


OAB promove debates 

em celebração ao mês da 

visibilidade trans: 

protagonismo no século XXI 

Durante a live foram destacados alguns exem

plos corriqueiros do dia a dia e debatidos temas 

sobre "A vida da pessoa trans, processos de au

toidentificação", "A pessoa trans na conquista 

política", "As conquistas nos espaços profissio

nais", "Ações da Defensoria Pública de Rondônia 

à população trans", "Violência doméstica e fami

liar da mulher trans, preparação das pessoas 

profissionais", "Alteração do nome no registro 

civil", "Experiências reais inclusivas no Brasil e 

como se preparar para a realidade do emprego". 

Continue lendo ... 

Elton Assis dá boas-vindas 

a nova Mesa Diretora da 

ALE/RO e conclama união 
, -

entre orgaos para superar a 

cr1se 

Para o presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, 

2021 representa o ano em que a humanidade 

evidenciará o seu poder de adaptação e supera

ção, onde a sociedade deixará clara sua indelé

vel marca de solidariedade e fraternidade. 

Continue lendo ... 
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CEF atende OAB e dispensa 

nova procuração com firma 

reconhecida no levantamento 

de RPV's e Precatórios 

A solicitação foi necessária devido a 

interpretação da CEF da Resolução nº670/2020 

do Conselho da Justiça Federal (CJF), que, 

dentre outras alterações, introduziu o parágrafo 

5º ao art. 40 da Resolução nº458/2017.

Continue lendo ... 
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https://www.oab-ro.org.br/caixa-economica-atende-oab-e-dispensa-nova-procuracao-com-firma-reconhecida-no-levantamento-de-rpvs-e-precatorios/


Elton Assis pede à OAB 

Nacional proposição de ADI 

em favor da advocacia 

previdenciária 

O parecer, assinado pelo procurador jurídico 

da OABRO, Cassio Vidal, detalha que "a pericia 

médica, quando formulada em autos de pro

cesso judicial, ganha contornos jurídicos que 

ultrapassam as barreiras da relação privada 

comumente havida entre médico e paciente". 

Continue lendo ... 

ESA Rondônia certificará 

autores de Revista Eletrônica 

Os autores de artigos cientificas receberão o 

certificado com 8 horas de pesquisa. Já aque

les que apresentaram trabalhos técnicos, re

ceberão o certificado de 'publicação' na revis

ta eletrônica. 

Continue lendo ... 
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Advocacia de Machadinho 

do Oeste debate questões 

profissionais com presidente 

da OAB Rondônia 

Dentre os pontos abordados, foi solicitado 

apoio da Seccional com relação ao declínio de 

competência; questões processuais como 

pedido administrativo, emenda à inicial e julga

mento de liminar; questões previdenciárias 

como pericia e atendi menta da advocacia por 

servidor do I NSS dedicado no Espaço CAARO; e 

a reiteração de pedido da OAB em favor da co

marca para que seja designado mais um magis

trado ao município. 

Continue lendo ... 

https://www.oab-ro.org.br/pericia-medica-elton-assis-pede-a-oab-nacional-proposicao-de-acao-direta-de-inconstitucionalidade-em-favor-da-advocacia-previdenciaria/
https://www.oab-ro.org.br/pericia-medica-elton-assis-pede-a-oab-nacional-proposicao-de-acao-direta-de-inconstitucionalidade-em-favor-da-advocacia-previdenciaria/
https://www.oab-ro.org.br/esa-rondonia-certificara-autores-de-revista-eletronica/
https://www.oab-ro.org.br/esa-rondonia-certificara-autores-de-revista-eletronica/
https://www.oab-ro.org.br/advocacia-de-machadinho-do-oeste-debate-questoes-profissionais-com-presidente-da-oab-rondonia/
https://www.oab-ro.org.br/advocacia-de-machadinho-do-oeste-debate-questoes-profissionais-com-presidente-da-oab-rondonia/


OAB solicita à Faculdade 

São Lucas a colação de grau 

antecipada de acadêmicos 

de Medicina 

. � .
. . . . . * t • .. .. . . . • . . y�·

. 

. :

RONDÔNIA 

O presidente da OAB/RO, Elton Assis, justifica 

o pedido, por conta da necessidade do acom

panhamento da Seccional nessas situações de 

contingenciamento para o controle dos casos 

de infecção da Covid-19. Tempos esses de mi

tigação de direitos e obrigações, muitas delas 

prescritas na Constituição Federal. 

Continue lendo ... 

IV Colégio de Presidentes 

da Comissão da Mulher 

Advogada premia Comissão 

mais atuante de 2020 

Durante o evento houve a premiação da 

Comissão mais atuante de 2020, 

apresentação de palestras, homenagens, além 

do debate entre os membros a respeito da 

calendarização dos eventos para 2021.

Continue lendo ... 
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OAB manifesta 

preocupação quanto a 

exagero na utilização de 

medidas cautelares em 

inquéritos policiais 

Para o presidente da OABRO, Elton Assis, isso é 

mais um sintoma da tentativa de criminalizar a 

advocacia, agravada pelo constante deferimen

to de pedidos desta natureza contra os profis

sionais, sem que possuam indicies suficientes 

de que o profissional esteja extrapolando os li

mites, principalmente em casos onde os investi

gadores chegam à conclusão de inocência, após 

um extenso tempo de i nvestigação. 

Continue lendo ... 

https://www.oab-ro.org.br/oab-ro-solicita-a-faculdade-sao-lucas-a-colacao-de-grau-antecipada-de-academicos-de-medicina/
https://www.oab-ro.org.br/oab-ro-solicita-a-faculdade-sao-lucas-a-colacao-de-grau-antecipada-de-academicos-de-medicina/
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https://www.oab-ro.org.br/oab-manifesta-preocupacao-quanto-a-exagero-na-utilizacao-de-medidas-cautelares-em-inqueritos-policiais/
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Governo de Rondônia 

atende OAB e passa a 

disponibilizar dados sobre 

fila da UTI 

RONDÔNIA 

O objetivo é aumentar a conscientização dos 

cidadãos para que adotem medidas preventi

vas e proporcionar maior transparência na di

vulgação de informações. 

Continue lendo ... 

OAB esclarece sobre acordo 

de cooperação técnica entre 

TJRO e Energisa 

Acesse o link abaixo e confira  a nota na 

íntegra.

Continue lendo ... 

Relatório de Ações - Fevereiro 2021 li@ OABrondônia D www.oab-ro.org.br 

OAB lança campanha 

''Contrate Advogado(a) de 

Rondônia'' 

Além da campanha institucional em suas redes 

sociais e na home sobre o tema, a OABRO está 

oficiando os Tribunais do Estado com pedido de 

cooperação para que seja enviada comunicação 

oficial às Corregedorias em favor de orientar 

magistrados e serventuários para solicitarem a 

apresentação de inscrição suplementar no Con

selho Seccional de Rondônia de todos os profis

sionais com inscrições de outros estados, ou 

ainda, que informem, sob as penas da Lei, não 

patrocinar mais de cinco causas no estado de 

Rondônia. 

Continue lendo ... 

https://www.oab-ro.org.br/governo-de-rondonia-atende-oab-e-passa-a-disponibilizar-dados-sobre-fila-da-uti/
https://www.oab-ro.org.br/governo-de-rondonia-atende-oab-e-passa-a-disponibilizar-dados-sobre-fila-da-uti/
https://www.oab-ro.org.br/oab-esclarece-sobre-acordo-de-cooperacao-tecnica-entre-tjro-e-energisa/
https://www.oab-ro.org.br/oab-esclarece-sobre-acordo-de-cooperacao-tecnica-entre-tjro-e-energisa/
https://www.oab-ro.org.br/oab-lanca-campanha-contrate-advogadoa-de-rondonia/
https://www.oab-ro.org.br/oab-lanca-campanha-contrate-advogadoa-de-rondonia/


OAB Rondônia comemora 47 

anos - Confira vídeo 

Desde fevereiro de 1974, a OAB vem atuando 

na luta pela defesa do pleno exercício da pro

fissão, pelo Estado Democrático de Direito, 

pela cidadania e pelo acesso à Justiça. Veja a 

mensagem do presidente, Elton Assis, à advo

cacia rondoniense. 

Continue lendo ... 

OAB manifesta posição 

contrária à redução do horário 

de funcionamento do TJRO 
{ 

--) 

Para a OAB, a mudança no horário prejudica a 

prestação jurisdicional, mesmo oferecendo 

acréscimo de canais de atendimento virtual, 

uma vez que muitas lides só podem ser tratadas 

e resolvidas com o expediente do Poder Judi

ciário em funcionamento regular. 

Continue lendo ... 
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OAB Rondônia realiza 

primeira cerimônia híbrida 

de entrega de credenciais a 

novos advogados 

De forma histórica e em atenção a todas as 

regras de prevenção à proliferação da Covid

-19, estabelecidas pelos órgãos sanitários, 73 

novos advogados e estagiários prestaram 

compromisso em Sessão Solene Ordinária da 

OAB Rondônia, de forma presencial e por vi

deoconferência. 

Continue lendo ... 

https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-comemora-seus-47-anos-neste-18-de-fevereiro-de-2021-video/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-comemora-seus-47-anos-neste-18-de-fevereiro-de-2021-video/
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https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-primeira-cerimonia-hibrida-de-entrega-de-credenciais-a-novos-advogados/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-realiza-primeira-cerimonia-hibrida-de-entrega-de-credenciais-a-novos-advogados/


Elton Assis debate 

planejamento de ações com 

a Jovem Advocacia 

"Mecanismos para ampliar o mercado de tra

balho para a advocacia", foi um dos temas de

batidos pelo presidente da OAB Rondônia, 

Elton Assis e a Comissão da Jovem Advocacia 

(OAB Jovem), em reunião na seccional. A 

pauta faz parte do planejamento de ações da 

comissão para o ano de 2021, que também 

inclui o incentivo ao aperfeiçoamento e edu

cação continuada. 

Continue lendo ... 

OAB e Abracrim Rondônia 

manifestam preocupação com 

modelo de júri virtual 

A possível retomada dos julgamentos do Tribu

nal do Júri em Rondônia é motivo de preocupa

ção e foi pauta de reunião entre o presidente da 

OAB Rondônia e os representantes estaduais 

da Associação Brasileira de Advogados Crimi

nalistas (Abracrim/RO). 

Continue lendo ... 
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Exposição ''As Belezas de 

Rondônia'' inicia no Espaço 

CAARO 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
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A PARTIR DE 

A exposição fotográfica tem como principal 

conceito mostrar as belezas de Rondônia, in

cluindo belezas naturais e arquitetônicas visu

alizadas pelo olhar amador dos profissionais 

da advocacia que participaram do concurso 

idealizado no mês de dezembro de 2020. 

Continue lendo ... 

https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-debate-planejamento-de-acoes-com-a-jovem-advocacia/
https://www.oab-ro.org.br/elton-assis-debate-planejamento-de-acoes-com-a-jovem-advocacia/
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OAB interpela instituto 

em razão da utilização do 

nome da entidade para fins 

de pesquisa de origem 

desconhecida 

11 

A entidade esclarece que não está realizando 

tal arguição, bem como não firmou contrato 

com nenhuma empresa para realização de 

quaisquer pesquisas. Desta forma, já está pro

videnciando interpelação extrajudicial junto 

ao referido instituto para que identifique 

quem contratou tal pesquisa e onde obteve os 

dados necessários para fazer tais contatos. 

Continue lendo ... 

OAB trata de pedido liminar 

sobre a conclusão do hospital 
de Guajará-Mirim no TJRO 

O objetivo do agravo e da reunião foi buscar a 

melhor forma de defender a sociedade de Gua

jará-Mirim e de Rondônia quanto a conclusão 

da construção do Hospital Regional do municí

pio e sua consequente operacionalização. 

Continue lendo ... 
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CAARO negocia com Ameron 

zerando reajuste e ainda com 

janela sem carência para 

novas adesões 

, 

PLA 

S A U D E 

O plano oferece ampla rede conveniada com 

as mais variadas especialidades médicas, 

exames, atendimento de urgência e emergên

cia, UTI, internação, dentre outros serviços. 

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. 
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