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Encontro Setorial da Advoca-
cia é realizado entre OABRO e 
Agência de Desenvolvimento 
de Porto Velho

Promovido pela Agência de Desenvolvimento 
de Porto Velho em parceria com a OABRO, o en-
contro teve o objetivo de ouvir a opinião dos 
advogados(as) sobre como os órgãos munici-
pais podem contribuir com a prestação de seus 
serviços à categoria, visando melhorar os 
canais de comunicação e preparar a cidade 
para um processo de retomada econômica ace-
lerada no pós-pandemia.

Continue lendo...
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CEDP debate sobre a Tabela de 
Honorários Previdenciários

A OAB Rondônia por meio da Comissão Especial 
de Direito Previdenciário (CEDP), realizou reu-
nião extraordinária virtual para debater e deli-
berar sobre a proposta do Grupo de Estudo da 
Tabela de Honorários Previdenciários. O Grupo 
de Estudo apresentou a proposta de modifica-
ção da tabela de honorário vigente e, ponto a 
ponto, foram discutidos os serviços a serem in-
seridos, bem como os valores e percentuais mí-
nimos para cada serviço advocatício.

Continue lendo...

OAB entrega mais
de 20 novas carteiras para
advogados e advogadas

Durante a cerimônia, Elton Assis, presidente da 

OABRO, lembrou aos jovens advogados a importância 

de fazer valer as prorrogativas da profissão,  o Estatuto 

da Advocacia (EAOAB) e o Código de Ética,  para a 

conquista de uma carreira bem-sucedida, sólida e uma 

reputação ilibada.

Continue lendo...
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Comissão de Direito Cooperativo 
tem novo presidente nomeado

Durante a nomeação do novo presidente da 
Comissão de Direito Cooperativo, Roberto 
Jarbas Moura de Souza, Elton Assis, presiden-
te da OABRO,  congratulou o novo presidente 
da comissão e salientou que o cooperativismo 
é um instrumento de desenvolvimento socioe-
conômico, tendo expressiva participação na 
economia do país.

Continue lendo...

OAB Rondônia inaugura nova 
sala de apoio para advocacia 
de Ariquemes

Instalada na sede da Unidade Integrada de Se-

gurança Pública (Unisp) de Ariquemes, o novo 

espaço segue o padrão das demais salas 

instaladas em vários municípios do estado. A 

inauguração contou com a presença do presi-

dente da Subseção da OAB de Ariquemes, Brian 

Grihel, membros da diretoria e conselheiros 

seccionais, delegado da CAARO, além dos dele-

gados da Unisp.

Continue lendo...

Advocacia é incluída na lista de
atividades consideradas prioritá-
rias na vacinação contra a Covid-19

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondô-
nia (ALE-RO) aprovou o Projeto de Lei (PL) 
1136/21, de autoria do deputado Jair Montes, 
que incluiu advogados na lista de atividades 
prioritárias na vacinação contra a Covid-19.  
Para o presidente da OAB Rondônia, Elton 
Assis, a inclusão expressa dos advogados na 
lista reforça a essencialidade do exercício pro-
fissional da advocacia, amplamente reconhe-
cida nos decretos estaduais.

Continue lendo...
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ALVARÁS E RPVs: Plataforma 
eletrônica da OAB Rondônia 
recebe mais de 30 mil proto-
colos de requerimentos

Advogados de todo o estado contam, desde 
março de 2020, com uma plataforma eletrôni-
ca exclusiva para requerimento de levanta-
mento de Alvarás e Requisições de Pequeno 
Valor (RPVs). Pela sua eficiência, a plataforma 
serviu de modelo para outras seccionais do 
país e, para se ter uma ideia do seu sucesso, 
somente neste ano – de 04 de janeiro e 04 de 
junho – foram protocolados 11.793 requeri-
mentos por meio da ferramenta. 

Continue lendo...

TJRO atende solicitação da
OAB Rondônia e implanta salas 
passivas no estado

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 

(TJRO) determinou a implantação das salas pas-

sivas em todo o estado, por meio da publicação 

do Provimento nº 013/2021, assinado pelo corre-

gedor-geral da Justiça do TJRO, Valdeci Cas-

tellar Citon. A decisão atende solicitação da 

OAB Rondônia, após diversas reuniões realiza-

das com o órgão. 

Continue lendo...

TED aplica pena de suspensão a 
advogado por não prestar 
contas ao cliente

Durante sessão virtual para julgamento de 
processos administrativos disciplinares, a 3ª 
Turma do Tribunal de Ética (TED) da OAB Ron-
dônia, decidiu suspender o exercício profis-
sional de um advogado pelo prazo mínimo de 
60 dias, até a efetiva prestação de contas com 
o cliente, inclusive com a correção. Receber
valores de cliente e não comprovar, por meio
da prestação de contas, a compensação de
outros contratos de honorários, é conduta in-
fracional prevista no Estatuto da OAB.

Continue lendo...
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OAB Rondônia lança Campanha 
de Valorização da Advocacia 
Previdenciária

Realizada por meio da Comissão Especial de 
Direito Previdenciário (CEDP) da OABRO, a 
Campanha de Valorização da Advocacia Previ-
denciária tem como objetivo orientar o segu-
rado da Previdência Social sobre como buscar 
assessoria, orientação e serviços de profissio-
nais capacitados, a fim de evitar prejuízos na 
concessão de seus benefícios junto aos Regi-
mes Próprio e do Geral da Previdência Social. 
O lançamento aconteceu de forma virtual, du-
rante a reunião ordinária da CEDP.

Continue lendo...

Prescrição de processo disci-
plinar é afastada em julgamento 
realizado pela 4ª turma do TED

A 4ª turma do Tribunal de Ética (TED) da OAB 

Rondônia, decidiu afastar a alegação de prescri-

ção e suspender o exercício profissional de ad-

vogado pelo prazo mínimo de 45 dias, até efetiva 

prestação de contas dos valores com a repre-

sentante, inclusive com a correção. O advogado 

representado alegou que oito anos tinham se 

passado desde o levantamento dos valores até o 

início da representação, porém, o relator do 

processo destacou que, da ciência inequívoca 

do representante ou responsável legal quanto 

aos fatos, é que se inicia prazo para reclamação 

junto à OAB.

Continue lendo...

Após problemas na atualização 
do sistema da CEF, OAB reúne-
-se com representantes do
banco para acelerar pagamento
de alvarás pendentes

Elton Assis, presidente da OABRO, reuniu-se 
com representantes da Caixa Econômica Federal 
com o objetivo de tomar providências quanto ao 
pagamento de alvarás pendentes. Isso porque, o 
sistema do banco passou por uma atualização e 
deixou de pagar diversos requerimentos feitos 
por meio da plataforma da Seccional. Após a 
reunião, o banco realizou uma força-tarefa para 
deixar todos os pagamentos de alvarás em dia.

Continue lendo...
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TED elege vice-presidente e
secretário-geral e empossa novos 
membros em sessão plenária

O presidente da OABRO, Elton Assis, empossou 
quatro novos membros do Tribunal de Ética e 
Disciplina (TED), que foram aprovados durante 
Sessão Ordinária do Conselho Seccional. Os 
novos membros passaram a integrar as turmas 
instrutoras e julgadoras do TED. Também foram 
empossados, Vinícius Gordonm como vice-pre-
sidente e Julyanderson Pozo Liberati como se-
cretário-geral do Tribunal.

Continue lendo...

Advogados são imunizados 
contra a Covid-19 em Cacoal

Os profissionais da advocacia do município de 
Cacoal foram os pioneiros na imunização prio-
ritária da atividade contra a Covid-19, após a 
Prefeitura municipal atender o pedido da dire-
toria da Subseção da OAB local, em reunião que 
estiveram presentes o presidente da Seccional 
da OAB, Elton Assis, o presidente CAARO, Elton 
Fülber, o presidente da Subseção da OAB Dió-
genes Almeida e diretores da Subseção de 
Cacoal, foi efetuada a vacinação com grande 
sucesso.

Continue lendo...

OAB e CAARO apresentam superá-
vit no fechamento das contas de 
2020 e têm orçamento aprovado 
no Conselho Pleno

Em um ano extremamente difícil em todos os se-
tores da economia em face da pandemia da Co-
vid-19, a Ordem dos Advogados do Brasil – Sec-
cional Rondônia (OABRO) e a Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Rondônia (CAARO), fe-
charam as contas de 2020 apresentando supe-
rávit em relação às receitas x despesas e, com 
esse resultado, demonstraram eficiência na 
gestão dos recursos ao continuar promovendo 
melhorias estruturais à advocacia do estado, au-
xílio e cuidados aliados a austeridade.

Continue lendo...
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OAB investiga exercício ilegal
da advocacia em Alta Floresta 
D’Oeste

O presidente da Subseção de Rolim de Moura, 

Márcio Antônio Pereira, acompanhado da presi-

dente da Comissão de Fiscalização do Exercício 

Profissional da Subseção, Marismeiri Aristides 

Ferreira Lima, realizaram diligências em escritó-

rios de advocacia localizados no município de 

Alta Floresta D’Oeste. Para o desenvolvimento 

dos trabalhos, a equipe contou com suporte do 

veículo doado pela OAB Nacional para atendi-

mento das demandas externas das comissões 

de Fiscalização do Exercício Profissional e de 

Defesa das Prerrogativas da OABRO.

Continue lendo...

OAB Rondônia doa brinquedos 
para a Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher

O presidente da OAB Rondônia, Elton Assis, re-
alizou a entrega de brinquedos e bebedouro 
para a Delegacia Especializada de Atendimento 
à Mulher e à Família (Deam). Os materiais 
servem para apoiar os servidores da unidade 
durante os trabalhos de assistência às vítimas 
de violência doméstica. Estiveram presentes na 
entrega, a vice-presidente Solange Aparecida; 
a secretária-geral adjunta, Aline Silva; as vice-
-presidentes da Comissão da Mulher Advogada
(CMA), Brenda Mazullo e Larissa Fernandes; a
ouvidora-adjunta, Iarlei Ribeiro; e o conselheiro
e vereador Gilber Mercês.

Continue lendo...
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OAB aprova isenção de taxa de 
alteração contratual nas socie-
dades de advocacia constituí-
da por mulheres

Continue lendo...

Por unanimidade os membros do Conselho 
Seccional aprovaram por unanimidade o pro-
jeto da Comissão da Mulher Advogada (CMA) 
para a isenção de taxa de alteração contratual 
nas sociedades de advocacia constituídas so-
mente por mulheres. A partir da aprovação da 
proposta, toda sociedade constituída por mu-
lheres que modificar na sua nomenclatura o 
termo “sociedade de advogados” para “socie-
dade de advogadas”, poderá fazê-lo sem o pa-
gamento da taxa de alteração contratual.
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CDDCA define calendário de 
ações que visam garantir os direi-
tos da criança e do adolescente 

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança 
e Adolescente (CDDCA), da OAB Rondônia, re-
alizou reunião virtual com o objetivo de definir 
o calendário de ações para o segundo semes-
tre de 2021. A reunião foi conduzida pela pre-
sidente da CDDCA, Karoline Monteiro, com a
participação da vice-presidente da CDDCA,
Luiza Viana e das presidentes da CDDCA nas
subseções, Estefani Mouza (São Miguel do
Guaporé); Anadrya Terada (Jaru) e Madalena
Alencar (Ji-Paraná).

Continue lendo...

Advogado é sancionado
com suspensão de 120 dias 
devido à reincidência em
infração disciplinar

Durante sessão virtual para julgamento de proces-

sos administrativos disciplinares, a 1ª Turma do Tri-

bunal de Ética (TED) da OAB Rondônia, decidiu sus-

pender o exercício profissional de advogado pelo 

prazo mínimo de 120 dias até efetiva prestação de 

contas dos valores com a representante, inclusive 

com a correção. Ficou comprovado nos autos do 

processo disciplinar que o profissional cometeu a 

gravíssima infração de apropriação indébita (locu-

pletamento) de crédito da cliente, bem como, a 

falta injustificada da prestação de contas.

Continue lendo...
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Vereadores de Ji-Paraná
aprovam inclusão de advogados 
na lista de prioridade da vacina-
ção contra Covid-19

Continue lendo...

A Câmara Municipal de Ji-Paraná atendeu o 
pleito da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Rondônia (OABRO) e aprovou, por 
unanimidade, a inclusão da advocacia na lista 
de prioridade da vacinação contra a Covid-19. 
O requerimento, de autoria do presidente da 
Câmara, Wellington Fonseca, foi levado para 
apreciação dos parlamentares durante a 22ª 
Sessão Plenária. Atualmente, o documento 
aguarda sanção do prefeito de Ji-Paraná, Isaú 
Fonseca.
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Com atuação da OAB, ALE/RO derruba veto do
Executivo e aprova reserva de vagas para a advoca-
cia em estacionamentos de órgãos públicos

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE/RO) rejei-
tou veto do Governo do Estado contra o Projeto de Lei 
1075/2021, de autoria do deputado estadual Marcelo Cruz, que 
estabelece a obrigatoriedade da reserva de vagas para advoga-
dos em estacionamentos de órgãos públicos no estado. O pro-
jeto atende uma demanda antiga da OABRO, que buscou apoio 
do Poder Legislativo no sentido de oferecer melhores condi-
ções para o exercício profissional da categoria.

Continue lendo...
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TJRO retoma atendimento presencial
à advocacia e atende pleito da OAB

Continue lendo...

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), anunciou o 
retorno do atendimento presencial à advocacia em todo o Poder 
Judiciário do estado. A decisão foi oficializada por meio de atos 
conjuntos da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça 
com alterações relacionadas ao Plano de Retomada do Poder 
Judiciário, contemplando advogados, membros do Ministério 
Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual, conforme 
previsto na segunda etapa.
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Acompanhe
as ações da OAB 
Rondônia pelas  
redes sociais.

Interaja conosco e fique
informado das principais
novidades da advocacia
rondoniense.
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