 
acompanhar as obras de implantação do parlatório virtual e a reforma do parlatório presencial. 

TCE atende OAB e altera procedimento de sus-
tentação oral mediante gravação prévia em pro-

cessos a serem julgados nas sessões virtuais   

O Conselho Superior de Administração do Tribunal de Contas de Rondônia, aprovou a Resolução n. 319/2020/TCE-
-RO, que institui a sessão telepresencial para julgamento e apreciação de processos. A deliberação partiu do ofício
n. 125/2020 da OAB/RO que requereu alteração no procedimento de sustentação oral mediante gravação prévia em

processos a serem julgados por meio de sessões virtuais no âmbito do TCE-RO. 

OABRO participa de reunião virtual sobre 
enquadramento de municípios na fase 1 
do plano de ação de combate à Covid-19 
O presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), Elton Assis, partici-
pou de reunião virtual com prefeitos dos municípios de Rondônia, deputados e diversos órgãos do 
estado, para debater o enquadramento das cidades na fase 1 do plano de ação de combate a Covid-19, 
estabelecido pelo Decreto 25.138 de 15 de junho de 2020. 

https://www.oab-ro.org.br/oabro-participa-de-reuniao-virtual-sobre-enquadramento-de-municipios-na-fase-1-do-plano-de-acao-de-combate-a-covid-19/
https://www.oab-ro.org.br/oabro-participa-de-reuniao-virtual-sobre-enquadramento-de-municipios-na-fase-1-do-plano-de-acao-de-combate-a-covid-19/
https://www.oab-ro.org.br/tce-ro-altera-procedimento-de-sustentacao-oral-mediante-gravacao-previa-em-processos-a-serem-julgados-nas-sessoes-virtuais/
https://www.oab-ro.org.br/tce-ro-altera-procedimento-de-sustentacao-oral-mediante-gravacao-previa-em-processos-a-serem-julgados-nas-sessoes-virtuais/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-visita-reforma-de-parlatorios-em-penitenciaria-de-porto-velho/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-visita-reforma-de-parlatorios-em-penitenciaria-de-porto-velho/


Elton Assis debate plano de ação da Co-
missão da Igualdade Racial e Verdade da 
Escravidão Negra

O plano de ação foi objeto da reunião com o presidente da OAB Rondônia, Elton Assis e da Comissão 
da Igualdade Racial e Verdade da Escravidão Negra, em encontro virtual. Houve ainda deliberações 
sobre empoderamento e promoção da valorização da advocacia negra, entre outros temas. 

    OAB informa advocacia novos contatos do 
Poder Judiciário de Rondônia durante isola-

mento social     

Em busca de melhor atendimento à advocacia, o presidente da Seccional Rondônia OAB, Elton Assis, 
manteve contato com o secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), juiz 

Rinaldo Forti, em busca de solucionar os problemas de comunicação com o Poder Judiciário.    

OAB divulga plano de retorno gradual às 
atividades presenciais na Seccional 

A Seccional Rondônia retoma as atividades presenciais em sua sede, no Espaço CAARO e ESARO, de 
forma gradual e sistematizada. A medida foi divulgada na Portaria nº79/2020, que estabelece as condi-
ções mínimas previstas para prevenção ao contágio da pandemia, juntamente com os demais atos e 
planos de combate a Covid-19 editados pela Seccional e pela OAB Nacional. 

   OAB de Jaru debate demandas da advocacia 
local com presidente da Seccional    

Elton Assis, participou por meio virtual da 3ª reunião ordinária da Subseção de Jaru. Entre os temas 
abordados, foram debatidas questões relacionadas ao exercício da advocacia no município, a implanta-

ção de parlatórios virtuais, audiências virtuais, publicidade na advocacia e Exame de Ordem. 

https://www.oab-ro.org.br/oab-informa-advocacia-novos-contatos-do-poder-judiciario-de-rondonia-durante-isolamento-social/
https://www.oab-ro.org.br/oab-informa-advocacia-novos-contatos-do-poder-judiciario-de-rondonia-durante-isolamento-social/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-debate-plano-de-acao-da-comissao-da-igualdade-racial-e-verdade-da-escravidao-negra/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-debate-plano-de-acao-da-comissao-da-igualdade-racial-e-verdade-da-escravidao-negra/
https://www.oab-ro.org.br/oab-de-jaru-debate-demandas-da-advocacia-local-com-presidente-da-seccional/
https://www.oab-ro.org.br/oab-de-jaru-debate-demandas-da-advocacia-local-com-presidente-da-seccional/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-divulga-plano-de-retorno-gradual-as-atividades-presenciais-na-seccional/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-divulga-plano-de-retorno-gradual-as-atividades-presenciais-na-seccional/


OAB apoia profissionais da saúde de 
Rondônia na luta pela valorização da
categoria 

A valorização dos profissionais de saúde de Rondônia junto ao Executivo tem sido pauta de luta da cate-
goria no Estado. A OAB Rondônia soma-se a esse esforço e brada pelo reconhecimento dos profissio-
nais que estão na linha de frente da pior crise de saúde e sanitária na história do mundo atual. 

    OAB ajuíza Ação Civil Pública para
conclusão do novo Hospital Regional de

Guajará-Mirim 

A Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO) ajuizou Ação Civil Pública com o objetivo 
de obrigar o Estado de Rondônia a concluir as obras do novo Hospital Regional de Guajará-Mirim.  

    Elton Assis debate situação da pandemia na 
macrorregião de Cacoal com presidentes das 

Subseções de Rondônia 

O agravamento da crise do coronavírus no interior de Rondônia foi motivo de debate e deliberação para 
tomada de decisões da OAB Rondônia entre o presidente da Seccional, Elton Assis, e os presidentes 
das Subseções. Dentre os problemas apresentados, está o colapso do sistema de saúde, principalmen-

te leitos de UTI’s e o número de médicos em atendimento. 

Advocacia de Rondônia responde con-
sulta sobre a realização de audiências de 
instrução na pandemia 

Após consulta pública à advocacia, a OABRO divulga resultado do questionário sobre “Audiências Tele-
presenciais e Prazos Processuais”, que ocorreu por nove dias, via formulário eletrônico. 

https://www.oab-ro.org.br/advocacia-de-rondonia-responde-consulta-sobre-a-realizacao-de-audiencias-de-instrucao-na-pandemia/
https://www.oab-ro.org.br/advocacia-de-rondonia-responde-consulta-sobre-a-realizacao-de-audiencias-de-instrucao-na-pandemia/
https://www.oab-ro.org.br/oab-ajuiza-acao-civil-publica-para-conclusao-do-novo-hospital-regional-de-guajara-mirim/
https://www.oab-ro.org.br/oab-ajuiza-acao-civil-publica-para-conclusao-do-novo-hospital-regional-de-guajara-mirim/
https://www.oab-ro.org.br/oab-apoia-profissionais-da-saude-de-rondonia-na-luta-pela-valorizacao-da-categoria/
https://www.oab-ro.org.br/oab-apoia-profissionais-da-saude-de-rondonia-na-luta-pela-valorizacao-da-categoria/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-debate-situacao-da-pandemia-na-macrorregiao-de-cacoal-com-presidentes-das-subsecoes-de-rondonia/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-debate-situacao-da-pandemia-na-macrorregiao-de-cacoal-com-presidentes-das-subsecoes-de-rondonia/


Diretoria do Clube da OAB/RO realiza vis-
toria no local e discute plano para retoma-
da de atividades 

A diretoria do Clube dos Advogados em Porto Velho e a Comissão de Esportes e Lazer da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) reuniram-se na sede do clube para verificar a 
questão da estrutura do ambiente e dos funcionários, além de discutirem um plano de retomada das 
atividades, quando a legislação permitir, em decorrência da pandemia da Covid-19.  

        A pedido da OAB, TRT14 implementa
Secretaria Virtual em todas suas Varas  

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, atendeu ao pleito da Seccional de Rondônia e editou 
Resolução visando estender a boa-prática nas demais Varas do Trabalho nos Estado de Rondônia e Acre. 
O pedido da OAB baseou-se a partir do sucesso alcançado pela iniciativa da criação da Secretaria Virtual 

na 1ª Vara do Trabalho de Ji-Paraná. Na sala de atendimento virtual, aberta por meio do aplicativo 
Google Meet, o serventuário do setor fica à disposição do atendimento dos jurisdicionados e da 

advocacia. 

38 novos profissionais ingressam na 
OAB Rondônia em cerimônia virtual 

O credenciamento foi feito a novos advogados e advogadas de 10 Subseções da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional Rondônia (OABRO) através de cerimônia virtual. Os profissionais são inscritos 
em Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Machadinho do Oeste, 
Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena. 

        OAB cobra esclarecimentos e providên-
cias ao Governo de Rondônia sobre crise do 

coronavírus em Cacoal 
Em 23 de julho o Relatório de Ações do Sistema de Comando de Incidentes Covid-19, proveniente da Sala de 
Situação Integrada do Governo do Estado apontou índice de 100% de ocupação dos leitos de UTI adulta dispo-
níveis na rede pública estadual na Macrorregião II – que tem o município de Cacoal como referência. Por isso, 

a OAB Rondônia oficiou o Governo do Estado por esclarecimentos e providências. 

https://www.oab-ro.org.br/trt-14-implementa-secretaria-virtual-em-todas-suas-varas-a-pedido-da-oab-ro/
https://www.oab-ro.org.br/trt-14-implementa-secretaria-virtual-em-todas-suas-varas-a-pedido-da-oab-ro/
https://www.oab-ro.org.br/diretoria-do-clube-da-oab-ro-realiza-vistoria-no-local-e-discute-plano-para-retomada-de-atividades/
https://www.oab-ro.org.br/diretoria-do-clube-da-oab-ro-realiza-vistoria-no-local-e-discute-plano-para-retomada-de-atividades/
https://www.oab-ro.org.br/oab-cobra-esclarecimentos-e-providencias-ao-governo-de-rondonia-sobre-crise-do-coronavirus-em-cacoal/
https://www.oab-ro.org.br/oab-cobra-esclarecimentos-e-providencias-ao-governo-de-rondonia-sobre-crise-do-coronavirus-em-cacoal/
https://www.oab-ro.org.br/38-novos-profissionais-ingressam-na-oab-rondonia-em-cerimonia-virtual/
https://www.oab-ro.org.br/38-novos-profissionais-ingressam-na-oab-rondonia-em-cerimonia-virtual/


Conselho da OABRO decide judicializar admi-
nistradora de seguro DPVAT por exigência de 

firma reconhecida em procuração 

Em garantia ao direito do livre exercício da advocacia, o Pleno do Conselho Seccional da OABRO deci-
diu ingressar na Justiça contra a Seguradora Líder Administradora do Seguro DPVAT, para que faça 
coibir a exigência de firma reconhecida nas procurações ad judicias. A decisão foi tomada durante a 

441ª Sessão Ordinária.  

Conselho Seccional aprova prestação de 
contas do exercício de 2019 da OAB e 
CAARO

Durante a sessão ordinária do Conselho Seccional da OAB Rondônia, realizada no dia 31 de julho, as 
contas do exercício fiscal de 2019 da Seção da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados de Ron-
dônia (CAARO), foram aprovadas à unanimidade e por aclamação. 

https://www.oab-ro.org.br/conselho-seccional-aprova-prestacao-de-contas-do-exercicio-de-2019-da-oab-e-caaro/
https://www.oab-ro.org.br/conselho-seccional-aprova-prestacao-de-contas-do-exercicio-de-2019-da-oab-e-caaro/
https://www.oab-ro.org.br/violacao-de-prerrogativas-conselho-da-oabro-decide-judicializar-administradora-de-seguro-dpvat-por-exigencia-de-firma-reconhecida-em-procuracao/
https://www.oab-ro.org.br/violacao-de-prerrogativas-conselho-da-oabro-decide-judicializar-administradora-de-seguro-dpvat-por-exigencia-de-firma-reconhecida-em-procuracao/


FALE COMO
PRESIDENTE DA

OAB/RO

Envie agora mesmo sua mensagem diretamente ao presidente 

da OAB/RO, por meio deste canal. Faça seus comentários, críti-

cas 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/



