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Pleno do Conselho Seccional da OAB cria
comissão de estudo para instalação de salas 
de Estado-Maior em Rondônia

A Comissão tem o objetivo de buscar informações e apresentar propostas ao Conselho Seccional sobre a 
localização e instalações que deverão ter a salas de Estado-Maior em Porto Velho e cidades do interior.

OAB aprova orçamento para construção
de parlatório em unidades prisionais de

Ariquemes

Atendendo a um antigo pleito da subseção de Ariquemes, o presidente da OABRO, Elton Assis, assinou 
a aprovação do orçamento para a construção de parlatório para o presídio feminino e o albergue de 

Ariquemes, em reunião com o presidente da subseção, Brian Griehl.

OAB vai a Sejus para garantir comunicação 
entre advocacia e clientes presos

A ação foi tomada em face de vários relatos da advocacia sobre dificuldades para realizar a plena comu-
nicação com clientes presos, tanto através do uso do parlatório virtual quanto do presencial, especial-
mente na unidade do presídio “Urso Branco”.

OAB acompanha repactuação de
programa “Fazendo Justiça” do CNJ no TJRO

O programa “Fazendo Justiça”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) juntamente com o “Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento’, foi repactuado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. O objetivo é 

fomentar ações que efetivem políticas públicas nos sistemas prisional e socioeducativo.
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Presidente Elton Assis participa da posse 
dos novos gestores no TRT da 14ª Região

A desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima e o desembargador Osmar J. Barneze tomaram 
posse no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – Rondônia e Acre, através de solenidade semi-
presencial,  para o biênio 2021/2022.

    Confira todo o conteúdo da maior
“Conferência da Advocacia de Rondônia”

Foram três dias de intensos debates, com 152 painelistas que expuseram os mais variados temas em 28 
painéis, no período de 09 a 11 de dezembro de 202. A XIV Conferência da Advocacia de Rondônia (virtual), 
que teve como tema central “A Advocacia em Tempos de Reformas”. Conferência esta, que sagrou-se como 
o maior evento jurídico de Rondônia, com mais 2,8 mil inscritos e a maior já organizada no sistema OABRO.

No “Dia da Mulher Operadora do Direito” 
OAB homenageia a advogada Alice Reigota

A sétima edição do projeto da OAB Rondônia: “A Voz da Mulher: Mulheres, Vivências e Experiências – Inspiração 
e Histórias”, homenageou Alice Barbosa Reigota Ferreira, que está na advocacia há 36 anos e faz parte da histó-
ria da OAB Ji-Paraná, já tendo, inclusive, ocupado cargos na diretoria de: secretária-geral e diretora-tesoureira.

   Bancada da OAB Rondônia acompanha 
voto para aprovação da “Paridade Já” nas 

eleições da Ordem
Com apoio da bancada de Rondônia no Conselho Federal da OAB, o Conselho Pleno da Ordem dos 
Advogados do Brasil aprovou o projeto “Paridade Já!”, em sessão virtual extraordinária. Com validade 
para as próximas eleições (2021), as mulheres comporão 50% dos cargos de titularidade em todas as 

chapas para as eleições na OAB Nacional, Seccionais e Subseções.
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Justiça de Rondônia arquiva processo
de execução fiscal que visava cobrar IPTU
da OAB
Isso porque, conforme fundamentado pelo juízo da 2ª Vara Cível de Ariquemes, a OAB é uma autarquia 
que exerce papel essencial à sociedade. O Poder Judiciário de Rondônia acolheu a exceção de pré-exe-
cutividade para declarar extinta a ação de execução fiscal, que fora ajuizada pelo município de Arique-
mes, visando o pagamento de IPTU. 

“Natal Solidário” – Subseções da OAB
realizam doações a entidades filantrópicas

As subseções da OAB Rondônia nos municípios de Ji-Paraná, Jaru e Espigão do Oeste realizaram 
doações da campanha “Natal Solidário: Eu me importo sim, quero ajudar!”, encampada pela Seccional 

com apoio da ESARO, CAARO e Comissão de Proteção à Cidadania e Mobilização Comunitária.

OAB Rondônia acompanha busca e
apreensão em escritório de advocacia

A Comissão de Defesa de Prerrogativa (CDP) da OAB Rondônia acompanhou o cumprimento de 
mandado de busca e apreensão em um escritório de advocacia, durante operação deflagrada pela 
Polícia Civil e o Tribunal de Contas do Estado (TCE/RO).

TED condena advogado à suspensão
profissional e ao pagamento de multa por não 

realizar contraprestação de serviço
Segundo consta dos autos, o advogado cobrou honorários pró-labore para dar entrada em processo, mas 
não realizou a contraprestação de serviço, permanecendo inerte por mais de quatro anos, ocasionando a 

perda da chance do cliente em ter um resultado favorável, causando-lhe danos e prejuízos.
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Novos profissionais de Rondônia
recebem credencial no final de 2020

A última entrega de credenciais de 2020 na OAB Rondônia aconteceu em sessão virtual. Na sole-
nidade, a OAB recebeu o compromisso de 13 novos advogados e advogadas e dois estagiários.

   Elton Assis faz retrospectiva
das ações da OAB no ano de 2020 – 

confira os vídeos

Com abordagem dos principais temas que motivaram grandes ações da seccional, o presidente falou à 
advocacia e à sociedade. Confira todos os vídeos temáticos. 
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Envie agora mesmo sua mensagem diretamente ao presidente da OAB/RO, por 

meio deste canal. Faça seus comentários, críticas ou sugestões para que o presi-

dente possa ter o feedback de como está sendo vista a atual gestão.

Fale como presidente da OAB/RO

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



