
AÇÕES EM FAVOR
DA ADVOCACIA E

SOCIEDADE

6ª EDIÇÃO
Setembro de 2020



Jovem Advocacia entrega carta de
reivindicações a Elton Assis

Os pedidos são para toda a Jovem Advocacia do Estado de Rondônia e foram reunidas em uma carta 
entregue ao presidente da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil, Elton Assis. As soli-
citações foram reunidas pelo presidente da Comissão da Jovem Advocacia (OAB Jovem), Danilo Henri-
que e membros.

Novos advogados são credenciados
em sessão virtual

Durante a cerimônia, 23 bacharéis em Direito prestaram o compromisso, prometendo exercer a advo-
cacia com dignidade e independência, observando a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e 

acima de tudo defender a boa aplicação das leis e a rápida administração da justiça.

Detran não pode mais exigir reconheci-
mento de firma por advogados

A Lei Federal nº8.906/1994 garante, em seu Art. 5º, ao “advogado postular, em juízo ou foras dele, 
fazendo prova do mandato”. E, amparado nela, a Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do 
Brasil alcançou a inexigibilidade da solicitação de firma reconhecida para procurações de advogados no 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Rondônia.

OAB Rondônia recebe Movimento
Pró-Armas para tratar de porte para

a advocacia

Após consulta à advocacia, a Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil decla-
rou-se favorável ao Projeto de Lei 343/2019, que trata sobre porte de arma para advogados. 
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Administradora de seguro DPVAT
anula exigência de firma reconhecida 
para advogados
A seguradora Líder, administradora do seguro DPVAT, deixou de exigir o reconhecimento de firma nas 
procurações juntadas, tanto por advogados quanto por intermediários. A mudança foi inclusa no rol de 
melhorias operacionais promovidas em seus processos em 2020, e aconteceu após intervenção da 
OAB junto à administradora.

    Tribunal de Ética e Disciplina da OABRO 
aprova instauração de processo disciplinar

Por unanimidade, o Conselho Pleno do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB Rondônia aprovou, 
de ofício, a instauração de processo disciplinar em face de advogados, em duas situações distintas, por 

supostas infrações éticas cometidas no exercício profissional. 

Retorna o atendimento presencial na
Penitenciária Federal de Porto Velho

Em resposta ao ofício nº 198/2020 da OAB Rondônia, a diretoria da Penitenciária Federal de Porto 
Velho informou a retomada do acesso de advogados para atendimentos presenciais à clientes custodia-
dos nas penitenciárias federais. 

   OAB Rondônia adere à campanha
“Setembro Amarelo”

A divulgação aconteceu durante todo o mês de setembro, nas páginas do Facebook e Instagram da sec-
cional (@oabrondonia), com o tema: “Setembro Amarelo: Valorização Pela Vida”. As peças contém 
mensagens de apoio, onde buscar ajuda, como prevenir o suicídio e frases de alerta. A iniciativa aconte-

ceu em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, celebrado em 10 de setembro.
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    Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente de Porto Velho

já conta com membro da OAB

A secretária-geral adjunta da Seccional Rondônia da Ordem dos Advogados do Brasil (OABRO), Aline 
Corrêa, participou de maneira virtual da solenidade de posse dos conselheiros de direito do Conselho 
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Porto Velho (CMDCA), para o biênio 2020-2022.

    Parceria entre Bradesco, OABRO e
CAARO garante linha de crédito exclusiva 

para advocacia
A exclusividade firmada pela OAB Rondônia e Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia 
(CAARO), é destinada apenas à advogados regularmente inscritos na Seccional Rondônia, gerando 
vantagens e facilidades para os profissionais, com a comodidade de abertura de conta diretamente pelo 

aplicativo do celular.

Advogado agredido por policiais – MP 
determina a abertura de sindicância
administrativa e inquérito policial

A OABRO acompanha o caso de violação de prerrogativas sofrida pelo advogado Nando Campos 
Duarte, agredido física e verbalmente no exercício da profissão, no final de mês de junho deste ano. Em 
cumprimento às denúncias, o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) determinou a abertura 
de sindicância administrativa e inquérito policial para apuração dos fatos.

OAB cria ferramenta para adesão a
lista de transmissão de notícias

A fim de otimizar o acesso às informações sobre as ações desenvolvidas pela OAB Rondônia para a advoca-
cia e a sociedade em geral, a Seccional implantou a ferramenta de adesão às listas de transmissão via What-
sApp para àqueles que desejarem receber os informativos de forma constante e com o acesso facilitado.
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OAB participa de reunião com o TRT 14 
para tratar de proposta de retorno das
atividades

Na reunião,  foram apresentadas as propostas para retorno das atividades, com restrições de atendi-
mento e acesso às instalações do Tribunal e Varas nos estados de Rondônia e Acre.

        OAB assina acordo de cooperação
com CIEE

O acordo oferece vantagens à Seccional e à advocacia com a concessão de descontos na contratação 
de serviços de agente de integração para administração de Programa de Estágio e ainda Aprendiz para 

atuarem em suas dependências.

OAB assina Termo de Cooperação com 
TRE-RO e instituições para a viabilização 
do voto do preso provisório 

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), desembargador Marcos Alaor Diniz 
Grangeia, promoveu uma reunião virtual com diversos órgãos para celebrar o Termo de Cooperação 
Técnica e ouvir a concordância das instituições envolvidas na ação. Na condição de guardiã dos direitos 
dos cidadãos e dos atos em favor da democracia, a OAB assinou o TAC.

        Acolhimento reúne Jovem Advocacia em 
palestras sobre o Sistema OAB

Jovens advogados da OAB Rondônia participaram de evento de acolhimento, com palestras sobre o Sistema 
OAB.  No encontro, os representantes da Ordem detalham o funcionamento do Sistema, comentam diversos 
aspectos que envolvem o dia a dia da profissão e buscam integrar os novos credenciados na Comissão da 

Jovem Advocacia. 
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OAB Rondônia cria Comissão Especial
de Proteção de Dados

Com o objetivo de garantir privacidade e a preservação dos dados dos cidadãos rondonienses e, ainda, 
dar apoio aos escritórios de advocacia para a correta e segura utilização dos dados dos seus clientes, 
o Conselho Pleno da OAB Rondônia aprovou à unanimidade, durante a Sessão Ordinária n. 443, a cria-

ção da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Rondônia. 

Conselho da OAB decide judicializar
cobrança indevida de taxas em Rolim de 
Moura

O pleno do Conselho Seccional da OABRO decidiu ingressar com ação direta de inconstitucionalidade 
contra o município de Rolim de Moura, para coibir a cobrança da taxa para emissão de carnê para guia 
de recolhimento do tributo ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. A decisão foi tomada 
durante a 443ª Sessão Ordinária, com base no voto da relatora Regiane Teixeira Struckel.

OAB e Fundo de Penas Pecuniárias
subsidiarão construção do parlatório físico

de Rolim de Moura

A diretoria da Subseção de Rolim de Moura da OAB Rondônia, se reuniu com diretores das unidades 
prisionais do município e com representantes do Conselho da Comunidade – que trata questões dos 
apenados – para apresentar o projeto de construção do parlatório físico das unidades prisionais da 
cidade. O projeto visa ser executado com mão de obra dos reeducandos. Parte do subsídios serão arca-

dos pela Seccional e Fundo de Penas Pecuniárias. 

Conselho Seccional aprova jubilamento 
de dois advogados

O Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OABRO) aprovou 
durante sessão ordinária o pedido de jubilamento dos advogados Hélio Fernandes Moreno e Ilso 
Gomes Montim. O jubilamento é um título de honra para os profissionais com mais de 30 anos de contri-
buição e com o mínimo de 70 anos de idade.
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        OAB acompanha movimento de retomada 
de perícias nas agências do INSS

A OAB Rondônia por meio da Comissão Especial de Direito Previdenciário (CEDP), acompanhou inspeção 
nas salas de perícias das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Porto Velho, Ouro 

Preto do Oeste, Cacoal e Rolim de Moura.

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
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