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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. 

CAARO encerra mais uma etapa do
calendário de vacinação para advocacia 

A programação realizada pela Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO) na capital e 
interior do estado, da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 teve mais uma etapa finalizada, tota-
lizando cerca de 2.500 advogados e dependentes vacinados no período de três semanas. 

OAB Nacional atende OAB Rondônia 
e amplia assinaturas eletrônicas grátis

à advocacia   
Em face da ampliação do trâmite dos processos e atos virtuais, decorrentes da decretação das medidas 
de isolamento social adotadas por conta da pandemia da Covid-19, a OAB Nacional atendeu pleito da 
OAB Rondônia e ampliou de 100 para 200 assinaturas em documentos digitais, que podem ser feitas 

gratuitamente para cada advogado pelo “Portal de Assinaturas OAB”. 

OAB e SEJUS realizam reunião
para implantação de parlatórios virtuais 
O presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO), Elton Assis, junta-
mente com o secretário geral e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas (CDP), Márcio 
Nogueira e o presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas, Fadrício dos Santos, reuniram-se 
virtualmente com o secretário de Estado da justiça (Sejus), Marcus Rito e sua equipe, para tratar da 
implantação do parlatório virtual e atendimento da advocacia no sistema prisional do Estado.  
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Elton Assis, fala à TV Meridional sobre a 
crise no sistema hospitalar de RO 

O presidente da OABRO, explica como o colapso da rede hospitalar de Rondônia, devido à pandemia 
do Coronavírus, foi uma tragédia anunciada.  

    Presidente da OAB conclama advocacia
de Rondônia a participar da consulta sobre

as audiências telepresenciais     
O chamamento foi feito por Elton Assis durante sessão ordinária do Conselho Seccional no final de 
maio. Na pauta, deliberação acerca de processos envolvendo interesses da advocacia e da sociedade. 

A consulta à advocacia encerrou dia 05 de junho de 2020.   

Presidente da OABRO fala ao SBT
sobre ações da entidade alertando sobre 
o caos na saúde 

Elton Assis relata as ações da entidade que visaram orientar e alertar o estado de Rondônia para evitar 
o caos na saúde pública, instalado com o crescimento exponencial dos casos em estado grave e de 
número de mortos vítimas da Covid-19.

    Covid -19 – Saúde e economia do
guajaramirense é discutida pela advocacia    

A advocacia de Guajará-Mirim reuniu-se com o presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Elton Assis, para discutir a situação da saúde e economia do município devido as con-

sequências da pandemia da Covid-19, entre outros temas. 
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OAB reúne advocacia de Rolim de Moura 
e região para debater as demandas e 
apresentar resultados das ações

A advocacia de Rolim de Moura, Alta Floresta, Nova Brasilândia e região reuniu-se em teleconferência 
com o presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO), Elton Assis, 
para discutir temas relacionados ao exercício da advocacia, apresentar balanço da gestão no estado, e 
tratar da realidade regional em face da pandemia da Covid-19. 

    OAB requer ao TRT14 suspensão
de audiências trabalhistas de instrução 

O ofício ao Tribunal Regional do Trabalho – Rondônia/Acre (TRT14) requereu, no período em que se 
acirram as medidas de prevenção no combate a pandemia da Covid-19, fossem editados atos para sus-

pensão das audiências, assegurando a saúde de jurisdicionados e advogados. 

    OAB Rondônia alerta para falta de estudo 
técnico científico na flexibilização do isola-

mento social no Estado 
O plano do governo de Rondônia,  “Todos por Rondônia”, apresenta alteração, entre outros itens, da 
taxa de ocupação de leitos, de forma a permitir que Porto Velho e demais municípios com maior flexibili-

zação de abertura do comércio, sem apresentar embasamento técnico.  

OAB Nacional nomeia Elton Assis secre-
tário em Comissão com foco no controle 
social à saúde

O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, implantou a Comissão Interdisciplinar de Controle 
Social das Políticas Públicas de Saúde. Como secretário da Comissão, foi indicado o presidente da 
Seccional Rondônia, Elton Assis. 
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OAB recebe compromisso de 40 novos 
advogados e advogadas em sessão virtual 

Com representantes de norte a sul de Rondônia, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia 
(OABRO) recebeu o compromisso de 40 novos advogados e advogadas em Sessão do Conselho Sec-
cional de modo telepresencial. Os novos profissionais do Direito a integrar a Ordem são inscritos em 
Porto Velho, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Colorado, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, 
Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Vilhena. 

        ESA Rondônia realiza 1º
curso de PJe-Calc de maneira virtual    

A OAB Rondônia por meio da Escola Superior de Advocacia de Rondônia promoveu o primeiro “Curso 
Básico de PJe-Calc e Liquidação de Sentença Trabalhista”, de maneira virtual. 

OAB Cacoal realiza acolhimento aos 
novos advogados

A Comissão da Jovem Advocacia (OAB Jovem) da Subseção de Cacoal da OAB Rondônia organizou o 
primeiro acolhimento virtual aos advogados recém-credenciados, no início de junho. Na oportunidade, 
foram abordados assuntos relevantes ao início da carreira, com dicas práticas à advocacia, contando 
com a presença da diretoria da subseção e dos membros da Comissão. 

        ESA Rondônia traz alternativas de
qualificação em tempos de pandemia 

A Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO) tem promovido, por meio da 
Escola Superior de Advocacia de Rondônia (ESA/RO), diversos cursos e debates virtuais em suas 
mídias sociais. A medida foi necessária para manter a missão da ESA de promover a educação continu-

ada e ainda respeitar o isolamento social no combate a propagação do coronavírus. 
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OAB Rondônia e Acre interpõem
medidas no CNJ com relação às audiên-
cias de instrução trabalhistas 
A OAB Rondônia interpôs Procedimento de Controle Administrativo (PCA) ao Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) em razão da designação de audiências, sobretudo as de instrução e julgamento, no 
âmbito da justiça do trabalho em Rondônia e Acre. Os presidentes das Seccionais de Rondônia e do 
Acre reuniram-se por videoconferência com a conselheira relatora do processo, Flávia Pessoa. 

        Requerimento eletrônico para alvarás
judiciais da OAB Rondônia alcança mais

de 4 mil registros
Promovendo segurança e facilidade a advogados e jurisdicionados, a Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Rondônia (OABRO) criou, em março de 2020, uma plataforma eletrônica inédita e inovado-
ra para requerimento de levantamento de Alvarás e RPV’s de forma totalmente eletrônica. Com menos 

de três meses de uso, a ferramenta já superou mais de 4 mil registros. 

        OAB recomenda ao governador e prefeito 
de Porto Velho a retomada do distancia-

mento social ampliado na capital 
A recomendação baseou-se em documento divulgado pelos Conselhos Municipal e Estadual de Saúde 
e da falta de parâmetros técnicos do Estado em garantir atendimento à população que seria infectada 

com o afrouxamento de medidas.  

Advocacia de Ji-Paraná relata dificulda-
des com audiências virtuais em reunião 
com a Seccional da OAB 

Entre os temas abordados, foram debatidos questões sobre a ferramenta de requerimento eletrônico 
para alvará judicial, uso e implantação de parlatórios virtuais, escritório corporativo e audiências virtuais. 
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Espaço CAARO atende medidas de segu-
rança e mantem prestação de serviços à 
advocacia 

Após divulgação do novo Decreto do Governo do Estado, e por se enquadrar na categoria de serviços 
essenciais, o Espaço CAARO retomou as atividades presenciais oferecidas a advocacia, seguindo 
todos os parâmetros de segurança para o controle da contaminação pelo novo coronavírus. 

            OAB realiza capacitação sobre
gerenciamento de sistemas de informações 

para colaboradores  
A capacitação foi sobre “Serviços – Alimentação e Gerenciamento de Sistemas de Informações na Práti-
ca”. A iniciativa teve o objetivo de qualificar os colaboradores que gerenciam e alimentam os sistemas 

de informações no portal da transparência da Seccional. 

Corregedoria do TJRO atende OAB e 
revoga portaria da 3ª Vara Cível de Vilhe-
na que suspendia atos jurisdicionais 

A Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Rondônia (CGJ/TJRO) atendeu pedido de providências 
da OAB Rondônia e revogou a Portaria 001/2020, emitida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Vilhena, por meio da Decisão CGJ 296/2020. O documento suspendia diversas atividades jurisdicio-
nais. 

             “Revisão da tabela de honorários
na seara previdenciária” é discutida durante 

reunião de Comissão 
A Comissão Especial de Direito Previdenciário (CEDP) da OAB Rondônia realizou a 6ª reunião ordiná-
ria, em que fora discutido sobre a revisão da tabela de honorários no tocante ao campo previdenciário, 
uma vez que em decorrência das mudanças legislativas, novos serviços surgiram e com eles a necessi-

dade de orientar quanto a forma de cobrança. 
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OAB Rondônia pede afastamento de
agentes de polícia por agressão a advogado 
A Seccional oficiou o Governo do Estado de Rondônia; a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e 
Cidadania de Rondônia (Sesdec); a Diretoria Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia; e a Correge-
doria Geral da Polícia Civil do Estado de Rondônia para enérgica apuração e adoção de medidas 
preventivas e punitivas aos agentes envolvidos na agressão contra um advogado no exercício legítimo 
da profissão, a fim de coibir novas práticas dessa natureza.

            OAB Rondônia atua no caso de advo-
gado agredido pela Polícia em Porto Velho 

Ao ser acionada com o relato de agressão e violação das prerrogativas sofrida pelo advogado Nando 
Campos Duarte, por parte de policiais do Departamento de Narcóticos (Denarc) de Porto Velho, a Comis-
são de Defesa das Prerrogativas (CDP) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia 
(OABRO) compareceu à Delegacia para apoiar e tomar providências em defesa dos direitos do advogado. 

            OAB participa de audiência que define 
medidas aos entes públicos no combate ao 

crescimento da Covid-19 em Porto Velho 
A audiência designada pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Velho, ocorreu em face 
de ação judicial movida pelo Município de Porto Velho contra o  Estado de Rondônia, onde buscou a 
decretação de medidas de isolamento social restritivo no combate ao aumento exponencial do número 

de casos de Covid-19 na capital. 

Nota de repúdio à agressão praticada por 
policiais civis contra advogado no exer-
cício da profissão 
A Ordem se manifestou quanto ao episódio em que um advogado foi covardemente agredido por um 
grupo de policiais enquanto provia atendimento a seu cliente. 
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                OABRO garante acesso de advogada 
a cliente em presídio de Porto Velho 

Em garantia às prerrogativas da advocacia, a OAB Rondônia interviu, por meio da Comissão de Defesa 
das Prerrogativas (CDP), em favor da advogada Karla Maria Brito Nava que foi impedida de manter con-

tato com seu cliente custodiado na Casa de Detenção José Mário Alves da Silva (Urso Branco).

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 feedback de 
como está sendo vista a atual gestão.

FALE COMO PRESIDENTE DA OAB/RO
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