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Diretores e presidentes de co-
missões participam na segun-
da-feira (07), na sala de sessões 
da sede seccional, do 2º Colégio 
de Presidentes de Comissões 
da OAB GO. O objetivo foi em 
apresentar diretrizes, alinhar as 
metodologias, trazer as deman-
das, necessidades e sugerir ou 
até mesmo criar soluções para 
otimizar os trabalhos.
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TJGO retoma atividades de quatro 
varas cíveis após pedido da OAB-GO

Diretoria e comissões participam do 
2º Colégio de Presidentes da OAB-GO

Leia mais...

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de Goiás (TJGO) anunciou 
na segunda-feira (07) a retoma-
da imediata dos trabalhos em 
quatro varas cíveis nas quais a 
tramitação dos processos estava 

Intimações serão 
publicadas no Diário 
de Justiça Eletrônico

Leia mais...

A OAB-GO, por meio da Comissão 
de Direito Digital e Informática, in-
forma que desde 1º/11 as intimações 
de advogados particulares relativo a 
processos que tramitam no Sistema 
de Processo Judicial Digital (PJD) são 
publicadas no Diário de Justiça Eletrô-
nico. Também reforça que os prazos 
serão contados a partir da publicação.

suspensa em virtude da digitali-
zação. A medida foi tomada após 
a Ordem dos Advogados do Bra-
sil - seção Goiás (OAB-GO) pro-
tocolar um pedido de providên-
cias junto ao Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), buscando uma 
ordem mandamental para que o 
TJGO retomasse imediatamente 
o trâmite dos processos em nove 
varas cíveis do Sistema de Pri-
meiro Grau. Leia mais...
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Palestrantes celebram  
pioneirismo do Congresso 
Condominial de Goiás

Roberto Serra é o novo presidente 
da Comissão de Direitos Humanos

A OAB-GO, por meio da Comissão 
de Direito Imobiliário e Urbanístico, 
realizou no sábado (05/11) o 1º Con-
gresso Condominial, maior evento 
sobre esta temática em Goiás. O pre-
sidente da Comissão de Direito Imo-
biliário e Urbanístico, Diego Amaral, 
abriu o evento e avaliou a realização 
do congresso. Ele enalteceu a impor-
tância de discutir o tema. “Consoli-
damos mais um grande evento. Este 
é o primeiro evento desta natureza a 
ser realizado no Brasil. A OAB-GO, 
por meio da CDIU, faz escola neste 
setor”, afirma.

Leia mais...

O diretor-tesoureiro da OAB Goiás, Roberto Serra da Silva Maia, tomou pos-
se na segunda-feira (07) como presidente da Comissão de Direitos Humanos 
(CDH\OAB-GO). Serra assinou e fez a leitura do termo de compromisso. Ele 
é o terceiro nome designado para a presidência da CDH no triênio 2016-2018.

Leia mais...

OAB-GO monta força 
tarefa para pagamento 
dos advogados dativos

Uma força-tarefa montada pela 
OAB-GO vai analisar cerca de 13 mil 
processos de advogados indicados 
por juízes para defender cidadãos 
com baixo poder aquisitivo. De acor-
do com dados da Defensoria Pública, 
estes processos somam algo em tor-
no de R$ 25 milhões em UHDs atra-
sadas desde o ano de 1997. A equipe 
é formada por servidores, funcioná-
rios da OAB, advogados e represen-
tantes da Secretaria de Governo, e já 
está trabalhando nas dependências 
da ESA-GO, amparada por uma in-
fraestrutura especialmente montada 
para este trabalho. 

Leia mais...

Empreendorismo e imagem da 
advogada é tema de palestra

A Comissão Especial de Inovação e Gestão, em parceria com a Co-
missão da Mulher Advogada da OAB Goiás e Associação Brasileira de 
Mulheres de Carreira Jurídica, realizou na terça-feira (08), na Casa Opus 
Areião, a palestra “Empreendedorismo e a Imagem da Advogada”.

Leia mais...
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