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OAB oficiará Corregedoria da Polícia Civil
para que apure conduta de delegado que
desferiu ofensas a advogado

Durante a 454ª Sessão Ordinária do
Conselho Seccional, o pleno da OAB
Rondônia decidiu pelo encaminhamento
de ofício à Corregedoria da Polícia Civil
para que tome providências
administrativas contra delegado pelo
tratamento inadequado direcionado a um
advogado durante o seu exercício
profissional. 

leia mais

Advocacia Conectada: ferramenta auxilia
advogados com marketing jurídico e a
angariar clientes

Curso marca retorno de grandes eventos
presenciais na OAB de Ariquemes

Projeto promovido pela OAB Rondônia e
CAARO, com apoio da ESA/RO percorreu
em caravana as cidades de Vilhena,
Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura,
São Miguel, Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru e
Ariquemes, promovendo a capacitação da
advocacia para a utilização de canais
digitais.

Retomando os grandes eventos
presenciais na Subseção de Ariquemes,
foi realizado o curso “Tópicos Avançados
de Processo Civil – Módulo I”, ministrado
pelo juiz de Direito do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia e professor
adjunto do Magistério Superior na
Universidade Federal de Rondônia,
Rogério Montai.

leia mais leia mais

https://www.oab-ro.org.br/oab-oficiara-corregedoria-da-policia-civil-para-que-apure-conduta-de-delegado-que-desferiu-ofensas-a-advogado/
https://www.oab-ro.org.br/advocacia-conectada-ferramenta-auxilia-advogados-com-marketing-juridico-e-a-angariar-clientes/
https://www.oab-ro.org.br/curso-marca-retorno-de-grandes-eventos-presenciais-na-oab-de-ariquemes/
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OAB Cacoal promove capacitações
práticas sobre direito do trabalho

Com o objetivo de aliar conhecimento
jurídico à prática da advocacia trabalhista,
a Comissão dos Jovens Advogados da
OAB de Cacoal promoveu duas atividades
de capacitações práticas sobre direito do
trabalho, com a mentoria da advogada e
vice-presidente da OAB Cacoal, Glória
Chris Gordon. 

leia mais

OAB ingressará com representação
contra promotor que desrespeitou a
capacidade profissional de advogada

OAB cobra do TJ soluções dos problemas
na plataforma do PJe; advogados não
conseguem fazer distribuição de iniciais
no âmbito dos Juizados Especiais

Por unanimidade, o Conselho Seccional
da OAB Rondônia aprovou representação
em favor de uma advogada de Porto
Velho, durante a 454ª Sessão Ordinária. A
ação foi motivada em função do parecer
de um Promotor de Justiça, o qual expõe
com desrespeito a capacidade
profissional da advogada.

A OAB Rondônia oficiou e pediu
providências ao Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia sobre problemas no
PJe relatados pela advocacia no interior e
da capital do estado. Os advogados
estavam com dificuldades para realizarem
a distribuição de novos processos no
âmbito dos Juizados Especiais.

leia mais leia mais

https://www.oab-ro.org.br/oab-cacoal-promove-capacitacoes-praticas-sobre-direito-do-trabalho/
https://www.oab-ro.org.br/oab-ingressara-com-representacao-contra-promotor-que-desrespeitou-a-capacidade-profissional-de-advogada/
https://www.oab-ro.org.br/oab-cobra-do-tj-solucoes-dos-problemas-na-plataforma-do-pje-advogados-nao-conseguem-fazer-distribuicao-de-iniciais-no-ambito-dos-juizados-especiais/
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Chapas que concorrem ao Conselho
Seccional da OAB para o triênio 2022/2024
têm registros homologados pela Comissão
Eleitoral

As duas chapas que disputaram a
Presidência do Conselho foram
encabeçadas pelos advogados: Zênia
Luciana Cernov de Oliveira (Chapa 11) e
Márcio Melo Nogueira (Chapa 10). A
homologação dos registros dos
candidatos ocorreu após esgotados os
prazos para impugnação.

leia mais

Mesários que atuaram na eleição do
Conselho Seccional da OAB receberam
treinamento do TRE sobre urnas
eletrônicas

Subseção de Cacoal apresenta relatório
de prestação de contas da gestão 2019-
2021

Antes de atuarem nas eleições da OAB,
mesários e integrantes da Comissão
Eleitoral participaram de um treinamento
sobre a utilização das urnas eletrônicas. A
capacitação foi realizada na na sede do
Tribunal Regional Eleitoral, na Capital. 

O informativo, contendo 135 páginas,
trouxe um balanço de todas as ações
realizadas, destacando as conquistas
alcançadas pela advocacia cacoalense no
triênio. São elencados cinco eixos de
atuação, sendo eles: estrutura e
infraestrutura; capacitação; institucional;
social; e integração e eventos.

leia mais leia mais

https://www.oab-ro.org.br/chapas-que-concorrem-ao-conselho-seccional-da-oab-para-o-trienio-2022-2024-tem-registros-homologados-pela-comissao-eleitoral/
https://www.oab-ro.org.br/mesarios-que-vao-trabalhar-na-eleicao-do-conselho-seccional-da-oab-receberam-treinamento-do-tre-sobre-urnas-eletronicas/
https://www.oab-ro.org.br/subsecao-de-cacoal-apresenta-relatorio-de-prestacao-de-contas-da-gestao-2019-2021/
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Márcio Nogueira é eleito presidente e vai
comandar a OAB Rondônia no triênio
2022-2024

Em uma disputa acirrada e com muita
emoção, o advogado Márcio Melo
Nogueira foi eleito presidente da
Seccional Rondônia da Ordem dos
Advogados do Brasil com 51,12% dos votos.
Ele encabeçou a chapa 10, com o slogan
“Uma Nova Advocacia Para Todos”. No
total, foram 2.568 votos para o vencedor. 

leia mais

OAB Rondônia participa de sessão de
posse dos novos dirigentes do Tribunal
Regional Eleitoral

OAB vai acompanhar de perto investigação
e acusações contra advogada em Ji-Paraná

O presidente da OAB Rondônia, Elton
Assis, participou da cerimônia de posse e
eleição dos novos diretores do Tribunal
Regional Eleitoral para o biênio 2022/2023.
A sessão foi realizada de forma híbrida,
sendo presidida pelo desembargador
Marcos Alaor Diniz Grangeia.

Por meio da sua Procuradoria de
Prerrogativas, a Seccional de Rondônia da
OAB interveio no feito, para ter acesso aos
autos e averiguar as medidas pertinentes
para assegurar o sadio desenvolvimento
da profissão e o exercício regular da
advocacia popular.

leia mais leia mais

https://www.oab-ro.org.br/marcio-nogueira-e-eleito-presidente-e-vai-comandar-a-oab-rondonia-no-trienio-2022-2024/
https://www.oab-ro.org.br/oab-rondonia-participa-de-sessao-de-posse-dos-novos-dirigentes-do-tribunal-regional-eleitoral/
https://www.oab-ro.org.br/oab-vai-acompanhar-de-perto-investigacao-e-acusacoes-contra-advogada-em-ji-parana/
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OAB Ariquemes participa de audiência
pública sobre concessão de empresa de
água no município

A audiência pública foi promovida pela
Agência Municipal de Regulação para
debater a revisão do contrato de
concessão da empresa Águas de
Ariquemes. O evento aconteceu na
Câmara Municipal e contou com a
participação do presidente da Subseção,
Brian Griehl e da presidente eleita, Helena
Debowski. 

leia mais

TED adverte advogado que abandonou
causa de seu cliente

Representante da OAB é eleito 1º secretário
do Conselho Estadual de Saúde de
Rondônia

A decisão ocorreu durante sessão virtual
para julgamento de processos
administrativos disciplinares da 2ª Turma
do Tribunal de Ética e Disciplina. A atitude
do advogado culminou na extinção do
processo judicial trabalhista em trâmite
em razão de prescrição intercorrente.

O advogado Rodrigo Rafael dos Santos é o
representante da OAB Rondônia no
Conselho Estadual de Saúde (CES/RO). A
eleição da mesa diretora para a gestão
2021/2022 foi realizada no auditório do
órgão, em Porto Velho. O CES é composto
por 24 entidades ao todo. 

leia mais leia mais

https://www.oab-ro.org.br/oab-ariquemes-participa-de-audiencia-publica-sobre-concessao-de-empresa-de-agua-no-municipio/
https://www.oab-ro.org.br/ted-adverte-advogado-que-abandonou-causa-de-seu-cliente/
https://www.oab-ro.org.br/representante-da-oab-e-eleito-1o-secretario-do-conselho-estadual-de-saude-de-rondonia/
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