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Tribunal de Ética aprova
reforma em seu Regimento 
Interno

Em sessão plenária híbrida, o Tribunal de Ética 
e Disciplina da OABRO, aprovou uma série de 
mudanças no seu regimento interno. Dentre as 
principais mudanças no regimento, destaca-
-se o aumento da quantidade de membros, de 
21 para 31, elevando o número de turmas de 04 
para 06, o que equivale a um aumento de cerca 
de 30% da sua composição.

Continue lendo...

Pimenta Bueno enfrenta
déficit de magistrados e OAB 
solicita providências do TJ

Por meio do Ofício 221/21, o presidente da 

OABRO, Elton Assis, solicitou que o TJRO tome 

providências para que a Comarca de Pimenta 

Bueno não fique desassistida com a falta de ma-

gistrados. A comarca dispõe de duas varas 

cíveis e, por motivos de saúde, a magistrada da 

1ª Vara teve que se ausentar de suas atividades.

Continue lendo...

OAB oficia TJ quanto a celerida-
de nos agendamentos de audiên-
cias conciliatórias

A OABRO oficiou o TJRO, para a tomada de providên-

cias quanto à demora excessiva no agendamento de 

audiência inaugural obrigatória das ações ajuizadas 

nos juizados especiais cíveis, com fins conciliatórios. 

Conforme reclamações advindas da advocacia, os 

agendamentos eram feitos com prazo de oito meses.

Continue lendo...
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OAB ganha ação na Justiça
e cidadãos de Rolim de Moura 
não precisarão mais pagar 
tributos inconstitucionais

A OABRO obteve uma importante vitória na 
justiça em favor dos cidadãos do município de 
Rolim de Moura, visto que o TJRO julgou pro-
cedente a Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (Adin) nº 0807692-33.2020.8.22.0000, re-
querida pela Seccional, com o escopo de de-
clarar a ilegalidade do artigo 483 do Código 
Tributário Municipal e a Tabela IV da Lei Muni-
cipal nº 1003/2001.

Continue lendo...

Em reunião institucional
OAB se posiciona contrária à 
judicialização de demandas 
diretamente pelo Procon

A OABRO reuniu-se com o TJRO para obter 

maiores esclarecimentos sobre notícia divulga-

da pelo Procon, de que passaria a peticionar 

ações diretamente no Judiciário, nos casos em 

que não houver acordo administrativo nos pro-

cedimentos que instaura. A referida notícia foi 

publicada no portal do Governo do Estado e re-

plicada pela mídia local.Continue lendo...

Após pedido da OAB,
TJRO reduzirá o prazo dos 
agendamentos de audiências 
conciliatórias no âmbito dos 
Juizados Especiais

O compromisso foi firmado durante reunião 
entre a OABRO e o TJRO. Os agendamentos de 
audiências inaugurais obrigatórias, com fins 
conciliatórios, terão os prazos reduzidos. A 
OAB chegou a oficiar o Tribunal informando 
sobre as inúmeras reclamações advindas da 
advocacia de todo o estado.

Continue lendo...
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Vídeo – Campanha de Com-
bate à Violência Doméstica, 
Física e Sexual das Crianças 
e Adolescentes

A OABRO e a Comissão de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, reforçaram, por 
meio de um vídeo, a importância do respeito 
às pessoas dessa faixa etária de idade. O ma-
terial traz informações sobre direito à educa-
ção de qualidade, cultura, lazer, boa alimenta-
ção, assistência médica, proteção e, principal-
mente, o direito de ser ouvida. 

Continue lendo...

OAB participa de cerimônia 
de apresentação dos novos 
procuradores-chefes do 
MPT de Rondônia e Acre

O presidente da OABRO, Elton Assis, participou 

da cerimônia de apresentação do novo procura-

dor-chefe do Ministério Público do Trabalho em 

Rondônia e Acre, Carlos Alberto de Oliveira e da 

nova vice procuradora-chefe do órgão, Marina 

Silva Tramonte. Ambos assumiram o cargo para 

os biênios 2021-2023.

Continue lendo...

Doação de terreno para
construção da sede da Subse-
ção de Cerejeiras atende o in-
teresse público, afirma OAB

A OABRO emitiu nota de esclarecimento 
quanto a regularidade no procedimento de 
doação de imóvel público destinado a cons-
trução de sua sede própria da Subseção de 
Cerejeiras. O processo havia sido questionado 
pelo Promotoria de Justiça do município. A 
doação foi realizada pela Prefeitura, após 
aprovação pela Câmara Municipal da Lei 
2.385/2015.

Continue lendo...
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OAB discute com Sejus
melhorias no atendimento à 
Advocacia Criminal

A reunião realizada nas dependências do pre-
sídio Urso Branco teve como objetivo, garantir 
a celeridade no atendimento a advogados e 
advogadas do estado, bem como solicitar o 
fim do agendamento prévio para os casos em 
que os profissionais precisam de resposta 
imediata. 

Continue lendo...

OAB de Ariquemes cobra
celeridade no pagamento de 
alvarás

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Rondônia (OABRO), por meio da Subseção de 

Ariquemes, reuniu-se com a Gerência da Caixa 

Econômica Federal no município, para expor as 

dificuldades que a advocacia local vem enfren-

tando quanto a morosidade no pagamento de 

alvarás. 

Continue lendo...

TED suspende advogados por 
infração ao Código de Ética e 
Disciplina

Durante sessão virtual para julgamento de 10 
processos administrativos disciplinares, a 1ª 
Turma do Tribunal de Ética da OABRO decidiu 
suspender o exercício profissional de dois advo-
gados pelo prazo mínimo de 30 dias. Um, por 
prejudicar por culpa grave patrocínio a si confia-
do e, outro, por apropriar-se indevidamente de 
valor de alvará judicial após realização de acordo 
de crédito do cliente.

Continue lendo...
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Presidente da OAB
convida advocacia a participar 
de projeto

O Advocacia Conectada foi implantado com o 
objetivo de revolucionar a presença digital na 
advocacia de Rondônia. O presidente da 
OABRO, Elton Assis gravou um vídeo convi-
dando os profissionais a participarem do pro-
jeto, que foi um grande sucesso em sua pri-
meira etapa. 

Continue lendo...

OAB marca presença na posse
de novos desembargadores 
do TJ

Representando o presidente da OABRO, Elton 
Assis, o diretor-tesoureiro da entidade, Fernan-
do Maia, esteve presente na solenidade de 
posse de dois novos desembargadores do 
TJRO: os magistrados Álvaro Kálix Ferro e José 
Torres Ferreira.

Continue lendo...

OAB participa da posse de 
novos promotores de Justiça 
do MPRO

A secretária-geral adjunta da OABRO, Aline 
Silva, representou a entidade na posse de 
quatro novos promotores de justiça substitu-
tos. Tomaram posse Valentina Noronha Pinto, 
João Paulo Sorigotti da Silva, Welson da Costa 
Rodrigues e Ritiane Oliveira da Silva, aprova-
dos no XXII Concurso de Ingresso na Carreira.

Continue lendo...
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Acompanhe
as ações da OAB 
Rondônia pelas  
redes sociais.

Intereja conosco e fique
informado das principais novi-
dades da advocacia rondoniense.
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