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Diretoria da OAB realiza primeira reunião
para tratar da transição de gestão

A reunião de transição entre as diretorias
dos triênios 2019-2021 e 2022-2024
aconteceu na sede da OAB em Porto
Velho. Para as duas gestões, o encontro
viabiliza para que tudo seja feito com
transparência para a advocacia
rondoniense. 

leia mais

OAB Vilhena leva informações sobre
direito previdenciário a mulheres do
grupo Empodere-se

OAB Rondônia participa da posse novo
integrante do Colégio de Procuradores de
Justiça

Representantes da Comissão da Mulher
Advogada (CMA) da OAB Vilhena
participaram das atividades de
encerramento 2021 do Grupo Empodere-
se, que leva informações sobre diversos
assuntos às mulheres que integram o
grupo. Desta vez, o assunto foi direito
previdenciário.

A advogada Aline Silva, secretária-geral
adjunta da OAB Rondônia, representou a
Seccional na solenidade do Ministério
Público. O procurador-geral de Justiça,
Ivanildo de Oliveira, foi promovido ao
cargo de procurador de Justiça pelo
critério de merecimento, em sessão do
Colégio de Procuradores realizada em
novembro.

leia mais leia mais
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OAB Rondônia acompanha tentativa de
homicídio contra advogado de Nova
Mamoré

A tentativa de assassinato foi contra o
advogado Alexandre Nogueira, que atua
na região de Nova Mamoré. A OAB
Rondônia acompanhou de perto as
investigações, que culminou rapidamente
com a prisão do suspeito. Para a Ordem,
os motivos estariam relacionados com o
exercício profissional. 

leia mais

Elton Assis participa da posse de novos
desembargadores do TJ de Rondônia

No dia da Justiça, OAB e CAARO
inauguram nova sede da Subseção de
Espigão d’Oeste

A sessão solene foi realizada de forma
híbrida, sendo empossados os juízes de
direito Glodner Luiz Pauleto e Jorge Luiz
dos Santos Leal. O presidente da OAB
Rondônia, Elton Assis, destacou a
importância da atuação dos novos
desembargadores no Tribunal de Justiça. 

A obra foi construída com recursos do
Fundo de Integração e Desenvolvimento
Assistencial (Fida). O prédio possui 128m²
e conta com recepção, sala para diretoria,
Espaço CAARO para prestação de
serviços, bem como auditório para
realização de cursos e eventos.

leia mais leia mais
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Confira ordem de classificação de
advogados dativos definida por sorteio;
Lista será encaminhada ao TJRO

O sorteio que definiu a ordem de
classificação dos advogados inscritos para
atuarem como dativos em 2022 foi
realizado durante a 456ª reunião do
Conselho Seccional da OAB Rondônia.
Foram quase 900 advogados inscritos. O
sorteio aconteceu por meio de sistema
desenvolvido pela TI da OABRO para dar
transparência ao ato.

leia mais

TED responde consulta sobre publicidade
na advocacia durante última sessão de
2021

Elton Assis destaca atuação profissional e
futuros desafios dos novos dirigentes do
TJ durante posse

A consulta versou sobre quatro pontos:
utilização de placa externa de
identificação do escritório; a utilização de
símbolos na placa de identificação de
imagens não relacionadas ao exercício da
advocacia; utilização de placas com
aspecto de “outdoor” ou equivalente; e
abertura de filiais do escritório dentro do
Estado.

O presidente da OAB Rondônia, Elton
Assis, destacou o profissionalismo dos
desembargadores Marcos Alaor Diniz
Granjeia, Osny Claro e José Antônio
Robles, durante a cerimônia de posse. Os
desembargadores assumiram os cargos
de presidente, vice-presidente e
corregedor geral de Justiça,
respectivamente.

leia mais leia mais
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Tribunal de Ética e Disciplina opina pela
exclusão de advogado dos quadros da
OAB; Conselho Seccional vai avaliar o caso

Conforme analisado pela 2ª Turma do
TED, o advogado possui três condenações
de suspensão, cujos processos
transitaram em julgado. A turma
acompanhou à unanimidade o voto do
relator, que votou pela exclusão do
inscrito na OAB, tendo em vista não haver
circunstâncias que pudessem impedir a
decisão.

leia mais

Emoção toma conta da última sessão do
Conselho Seccional da gestão do
presidente Elton Assis

Presidente eleito da OAB Rondônia se
reúne com tesoureiro da OAB Nacional

Reconhecimento e gratidão fizeram parte
da última sessão do Conselho Seccional
da OAB Rondônia na gestão da
presidência de Elton Assis. A reunião
aconteceu de forma híbrida, logo após o
sorteio de ordem classificatória dos
advogados inscritos para a advocacia
dativa.

Em agenda institucional em Brasília, o
secretário-geral e presidente eleito da
OAB Rondônia, Márcio Nogueira, esteve
reunido com o diretor-tesoureiro da OAB
Nacional, José Augusto de Araújo
Noronha, momento em que avaliaram os
desafios na próxima gestão. 

leia mais leia mais
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Márcio Nogueira é empossado presidente
da OAB Rondônia; Cerimônia festiva será
realizada em fevereiro de 2022

O advogado Márcio Nogueira foi
empossado presidente da OAB Rondônia
em uma cerimônia realizada de forma
híbrida. As diretorias da OAB e da CAARO
também tomaram posse. O ato foi
realizado para que os novos presidentes
possam executar os atos de gestão a
partir de 1º de janeiro de 2022.

leia mais

OAB inaugura estacionamento e reforma
da Subseção em Vilhena

Boletos da anuidade 2022 estarão
disponíveis a partir de 03 de janeiro;
descontos valem a partir da referida data

No local foram realizadas obras de
reforma geral na Sede, construção do
estacionamento, reforma geral no
auditório com instalação de cadeiras
novas, bem como a reconstrução da
rampa de acesso à Subseção com
instalação de corrimão.

A OAB Rondônia informou a advocacia
que o valor da anuidade 2022 não sofreu
reajuste, permanecendo em R$928,00.
Além disso, foi comunicado à categoria
que os boletos para pagamento estariam
disponíveis no site da instituição a partir
do dia 03 de janeiro. Quem pagar em cota
única até 31 de janeiro, tem desconto de
10%.

leia mais leia mais
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OAB entrega credenciais para 68 novos
advogados de Rondônia; última cerimônia
do ano foi híbrida

Durante a sessão, 22 participantes e seus
familiares compareceram
presencialmente no auditório da
Seccional, em Porto Velho, e os demais,
virtualmente. Dois estagiários, uma em
Porto Velho, e outra no interior, também
receberam suas credenciais.

leia mais

Sede da OAB Rondônia é reinaugurada
após reforma

Dois parlatórios e reforma da sede da OAB
são inaugurados em Rolim de Moura

O prédio foi reinaugurado após passar por
uma ampla reforma. Essa foi a primeira
obra que contempla toda a estrutura da
sede, melhorando desde a fachada até o
estacionamento. Localizada na Rua Paulo
Leal, a estrutura era mesma desde a sua
inauguração, há cerca de 20 anos.

O primeiro parlatório inaugurado foi na
Penitenciária Regional e o segundo, na
Cadeia Pública de Rolim de Moura. Na
ocasião também foi entregue a reforma
geral da sede da Subseção, que recebeu
pintura nova e melhorias no auditório e
espaço social.

leia mais leia mais
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Após reforma, sala de apoio ao advogado
da Central de Polícia volta a funcionar
normalmente

O espaço foi completamente reformado,
recebeu móveis e equipamentos novos,
como computadores e ar-condicionado.
As chaves estarão disponíveis à advocacia,
no setor de Comissariado da Unidade,
entre 8h e 18h; após esse horário, só serão
entregues na sede da Seccional.

leia mais

Em Ji-Paraná, OAB entrega parlatórios
em presídios e obra no Clube do
Advogado

Em Ji-Paraná, dirigentes da OAB
Rondônia inauguraram mais duas salas
na Penitenciária Regional Agenor Martins
de Carvalho, que já contava com um
parlatório. Já o Presídio Central passou a
contar com dois parlatórios. No Clube do
Advogado, a OAB entregou as obras da
fachada e casa do caseiro e a pintura do
salão de festas.

leia mais leia mais
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