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Suas compras geram 

descontos no pagamento 

da sua anuidade - Veja como 

se cadastrar 

+ 

NUIDAD 

ER(� 

0 

Com mais de 800 estabelecimentos creden

ciados entre restaurantes, academias, farmá

cias, postos de combustíveis, profissionais da 

saúde, lojas de confecções, dentre outros 

ramos de atividades comerciais, o programa já 

garantiu a quitação da anuidade de centenas 

de profissionais desde sua criação. 

Continue lendo ... 

ESA recebe artigos 

para a 3ª edição da Revista 

Eletrônica científica de 

Rondônia 

O prazo de inscrição para submissão de 

artigos e peças processuais a serem publica

dos na terceira edição da Revista Eletrônica da 

ESARO, encerra no dia 8 de abril de 2021. 

Confira o Edital. 

Continue lendo ... 
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Governo de Rondônia 

publica novo decreto 

garantindo essencialidade 

da advocacia 

RONDONIA 

COVID-19 
CORONAVÍRUS 

Mesmo entendendo que decreto anterior ga

rantia a funcionalidade dos escritórios de ad

vocacia, acrescido o fato da decisão conquis

tada pela OAB em maio de 2020, a entidade 

comemora a inclusão da Advocacia no escopo 

de essencialidade de novo decreto. 

Continue lendo ... 
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Advocacia de Rondônia terá 

servidor do I NSS disponível 

para atendimento no Espaço 

CAARO 

A proposta do INSS é criar uma central de 

atendimento, com a disponibilização de um 

servidor, no Espaço CAARO, em Porto Velho, 

para atender a todas as demandas da advoca

cia de Rondônia, tanto presencialmente como 

remotamente. 

Continue lendo ... 

Plano previdenciário 

exclusivo para advocacia 

oferece muito mais vantagens 

à classe 

. � . 

. . . .. . . . ' . . . . ....
. .. : Prev 

Planeje um futuro 

TRANQUILO! 

Com este beneficio é possível programar a sua 

aposentadoria e você ainda decide qual valor 

será sua contribuição mensal e quando deseja 
, ., , 

começar a receber o benef1cio. E poss1vel 

também garantir aposentadoria por invalidez e 

uma pensão para garantir o futuro dos seus 

dependentes. 

Continue lendo ... 
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OAB registra mais de 20 mil 

requerimentos de alvarás e 

RPV's feitos eletronicamente 

por advogados de RO 

ALVARA JUDICIAL 

E RPV'S 

MAIS DE 20 MIL ALVARÁS 
E RPV'S LEVANTADOS 
EM 8 MESES • 

Faça seu requerimento com 
comodidade e segurança 

Criada no inicio do período de isolamento 

social em 2020, a ferramenta inédita e que 

serviu de modelo para outras seccionais do 

pais, busca oferecer segurança e facilidade à 

advocacia ao evitar a presença fisica nas 

agências bancárias. 

Continue lendo ... 
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Advocacia realiza mais de 

mil atendimentos online à 

clientes custodiados em 

Porto Velho 

l1CAÁ. 
RONDÔNIA 

Caiu• AilirtiKil •11 ..... 11111 •• •..._ 

Ao todo, através da ferramenta, foram 

realizados 2.206 agendamentos da advocacia 

do estado para comunicação presencial e 

virtual com clientes custodiados na unidade 

prisional. 

Continue lendo ... 

OAB Rondônia vai ao CNJ 

para retomada dos prazos 

processuais no estado 

O Pleno do Conselho Seccional Rondônia da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) 

decidiu por maioria de votos, durante a Sessão 

Extraordinária 139, protocolar pedido junto ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a 

retomada dos prazos processuais no âmbito 

do judiciário estadual. 

Continue lendo ... 
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Tribunal de Etica e Disciplina 

da OAB Rondônia apresenta 

balanço da atuação em 2020 

• • • 
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RONDÔNIA 

Dentre os processos julgados pelo TED, em 

sessões presenciais e virtuais, 31% foram 

encaminhados ao Conselho Seccional, 10% 

julgados pelo Pleno do TED e 59% foram julga

dos pelas Turmas l ª a 4ª do Tribunal. Além dos 

processos éticos, o Pleno apreciou 10 proces

sos, sendo 06 consultas e 04 suspensões pre

ventivas (02 delas procedentes). 

Continue lendo ... 
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OAB de Cacoal promove 

campanha para arrecadar 

fundos para custear reparos 

de respiradores e aquisição 

de materiais de urgência 

Os interessados em realizar doações podem 

entrar em contato com a Subseção de Cacoal 

pelo telefone (69) 3441-2748 que também é 

WhatsApp ou depositarem qualquer quantia 

na conta bancária da OAB que será revertido 

para esta campanha. 

Continue lendo ... 

OAB oficia TJRO solicitando 

providências quanto a falta de 

comunicação nos canais de 

atendimento da instituição 

O ofício cita o Ato Conjunto 

nº 003/2021-PR-CGJ do Tribunal, que suspen

deu o atendimento ao público de forma pre

sencial e determinou o expediente interno nas 

dependências dos prédios da Justiça e os 

prazos processuais com atendimento aos ad

vogados via telefone e videoconferências. 

Porém, a dificuldade da resposta por esses 

meios, registrada por diversos advogados, tem 

ocasionado uma situação delicada. 

Continue lendo ... 
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OAB se reúne com a 

Sesau para tratar sobre 

enfrentamento à pandemia 

Com representação da Ordem de quase todo 

o estado, os presidentes das subseções da

OAB puderam apresentar a situação no inte

rior do estado e tirar dúvidas sobre a próximas 

ações nessas localidades. 

Continue lendo ... 
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Ouvidoria da Mulher da OABRO atende 

advogadas e mulheres da sociedade 

vitimas de violência doméstica 

A Ouvidoria da OAB visa adotar medidas concretas no enfren

tamento à violência doméstica e ao feminicídio e se destaca 

por atender tanto mulheres da sociedade em geral como advo

gadas. 

Continue lendo ... 
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OAB Rondônia solicita ao Governo do 

Estado a divulgação de fila de UTI 

A expectativa dos dirigentes da OABRO e CAARO com esse infor

me, é que o conhecimento desses números serva como impulso 

para que todos, indistintamente, obedeçam às medidas preventi

vas do contágio e da propagação, bem como as determinações 

indicadas pelos gestores do estado e municípios. 

Continue lendo ... 
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Acompanhe 

as ações da OAB 

Rondônia pelas 

redes sociais. 

lnteraja conosco e fique 

informado das principais novi

dades da advocacia rondoniense. 

ÍII oab-ro.org.br 
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