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OAB-GO cria a
Procuradoria de Prerrogativas

Advogado do interior assume, pela 
1ª vez, presidência de turma do TED

Leia mais...

Pela primeira vez na história 
da OAB-GO, um advogado que 
atua no interior do Estado irá pre-
sidir uma turma do Tribunal de 
Ética e Disciplina (TED) da sec-
cional. A missão pioneira está a 
cargo de Luiz Rodrigues da Silva 
(foto), que na segunda-feira (17) 
foi empossado após ser eleito em 
votação do pleno e assumiu a pre-
sidência da 7ª turma do tribunal.

A OAB-GO colhe frutos dos 
compromissos firmados pela nova 
gestão. Na última sessão delibera-
tiva, o Conselho Seccional criou a 
Procuradoria Regional de Defesa 
das Prerrogativas (PRDP-OAB/
GO), órgão que integrará, junta-

OAB-GO divulga 
classificação final para 
vaga de bibliotecário

Leia mais...

A OAB-GO divulgou a classifica-
ção final dos candidatos participantes 
da Fase III para a vaga de bibliotecá-
rio da Seleção Pública Simplificada 
de Nível Superior. A classificação foi 
resultado da análise do Recursos Hu-
manos que, juntamente com os gesto-
res responsáveis, obteve aprovação o 
candidato citado.

mente com a Procuradoria Re-
gional Jurídica (PRJ-OAB/GO), 
a Procuradoria Geral da OAB/
GO (PG-OAB/GO). Para diretor 
tesoureiro, Roberto Serra, essa me-
dida é mais que o resgate de uma 
‘promessa de campanha’. “A cria-

ção desta Procuradoria é momen-
to precioso para nós, pois além de 
ter sido um dos nossos principais 
compromissos durante a campa-
nha, a defesa das prerrogativas é 
nossa maior cruzada”, afirma.

Leia mais...
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OAB-GO realiza 
Colégio de Presidentes 
Estadual da CAJ

Capela do CEL da OAB-GO 
passa por ampla revitalização

O Colégio de Presidentes Estadual 
da Comissão da Advocacia Jovem 
da OAB-GO será realizado no dia 
29 de outubro (sábado), a partir das 
8h30, na sala de sessões da Seccio-
nal Goiana, localizada na sede ad-
ministrativa da Ordem. A solenida-
de contará com pronunciamentos 
do presidente da OAB Goiás, Lú-
cio Flávio Siqueira, que abordará o 
tema do novo CPC. A programação 
se estende até às 17h. 

Leia mais...

A OAB-GO realizou a revitalização da capela do CEL da OAB-GO, local 
destinado para realização de cultos ecumênicos, casamentos e batizados. O 
espaço tme capacidade para 150 lugares. “Esta é mais uma obra concluída 
pela atual direção”, comemora o presidente da CEL, Nadim Neme Neto.Leia mais...

CMCA e ESA 
debatem desafios 
da mediação judicial

A Comissão de Mediação, Conci-
liação e Arbitragem da OAB Goiás, 
e a Escola Superior de Advocacia 
(ESA-GO), realizam na próxima 
terça-feira (25) um bate-papo no 
espaço café na Fnac do shopping 
Flamboyant. O evento tem como 
objetivo promover uma ampla aná-
lise de temas relacionados à media-
ção, conciliação e arbitragem. “É 
muito importante divulgarmos en-
tre os operadores do direito e a so-
ciedade em geral, as possibilidades 
de se solucionar conflitos por meio 
de outros métodos alternativos que 
não a ação judicial, costumeiramen-
te utilizada”, afirma o presidente da 
CMCA, Renan Martins.

Leia mais...

1º Halloween da CAJ promete noite 
de integração no CEL da OAB

A Comissão da Advocacia Jovem da OAB-GO celebra o Dia das Bru-
xas, na 1ª Edição do Halloween da CAJ, no dia 29 de outubro, às 20h, 
no Píer do CEL da OAB. De acordo com presidente da CAJ, Henrique 
Alves, são esperadas 300 pessoas nesta festa. Ingressos custam R$ 40.

Leia mais...
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