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TED inicia discussão acerca de 
alteração do Regimento Interno

Membros do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OABRO, reuniram-se em sessão plenária admi-
nistrativa, por videoconferência, para iniciar o 
debate e a votação em torno de alterações do 
Regimento Interno (RITED). As alterações in-
cluem adequações ao texto em consonância ao 
Estatuto da OAB e ao Código de Ética e Disci-
plina.

Continue lendo...

Jornada promove
amplo debate sobre o Direito
Previdenciário e seu impacto 
na vida dos segurados

A importância do Direito Previdenciário para a 
advocacia e para sociedade foi o ponto alto dos 
debates da II Jornada Rondoniense de Direito 
Previdenciário, realizada de forma virtual pela 
OABRO, por meio da Comissão Especial de Di-
reito Previdenciário, em parceria com a ESA/RO.

Continue lendo...

ESA abre inscrições para
bolsistas de pós-graduação 
em Advocacia Cível

A ESA Nacional/CFOAB abriu inscrições para o 
processo seletivo de bolsistas para o curso de 
pós-graduação Lato Sensu em Advocacia 
Cível. A OABRO recebeu 100 bolsas e ainda 
comprou outras 100 para beneficiar advoga-
dos e advogadas do estado.

Continue lendo...
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OAB e INSS se reúnem para 
tratar assuntos de interesse 
da advocacia previdenciária

O presidente da OABRO, Elton Assis e o vice-
-presidente da Comissão Especial de   Direito
Previdenciário, Raduan Brito, realizaram uma
reunião com o gerente executivo do INSS/RO,
Saulo Macedo, para tratar assuntos de interes-
se da advocacia previdenciária.

Continue lendo...

OABRO se posiciona
quanto às declarações do
presidente do Conselho Federal 
durante as manifestações do 
Dia da Independência

Por meio de nota, a Diretoria da OABRO infor-
mou que “não coaduna, tampouco concorda, 
com o posicionamento do atual presidente do 
Conselho Federal” sobre participação de ad-
vogados e advogadas nas manifestações 
ocorridas no dia 7 de setembro.

Continue lendo...

OAB nomeia novos advogados 
dativos para atuar no Tribunal 
de Ética da Seccional

Continue lendo...

Por meio da Portaria 084/2021/PRES/OAB/RO 

foram nomeados mais sete profissionais da ad-

vocacia rondoniense para compor o Tribunal de 

Ética e Disciplina (TED), na função da advogados 

dativos.
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O ofício foi encaminhado à Politec, após a Co-
missão de Defesa das Prerrogativas da OABRO 
ser acionada por um advogado que se encon-
trava no Instituto de Criminalística de Porto 
Velho, e no local, os servidores estariam se ne-
gando a receber o ofício por ele redigido na 
representação de um cliente. 

Continue lendo...

OAB oficia à Politec visando 
tratamento igualitário para a 
advocacia no Instituto de 
Criminalística

OAB ingressa como “amicus 
curiae” por implementação 
de lei que visa o combate à 
violência contra a mulher em 
Cacoal

A Seccional ingressou com pedido de habili-
tação de amicus curiae, na ADI proposta pelo 
prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, no TJRO. A 
ADI tinha como objetivo suspender a imple-
mentação da Lei 4.721/PMC/2021, que institui 
um programa de medidas para suplementar e 
efetivar a Lei Maria da Penha no âmbito das es-
colas municipais.

Continue lendo...
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OAB entrega credenciais
para 75 novos advogados
e advogadas

Promovida no formato híbrido, em função da 
pandemia de Covid-19, uma parte dos partici-
pantes e seus familiares estiveram no auditório 
da Seccional, em Porto Velho, e a outra partici-
pou virtualmente. Ao todo, a OAB entregou cre-
denciais para 75 novos advogados e advogadas.

Continue lendo...
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Elton Assis destaca
conquistas da advocacia e 
avanço tecnológico durante 
solenidade de entrega de 
credenciais

Durante cerimônia híbrida transmitida do audi-
tório da Seccional, em Porto Velho, foram en-
tregues credenciais para 27 advogados(as) e 
três estagiários(as). O presidente da OABRO, 
Elton Assis, destacou as conquistas da catego-
ria e a importância dos meios digitais para os 
profissionais da área, especialmente no decor-
rer da pandemia.    

Continue lendo...

Sede da OAB em Jaru
é reinaugurada após ampla
reforma

A sede da OAB em Jaru ficou com a aparência 
mais moderna e aconchegante, após ter a pin-
tura renovada, piso substituído por porcelana-
to, teto reformado, iluminação readequada, 
portas substituídas e uma rampa construída 
para fins de acessibilidade às pessoas com defi-
ciência.

Continue lendo...
Continue lendo...

OAB inaugura parlatório
Ermínio de Souza Melo em 
Ouro Preto do Oeste

O parlatório recebeu o nome do advogado Er-
mínio de Sousa Melo, em homenagem póstuma. 
O local conta com uma confortável sala de 
espera, duas cabines equipadas e climatizadas 
para que advogados e advogadas possam aten-
der seus clientes custodiados.
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Conheça o que é o
projeto “Advocacia Conectada” 
– Assista o vídeo

O presidente da OABR Rondônia, Elton Assis 
lançou o projeto “Advocacia Conectada”, uma 
ação inovadora que foi idealizada pela Comis-
são da Jovem Advocacia da Seccional e imple-
mentado pela OABRO, ESARO e CAARO. Um 
vídeo foi produzido para que a advocacia tenha 
mais informações sobre o projeto.

Continue lendo...

Advocacia já conta com
sala de apoio no fórum de 
Santa Luzia do Oeste

A advocacia de Santa Luzia do Oeste, município 
integrado à Subseção de Rolim de Moura, já tem 
à disposição mais um espaço para exercer seu 
mister com conforto, segurança e qualidade. A 
OABRO inaugurou a sala de apoio ao advogado 
no fórum Sebastião de Souza Moura.

Continue lendo...

OAB entrega sala de apoio 
ao advogado em Alta Floresta 
do Oeste

A advocacia de Alta Floresta do Oeste foi be-
neficiada com mais uma obra entregue pela 
OABRO, que tem como meta, proporcionar 
melhores condições de trabalho aos profissio-
nais do interior do estado.  Foi inaugurada a 
sala de apoio ao advogado no Fórum Ministro 
Aliomar Baleeiro.

Continue lendo...
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Sede da OAB em Vilhena
será reformada e ganhará amplo 
estacionamento 

O anúncio foi feito pelo presidente da OABRO, 
Elton Assis, que estava acompanhado do pre-
sidente da CAARO, Elton Fulber. A sede da 
Subseção de Vilhena será totalmente reforma-
da e ainda ganhará um amplo estacionamento.

Continue lendo...

Implantado parlatório em
unidade prisional de Pimenta 

O parlatório inaugurado pela OABRO, na Casa 
de Detenção de Pimenta Bueno, conta com 
duas cabines, mobílias, ambiente climatizado, 
interfone e computadores, para que a advoca-
cia possa desenvolver seu mister com qualida-
de e atender melhor seus clientes custodia-
dos.  

Continue lendo...

Sede da OAB em Rolim
de Moura receberá ampla
reforma 

Continue lendo...

O presidente da OABRO, Elton Assis, anunciou a 

reforma da sede da Subseção de Rolim de 

Moura, durante visita realizada ao município. Um 

dos objetivos da atual gestão, segundo o presi-

dente, é estruturar as subseções da Seccional. 
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OAB lança obras na Subseção 
de Ouro Preto do Oeste

A OABRO lançou a obra de um amplo estacio-
namento da Subseção de Ouro Preto do 
Oeste, o qual contará com 13 vagas para 
carros, sendo uma destinada para pessoas 
idosas e outra para pessoas com deficiência. 
Além disso, foi anunciada pelo presidente da 
OABRO, Elton Assis, a reforma da sede da Sub-
seção.  

Continue lendo...

Durante cerimônia de
entrega de credenciais
presidente da OAB destaca 
projeto voltado para o aper-
feiçoamento da advocacia

A OABRO realizou a solenidade de entrega de 
credenciais para 46 novos advogados(as) e um 
estagiário. Durante a cerimônia, o presidente 
da OABRO, Elton Assis, falou sobre o Projeto 
Advocacia Conectada, que visa promover a 
qualificação e o aperfeiçoamento da advoca-
cia, frente a um mercado repleto de oportuni-
dades.

Continue lendo...

OAB pede providências ao 
TJRO quanto às inconsistências 
do PJe no estado

A OABRO oficiou o TJRO quanto a problemas 
recorrentes no PJe, os quais foram informados 
pela advocacia do estado, como a indisponibi-
lização de despachos e decisões judiciais que 
foram publicadas no Diário de Justiça, mas 
não foram lançados e registrados na caixa de 
expediente do advogado(a), na plataforma do 
sistema.

Continue lendo...
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Nova sede da OAB em Cacoal 
é palco de grande cerimônia 
de entrega de credenciais

A OABRO entregou credenciais para 50 novos 
advogados(as) e um estagiário em cerimônia 
realizada no auditório da nova sede da Subse-
ção de Cacoal. Durante a solenidade, o presi-
dente da Seccional, Elton Assis, falou sobre a 
importância do fortalecimento da instituição, 
com os novos inscritos na Ordem.

Continue lendo...

Guichê Previdenciário realiza 
mais de 400 atendimentos
somente no mês de agosto

A central de atendimento, também conhecida 
como guichê previdenciário, realizou de março 
a julho uma média de 300 atendimentos/mês, 
contudo, somente em agosto, foram registra-
dos mais de 400 atendimentos de forma pre-
sencial e por videoconferência.

Continue lendo...

Continue lendo...

Vídeo – Confira as obras
inauguradas e anunciadas pela 
OAB neste mês de setembro

A OABRO divulgou um vídeo sobre as obras que 
foram anunciadas e inauguradas, durante a 
saída de uma caravana da Seccional pelo inte-
rior do estado, no mês de setembro. 
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Salas de Estado Maior serão 
construídas em Porto Velho

O presidente da OABRO, Elton Assis, informou 
que serão construídas três salas de Estado 
Maior na Unidade Semiaberto e Aberto Femini-
no e Albergue Masculino. Os espaços atende-
rão todos os requisitos para que o custodiado 
tenha sua integridade física e psicológica pre-
servadas, com instalações e comodidades con-
dignas.

Continue lendo...

Continue lendo...

OAB realiza primeira etapa de 
oficinas do Projeto Advocacia 
Conectada

Implantado com o objetivo de promover a qua-
lificação e o aperfeiçoamento profissional de 
advogados e advogadas de Rondônia, o projeto 
Advocacia Conectada iniciou a primeira etapa 
de oficinas durante o mês de setembro.
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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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