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Em mais uma ação afirmativa, OAB doa 
10 tokens para projeto Maria Urgente
A doação foi realizada em face da comemoração dos 14 anos de sanção da Lei Maria da Penha, por 
meio da parceria entre Tribunal de Justiça do Estado e a Polícia Militar de Rondônia. O projeto visa utili-
zar tecnologia para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Feijoada “drive thru” e final do “Festival da 
Canção” na comemoração especial do Dia da 

Advocacia em Porto Velho
As comemorações pela passagem do mês da advocacia neste ano de 2020 passaram por uma grande transforma-
ção em face da pandemia do novo coronavírus. Inovações e criatividade tornaram-se essenciais para manter a gran-

diosidade deste dia para a classe e ainda garantir o brilho e interação, mesmo que de forma virtual.

Presidente da OABRO visita Secretarias 
Virtuais do TRT e elogia iniciativa
Para verificar a eficiência e parabenizar a iniciativa, o presidente da Seccional de Rondônia da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OABRO), Elton Assis e a secretária-geral adjunta e presidente da Associação 
Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra), Aline Corrêa, realizaram visita por videoconferência 
às Secretarias Virtuais do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-RO/AC).

OAB Rondônia e CAARO encerram o 
mês da Advocacia com inauguração de 

novo estacionamento
Localizado no entorno do maior complexo jurídico da capital, o novo estacionamento da CAARO foi inau-
gurado pelas diretorias da OAB Rondônia e Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO). 

O espaço oferecerá maior agilidade no acesso dos profissionais ao Fórum Geral César Montenegro.
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OAB Jovem promove primeiro
Colégio virtual de presidentes da
Seccional Rondônia
Cláusula de barreira, advocacia dativa, anuidade e tributação da jovem advocacia foram alguns dos 
pontos da pauta do I Colégio virtual de presidentes da Jovem Advocacia (OAB Jovem) da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional Rondônia (OABRO), que reuniu quase 70 profissionais.

    Presidente Elton Assis acompanha
visita institucional do presidente do STF,

Dias Toffoli, à Rondônia
Através de videoconferência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, visitou o sistema 
de justiça de Rondônia, para ouvir de seus representantes as questões de cada egrégio, a fim do melhor 
atendimento jurisdicional. Elton Assis, participou da reunião e falou dos esforços para que a prestação 

jurisdicional do estado não seja interrompida durante o período de pandemia.

Escritório Corporativo da OABRO no 
Tudo Aqui de Porto Velho inicia atividades
A cerimônia de inauguração do Escritório Corporativo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 
Rondônia (OABRO), no Tudo Aqui de Porto Velho, ocorreu já com o início dos atendimentos.

   Liberado o agendamento para uso do
parlatório virtual no presídio Urso Branco

A advocacia criminalista de Rondônia já tem à disposição o parlatório virtual do presídio
Urso Branco, com agendamento através de página no site da OAB Rondônia, ou no endereço:

https://parlatorio.oab-ro.org.br/. 
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    OABRO na vice-presidência do Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher

A nova diretoria da gestão 2020-2022, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (CMDDM), 
ocorreu dia 13 de agosto. O órgão tem como função fiscalizar a política de garantia, promoção e defesa dos 
direitos da mulher e é vinculado à Chefia de Gabinete do prefeito de Porto Velho. Representando A OAB Ron-

dônia a advogada Ana Paula Lucas de Amorim Alves foi empossada como vice-presidente.

    OAB Rondônia prestigia inauguração
da Secretaria Virtual da 4ª Vara do Trabalho

de Porto Velho
Com o objetivo de facilitar o contato entre magistrados, servidores, estagiários, advogados e jurisdicio-
nados, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, tem implantado secretarias virtuais nas Varas de 

Rondônia e Acre. 

OAB lança campanha de alerta à 
população sobre advocacia com ética 
em Jaru
Em comemoração ao mês da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia 
(OABRO) por meio da Subseção de Jaru, inicia de maneira virtual, uma campanha de conscientização. 

Presidente da OABRO debate a retomada das 
atividades presenciais na Justiça Estadual 
com o presidente do TJRO
A retomada dos atendimentos presenciais e audiências no Poder Judiciário foram alguns dos temas debati-
dos durante reunião do presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, com o presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Rondônia (TJRO), desembargador Paulo Kiyochi Mori. 
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OAB ressalta a importância da conclusão 
das obras da BR-319
A entidade deixa registrado seu apoio a toda e qualquer iniciativa que tenha por finalidade concluir a tão 
sonhada BR-319. A rodovia federal, que liga a capital de Rondônia à capital do Amazonas, representará, 
quando entregue a população, mais um meio de escoação de produção e tráfego, o que representa 
crescimento e desenvolvimento para região Norte do país. 

        Em tempos de pandemia, ESARO
adere às “lives” para manter capacitação

à advocacia
Desde o início da pandemia do novo coronavírus no estado, a Seccional Rondônia da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OABRO) e a Escola Superior de Advocacia de Rondônia (ESARO) têm buscado alternativas 
para manter a educação continuada, mesmo diante das medidas de isolamento social, necessárias para 

conter a propagação da covid-19.
 

“Violência Contra a Mulher em Tempos 
de Pandemia” é tema de Fórum Virtual 
na OABRO 
Com o objetivo de debater a “Violência Contra a Mulher em Tempos de Pandemia”, a Seccional Rondô-
nia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO), por meio da Escola Superior de Advocacia do Estado 
de Rondônia (ESARO) e da Comissão da Mulher Advogada (CMA), realizou o 1º Fórum Virtual da 
Comissão da Mulher Advogada da Subseção de Ji-Paraná. 

        Saúde mental do advogado em tempos
de pandemia é debatida por especialistas

em live
A OAB Rondônia, por meio da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde promoveu a live “Cui-

dados com a Saúde Mental do Advogado em Tempos de Pandemia”.
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Mês da Advocacia: CAARO
promove Semana da Saúde Bucal

Orientações de como fazer uma higiene bucal correta, limpeza dental e muita informação para manter 
o sorriso sempre saudável. Essas são algumas das atividades que a Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de Rondônia (CAARO) realizou entre os dias 24 e 28 de agosto em alusão ao mês da advocacia.

  

OABRO participa de discussão para
alinhar ações conjuntas com o Procon
O presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, a secretária-geral adjunta Aline Corrêa, juntamente com 
membros da Comissão da Jovem Advocacia (OAB Jovem) se reuniu com o coordenador estadual do 
Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Rondônia, Ihgor Rego, com o 
objetivo de estreitar as relações institucionais e discutir ações conjuntas de interesses da advocacia e 
da sociedade. 

OABRO notifica advogados com mais
de 5 ações em Rondônia para regularizar

inscrição suplementar
Advogados de outros estados que atuam em mais de cinco causas em Rondônia estão sendo notifica-
dos pela Seccional para regularizar a inscrição suplementar. O levantamento que detectou profissionais 
em desacordo com o artigo 10º, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB, foi realizado pela Corregedo-

ria-Geral da OAB Rondônia através do sistema de intimações.

Tribunal de Ética e Disciplina da
OABRO realiza o primeiro julgamento de 
processos por meio virtual 
Amparado pela Resolução 19/2020 da OAB Nacional, que instituiu a Sessão Virtual para julgamento 
dos processos administrativos no âmbito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o 
Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB Rondônia realizou a primeira sessão virtual para deliberar 
acerca da suspensão preventiva de advogado inscrito na seccional, cujo resultado final foi favorável ao 
representado.
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Seccional Rondônia cria Comissão
da Criança e do Adolescente

O Conselho pleno aprovou à unanimidade durante a Sessão Ordinária nº 442, a instituição da Comissão 
Especial de Defesa da Criança e do Adolescente da Seccional. O processo foi relatado pela conselheira 
seccional, Cherislene Pereira de Souza.

        OAB na composição do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do

Adolescente de Porto Velho
A Assembleia Geral para o processo de escolha dos representantes da sociedade civil que comporão o 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho, no biênio 2020-2022, elegeu, 

entre outras seis instituições, a OAB Rondônia como uma das instituições conselheiras.
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Fale como
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 feed-

back de como está sendo vista a atual gestão.

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



