
AÇÕES EM FAVOR

DA ADVOCACIA E

SOCIEDADE

ABRIL DE 2021
13ª EDIÇÃO



Colaboradores da OAB e 

CAARO recebem treinamento 

para auxiliar no guichê do INSS 

O treinamento foi realizado pelo gerente executi

vo substituto do INSS de Porto Velho, Franciomar 

Meneguetti e Adriele Lima, técnica do Seguro 

Social e Chefe da Seção de Reconhecimento de 

Direitos da Gerência Executiva de Porto Velho, 

para os colaboradores da OABRO e da CAARO, de 

forma híbrida. 

Continue lendo ... 

OAB parabeniza Câmara Municipal 

por aprovação de Lei que institui 

programa em combate à violência 

contra a mulher 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -

Seccional Rondônia (OABRO), Elton Assis, cumpri

mentou o vereador Gilber Mercês pela autoria do pro

jeto que implementou o Programa de Cooperação 

Sinal Vermelho, no âmbito do municf pio de Porto 

Velho. 

Continue lendo ... 
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Comissão de Fiscalização 

da OAB Rondônia investiga 

captação irregular de clientes 

Durante a diligência coordenada pelo presi

dente da comissão, Ronaldo Ferreira, não foi 

possível flagrar nenhum ato de captação irre

gular, porém, denúncias de entrega de cartão 

de visita e abordagem com direcionamento aos 

escritórios de advocacia foram confirmadas 

pelos responsáveis dos órgãos fiscalizados. 

Continue lendo ... 
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Colégio de Presidentes da 

OABRO decide postular Poder 

Judiciário pela flexibilização das 

regras de acesso aos fóruns 

Ainda durante a sessão, os presidentes das 

seccionais também trataram das ações de en

frentamento à pandemia em cada localidade; 

atendimento das agências bancárias para o 

pagamento de alvarás judiciais; número redu

zido de concessão de justiça gratuita aos ju

risdicionados; morosidade da Justiça Federal 

em Ji-Paraná; exigência de scanner corporal 

para a advocacia em atendimento ao cliente 

preso; júri virtual; e publicidade na advocacia. 

Continue lendo ... 

Nova Lei de Licitações avança 

e ratifica a contratação da 

advocacia pelo poder público 

A sanção da nova Lei de Licitações (Lei 

14.133/2021) traz em seu bojo uma grande con

quista para a advocacia, no que tange a sua 

contratação direta pelo poder público. Além 

de representar um avanço à sociedade, a nova 

regra aprimora o dispositivo que trata sobre a 

inexigibilidade de licitação para a contratação 

de serviços advocaticios, pois acaba com o re

quisito da singularidade desse serviço. 

Continue lendo ... 
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Máscaras para tratamento 

terapêutico da Covid-19 são 

distribuídas pela OAB aos 

municípios do interior de 

Rondônia 

PREFEITURA, DE 

VILHENA 

OSPITAL 
DE CAMPANHA 
fâ(•}!11•�l'I susi&
_ __,____ ___ --===--
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A campanha para arrecadação de máscaras de 

ventilação não invasiva (VN 1) e outros insumos 

hospitalares, desenvolvida pela OAB/RO, benefi

ciou unidades de saúde localizadas em Cerejei

ras, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, São Miguel do 

Guaporé e Vilhena. A distribuição dos equipa

mentos foi feita pelos presidentes das respecti

vas Subseções. 

Continue lendo ... 
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Elton Assis fala à Rema TV 

sobre as ações da OAB 

Rondônia durante a pandemia 

Em entrevista concedida ao apresentador 

Marcos Magalhães, do Programa Atitude, na 

Rema TV, o presidente da OABRO, Elton Assis, 

falou sobre ações realizadas pela Seccional, 

com o objetivo de minimizar os efeitos da 

pandemia. 

Continue lendo ... 

OAB lança campanha para 

ressaltar a importância da 

participação da advocacia nos 

litígios judiciais e extrajudiciais 

Com o objetivo de conscientizar o cidadão 

quanto a essencialidade da presença desse 
•

profissional, especialmente nas causas ma1s 

comuns em que empresas firmam acordos 

sem a obrigatoriedade do causidico, a OABRO 

lançou a campanha "Sozinh@ Não!". O foco da 

entidade são os consumidores vulneráveis, 

com pouco ou quase nenhum conhecimento 

dos seus reais direi tos. 

Continue lendo ... 
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Atendimento em guichê 

Previdenciário é iniciado 

pela OAB no Espaço CAARO 

A novidade é fruto de um convênio firmado 

entre a OAB Rondônia e o INSS e visa dar maior 

celeridade aos serviços previdenciários. O 

órgão disponibilizou um colaborador que fica à 

disposição da advocacia de segunda a sexta-fei

ra, entre 8h e 14h, realizando serviços de requeri

mento de beneficias, sem a necessidade de 

comparecimento às agências da Previdência 

Social. 

Continue lendo ... 
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Atendimento à advocacia pelo 

convênio com INSS é abordado 

em reunião virtual da OAB/RO 

No encontro foram tratados temas de interes

se da advocacia previdenciária, como o pros

seguimento dos trabalhos do Grupo de Estudo 

de Casos, a continuidade dos trabalhos pelo 

Grupo de Trabalho de Honorários Advocati

cios e Valorização do Advogado(a) Previden

ciarista. Também foram sanadas dúvidas a res

peito do atendimento para advogados realiza

do pelo guichê previdenciário do INSS, insta

lado pela OAB no Espaço CAARO. 

Continue lendo ... 

Campanha de vacinação contra 

gripe HlNl à advocacia inicia 

este mês em todo estado 

CAMPANHA DE 

VACINACÃO CONTRA 

GRIPE H1N1 - 2021 

Este ano, a imunização contra a gripe HlNl foi re

alizada pelo sistema "drive thru", na maioria dos 

municípios do estado, com o objetivo de garan

tir a segurança da advocacia e seus dependen

tes. O presidente da OABRO, Elton Assis, refor

çou a recomendação e conclamou a advocacia a 

se prevenir e tomar os imunizantes dentro do 

que preceituam os órgãos sanitários. 

Continue lendo ... 
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''Publicidade na Advocacia 

e a proposta de alteração do 

Provimento 94/2000'' é tema 
de palestra na OABRO 

O evento "Publicidade na Advocacia - Reflexões 

sobre a Proposta de Alteração do Provi menta 

94/2000", foi transmitido de forma virtual no dia 

9 de abril. O tema foi proposto pelos membros 

do Conselho Seccional da OAB Rondônia, com o 

propósito de esclarecer as dúvidas da advocacia 

quanto aos impactos das mudanças. 

Continue lendo ... 
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Aula inaugural de 

pós-graduação em Processo Civil 

da Unir é transmitida pela OABRO 

-�
RONDÔNIA 

O presidente da OABRO, Elton Assis, partici

pou da aula virtual de inauguração da pós-gra

duação lato sensu em Processo Civil da Uni

versidade Federal de Rondônia (Unir). A ceri

mônia foi transmitida do auditório da OAB 

para todos os alunos inscritos, de forma 

online. 

Continue lendo ... 

Advocacia de Candeias do 

Jamari é imunizada contra HlNl 

A imunização foi realizada com o apoio da pre

feitura de Candeias, que cedeu a sede da Escola 

Municipal Dom João Batista Costa para o ato 

de vacinação. O prefeito do município, Valteir 

Queiroz, elogiou a iniciativa da OAB e CAARO 

pela preocupação com a classe e se colocou à 

disposição para futuras parcerias em prol da 

sociedade e da advocacia. 

Continue lendo ... 
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OAB recebe grupo de pesquisa

dores da UNIR sobre extração de 

princípios ativos da cannabis 

sativa para atendimento às de

mandas do SUS 

Os pesquisadores realizaram visita institucio

nal à OABRO com o objetivo de convidar a ins

tituição a abraçar a causa, a fim de promover 

suporte jurídico ao projeto, que visa auxiliar 

no tratamento médico de pessoas que usam o 

medicamento em tratamento de doenças 

como: epilepsia, autismo, parkinson, dores 

crônicas, fibromialgia, convulsões, asma, es

clerose múltipla, entre outras. 

Continue lendo ... 
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OAB entrega parlatório na Casa 

do Albergado de Ariquemes 

Instalado na Casa do Albergado de Ariquemes, 

o parlatório também atenderá o Presídio Femi

nino. A unidade implantada pela OAB Rondô

nia conta com quatro cabines, em ambiente 

climatizado, equipado com acessibilidade e 

segurança, preparado para o contato entre a 

advocacia e cliente custodiado. 

Continue lendo ... 

OAB entrega máscaras de 

VN I em Alvorada do Oeste 

Em cumprimento ao compromisso da OAB 

Rondônia de apoiar todos os municípios com 

sedes de Subseção da Ordem no estado, no en

frentamento à pandemia da Covid- 19, o presi

dente Elton Assis entregou unidades de másca

ras de ventilação não invasiva (VNI) à rede pú

blica de saúde de Alvorada do Oeste. 

Continue lendo ... 
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Obra da nova sede da OAB em 

Cacoal está em fase de acaba

mento e a previsão de entrega é 

para julho 

Com projeto arquitetônico arrojado e moder

no, a obra da nova sede da OAB de Cacoal 

segue a todo vapor, já em fase de acabamento 

e tem previsão de inauguração para julho 

deste ano. O presidente da OAB Rondônia, 

Elton Assis, visitou o local e constatou a evolu

ção na construção. 

Continue lendo ... 
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Capacitação promovida 
pelo Tribunal de Ética da OAB 

, 

encerra apos quatro semanas 

A OABRO, por meio do seu Tribunal de Ética e 

Disciplina e da Escola Superior de Advocacia 

de Rondônia (ESARO), promoveu o "Seminário 

de Capacitação e Aperfeiçoamento- Processo 

Administrativo Disciplinar no Âmbito da 

OABRO", voltado para membros do sistema. 

Continue lendo ... 

Ações solidárias da OAB 

contribuem para tratamento de 

pacientes com Covid-19 internados 

na rede pública de Jaru e Vilhena 

A campanha de arrecadação de máscaras de 

VNI (ventilação não invasiva), promovida pela 

OAB Rondônia em todo o estado, tem contri

buído para evitar a entubação de pacientes em 

tratamento da Covid-19. Além do município de 

Alvorada do Oeste, a OAB entregou máscaras 

às prefeituras de Jaru e Vilhena. 

Continue lendo ... 

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

Justiça Federal atende OAB e 
decide que CDL não pode 
exigir procuração autenticada 
em cartório à advocacia 

Em decisão favorável à OABRO, o juízo da l ª

Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Ju

diciária da Justiça Federal de Ji-Paraná-RO, 

determinou à Câmara de Dirigentes Lojistas e 

Pequenos Comerciantes de Cacoal - CDL/SPC 

que se abstenha de exigir reconhecimento de 

firma em procuração outorgada a advogado 

como condição para conferir acesso às infor

mações de interesse dos mandantes. 

Continue lendo ... 
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Elton Assis e presidente da Comissão 

de Fiscalização do Exercício Profissional 

debatem ações para coibir práticas 

ilegais na advocacia 

A estratégia debatida tem o objetivo de identificar responsáveis 

por captação indevida de clientes e abrir posterior procedimen

to disciplinar ou até mesmo efetuar prisões em flagrante de 

falsos advogados que atuam no Instituto Nacional de Seguro 

Social (1 NSS). 

Continue lendo ... 
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OAB apoia iniciativa do CNJ em implementar 

ferramenta para controlar exercício da 

advocacia sem inscrição suplementar 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está discutindo a cria

ção de dispositivo para o controle do exercício da advocacia 

por profissionais de fora da Seccional ao qual está inscrito. O 

objetivo é proteger as prerrogativas da advocacia, garantindo 

a aplicação das determinações do Estatuto da Advocacia e da 

OAB (EAOAB) e a OAB Rondônia é favorável à implantação da 

ferramenta. 

Continue lendo ... 
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Acompanhe 

as ações da OAB 

Rondônia pelas 

redes sociais. 

Interaja conosco e fique 

informado das principais novi

dades da advocacia rondoniense. 
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