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Rolim de Moura imuniza
advocacia contra Covid-19

A advocacia e os serventuários do Direito de 
Rolim de Moura receberam a primeira dose do 
imunizante contra a Covid-19. A ação foi pro-
movida na subseção da OAB em Rolim de 
Moura com apoio da prefeitura do município. O 
pleito foi solicitado pela Ordem dos Advoga-
dos por meio da subseção.

Continue lendo...

Câmara de Ariquemes aprova 
Projeto de Lei que inclui advo-
cacia na lista de prioridade da 
vacinação contra Covid-19

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Munici-
pal de Ariquemes, vereadores aprovaram, por 
unanimidade, Projeto de Lei (PL) 3049/2021, que 
incluiu a advocacia na lista de prioridade da va-
cinação contra a Covid-19. 

Continue lendo...

Salas passivas devem funcionar
de imediato no TRT-14 em face do 
ingresso na “fase de transição” 
pelo órgão

Mais uma boa notícia para a advocacia rondoniense: o 

imediato funcionamento das salas passivas nas unida-

des da Justiça do Trabalho no âmbito dos estados de 

Rondônia e Acre. O pleito foi objeto de vários requeri-

mentos da OABRO junto à Corte Trabalhista.

Continue lendo...
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Comissão da Jovem Advocacia 
retoma reuniões de forma híbrída

Após se adaptar a reuniões virtuais devido a 
pandemia provocada pelo coronavírus, a Co-
missão da Jovem Advocacia da OABRO, reto-
mou suas reuniões de forma híbrida, reunindo 
membros no plenário da OAB e em participa-
ção online via plataforma zoom.

Continue lendo...

Parlatório Virtual da
OAB registra mais de 5 mil 
atendimentos em Porto Velho 
e Ariquemes

Continue lendo...

OAB realiza evento virtual de
Acolhimento à Jovem Advocacia

A OABRO, por meio da ESA e da Comissão de 
Acolhimento ao Jovem Advogado, promoveu 
mais uma sessão virtual de acolhimento aos 
novos profissionais da advocacia. Palestras 
foram ministradas por membros do Sistema 
OAB e demais especialistas e, ao final do 
evento, foram certificados com 4 horas-aula.

Continue lendo...

Implantado em unidades prisionais do estado, 

com o objetivo de otimizar o contato entre ad-

vogados e clientes custodiados, o Parlatório Vir-

tual da OAB Rondônia é um grande sucesso. Até 

o fim da primeira semana de julho, foram regis-

trados 5.473 atendimentos por meio da ferra-

menta.
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Elton Assis destaca
essencialidade da advocacia 
em cerimônia de entrega de 
credenciais 

A OABRO realizou a entrega de credenciais 
para 17 novos advogados e três estagiários du-
rante cerimônia híbrida. No decorrer da sole-
nidade, o presidente da Seccional, Elton Assis, 
enalteceu junto aos novos credenciados a im-
portância da profissão em tempos de pande-
mia da Covid-19.

Continue lendo...

CDDCA define calendário
de ações que visam garantir
os direitos da criança e do
adolescente

Estiveram presentes: a presidente da CDDCA, 

Karoline Monteiro; a vice-presidente da CDDCA, 

Luiza Viana; e as presidentes da CDDCA nas sub-

seções, Estefani Mouza (São Miguel do 

Guaporé); Anadrya Terada (Jaru) e Madalena 

Alencar (Ji-Paraná).

Continue lendo...

OABRO, através da CDDCA,
participa de live “O que falta para
acabar com o trabalho infantil”

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente da OABRO, representada 
por sua vice-presidente Luiza Viana, partici-
pou da live “O que falta para acabar com o tra-
balho infantil”, a convite do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA).

Continue lendo...
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OAB participa de projeto social 
em Instituição de Acolhimento 
de Ji-Paraná

A OABRO, por meio da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Criança e Adolescente da Subseção 
de Ji-Paraná, realizou visita à Instituição de 
Acolhimento Municipal Girassol. Na oportuni-
dade, a membro da Comissão, Cláudia Alves, 
participou do projeto “Liga das Profissões” e, 
por meio de uma roda de conversa, sanou dúvi-
das a respeito da carreira de advogada.

Continue lendo...

Escritório de Advocacia do Rio 
de Janeiro é autuado pela OAB 
por captação de clientes

A Comissão de Fiscalização do Exercício Profis-

sional da OABRO recebeu denúncia de que estaria 

acontecendo atividade de captação irregular de 

clientes em um hotel da capital, promovida por 

um escritório de advocacia da cidade do Rio de 

Janeiro. A Comissão adotou as medidas necessá-

rias na averiguação dos fatos, bem como entrou 

em contato com o escritório para que os respon-

sáveis respondam pela denúncia apresentada.

Continue lendo...

Promulgada Lei que garante 
vagas para advogados em 
estacionamentos de órgãos 
públicos de Rondônia

Advogados de Rondônia passam a contar com 
5% das vagas de estacionamentos em órgãos 
públicos estaduais. A Lei 5.047 foi promulgada 
no Diário Oficial Eletrônico de número 120 da 
Assembleia Legislativa (ALE/RO). Trata-se de 
uma grande conquista institucional da OAB/RO 
para toda a advocacia rondoniense.

Continue lendo...
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Ouvidoria da Mulher da Seccional 
Rondônia tem nova ouvidora

Criada pela OABRO para adotar medidas con-
cretas no que tange o enfrentamento da violên-
cia doméstica e o feminicídio, a Ouvidoria da 
Mulher nomeou Camila Felice de Oliveira, da 
subseção de Alvorada do Oeste, como nova ou-
vidora para agregar forças a equipe.

Continue lendo...

Presidente Elton Assis
prestigia posse de defensor
público-geral do estado

O presidente da OABRO, Elton Assis, prestigiou 
a cerimônia de posse do defensor público-ge-
ral do estado, Hans Lucas Immich. 

Continue lendo...

Aprovado novo provimento
sobre a publicidade na advocacia

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou o 
texto do novo provimento sobre a publicidade 
na advocacia. Nesta tão esperada atualização do 
provimento, inclui-se a contribuição da OABRO, 
que por meio do Conselho Seccional, analisou e 
apresentou apontamentos importantes ao do-
cumento, depois de promover vários debates 
junto a advocacia do estado.

Continue lendo...
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Iniciadas as obras da nova sede 
da OAB em Espigão do Oeste

A Subseção de Espigão do Oeste contará em 

breve com uma sede própria. Com 128m², o 

prédio está sendo construído com apoio da 

OABRO e CAARO, através de recursos do Fundo 

de Integração e Desenvolvimento Assistencial.

Continue lendo...

OABRO e IAB firmam
convênio e instituto terá 
espaço na sede da Seccional

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) 
terá um espaço na sede da OABRO, em Porto 
Velho, após celebração de convênio entre as 
duas instituições. O anúncio foi feito pelo pre-
sidente da OABRO, Elton Assis e o representan-
te do IAB em Rondônia, Breno de Paula.

Continue lendo...

Sala do profissional liberal
será implantada na Semur

Continue lendo...

O presidente da OABRO, Elton Assis, esteve 
reunido com o secretário da Semur, Edemir 
Brasil, para tratar da implantação da sala do 
profissional liberal nas dependências da Se-
cretaria. Na ocasião também estiveram pre-
sentes o presidente do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis – 24ª Região (Creci-RO), 
Júlio Cesar Pinto e a diretora secretária Valde-
lene de Melo.
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Obras da sede própria da
OAB em Cerejeiras iniciam
na próxima semana

Funcionando anteriormente em espaço 
locado, a sede da OAB no município de Cere-
jeiras em breve será em prédio próprio. A sede 
ficará em uma localização estratégica e vai 
evitar grandes deslocamentos da advocacia 
da região para os órgãos públicos, uma vez 
que terá espaço e logística para receber os 
profissionais.

Continue lendo...

Justiça declara nulidade
de busca e apreensão feita
em escritório de advogado
sem a presença da OAB

O juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos do Poder 

Judiciário de Rondônia, acolheu pedido da Pro-

curadoria da OAB Rondônia, e considerou ilegal 

a obtenção de provas e a nulidade da busca rea-

lizada em escritório de advocacia de profissional 

investigado em processo, uma vez que os agen-

tes adentraram o escritório do advogado sem a 

presença dos membros da Comissão de Defesa 

de Prerrogativas da OABRO.

Continue lendo...

OAB inaugura Parlatório no 
Centro de Ressocialização
Augusto Kempe em Jaru

A unidade implantada conta com cinco cabi-
nes, sendo duas para atendimento virtual e 
três para atendimento presencial, em ambien-
te climatizado, equipado com acessibilidade e 
segurança, preparado para o contato entre a 
advocacia e o cliente custodiado.

Continue lendo...
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Inaugurada sala de apoio
à advocacia em Ji-Paraná

A OABRO inaugurou mais uma sala de apoio ao 
advogado, desta vez, no Fórum Sérgio Alberto 
Nogueira, em Ji-Paraná. A sala segue o mesmo 
padrão das demais inauguradas no estado, 
com móveis planejados, ar-condicionado, 
computadores e acesso a internet para que os 
advogados possam exercer seu mister com 
toda a comodidade.

Continue lendo...

OAB promove evento sobre 
“Publicidade na Advocacia e 
Marketing Jurídico”

A OABRO, por meio do Tribunal de Ética e Discipli-

na e a Escola Superior da Advocacia de Rondônia, 

promoveu a webinar “Publicidade na Advocacia e 

Marketing Jurídico”, sob a ótica no novo provimen-

to da OAB. O evento contou com a participação da 

advogada e conselheira federal pela OAB Rio 

Grande do Sul, Greice Stocker.  

Continue lendo...

Sala de apoio ao advogado é
implantada no Fórum de Cacoal

Continue lendo...

Em uma semana repleta de muito trabalho e 
novidades, a OABRO entregou mais um 
espaço, em benefício da advocacia rondo-
niense: a sala de apoio ao advogado, no Fórum 
Desembargador Aldo Castanheira, em Cacoal.
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Tribunal de Justiça
atende OAB e homenageia
renomado advogado cacoalense

Continue lendo...

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondô-
nia (TJRO) fez uma homenagem póstuma ao 
advogado Antônio Paulo dos Santos, que 
nominou o Plenário do Tribunal do Júri do 
Fórum de Cacoal. A indicação, que partiu da 
OABRO, foi acolhida pela Comissão de 
Honraria e Mérito e aprovada pelo Tribunal 
Pleno Administrativo do TJRO. 
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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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