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Justiça nega liminar e bancos 
terão de atender advogados

Em reunião no TJGO, CDPCD 
sugere retorno do Projeto Curatela

Leia mais...

A OAB-GO participou na 
quarta-feira de uma reunião 
com o juiz auxiliar da Presi-
dência do TJGO, Romério do 
Carmo Cordeiro e integrantes 
da Associação Pestalozzi de 
Goiânia (APG) para sugerir o 
retorno do Projeto Curatela. 
Participou do encontro o pre-
sidente da CDPCD, Hebert Ba-
tista Alves.

A Justiça Trabalhista de Goiás 
negou, na quarta-feira, pedido de 
medida liminar, em sede de Man-
dado de Segurança, requerida 
pelo Sindicato dos Bancários, que 
solicitava a revogação da decisão 
liminar concedida na Ação Civil 
Pública proposta pela Ordem dos 
Advogados do Brasil- Seção Goiás 
(OAB-GO). Desta forma, segue vá-
lida a decisão da Justiça Trabalhis-
ta do último dia 9, que deferiu o 
pedido formulado pela OAB-GO e 
determinou o restabelecimento do 
expediente bancário, no percentual 
de 30% dos empregados públicos, 
voltados ao atendimento bancário, 
nas agências e postos de atendi-
mento das instituições bancárias 
conveniadas e estabelecidas junto 

ESA movimenta interior 
com cursos presenciais 
em seis subseções

Leia mais...

A ESA-GO movimentou o inte-
rior nesta semana. A programação 
contemplou seis subseções, com ati-
vidades presenciais. Em Rubiataba, 
por exemplo, foi proferida a pales-
tra a respeito das regras das eleições 
2016. Em Cristalina, houve debate 
acerca do fórum regional do NCPC.

aos órgãos do Poder Judiciário 
Estadual e Federal, sob pena de 
multa diária de R$ 5 mil em caso 
de descumprimento. 

 
Visita

O presidente, Lúcio Flávio 
de Paiva recebeu na quinta-fei-

ra, em seu gabinete, a visita de 
membros do Sindicato dos Em-
pregados de Estabelecimentos 
Bancários de Goiás para debater 
questões pertinentes à greve da 
categoria. Ao final, Lúcio Flávio 
afirmou que se tratou de um en-
contro importante. Leia mais...
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OAB-GO realiza sabatina 
com candidatos à  
Prefeitura de Goiânia

OAB-GO participa do 
II Ciclo de Palestras 
do Procon-MT

A OAB-GO, atendendo a propositu-
ra aprovada do Conselho Seccional, 
realiza uma sabatina com candida-
tos à Prefeitura de Goiânia, no próxi-
mo dia 22 deste mês, das 14h às 18h. 
Tradição na Ordem, o encontro se 
propõe a discutir projetos e propos-
tas, aprimorando o debate de ideias 
e contribuindo com as formulações 
das plataformas dos proponentes. É 
também uma forma de auxiliar na 
evolução da cidadania, o instante 
máximo da democracia.

Leia mais...

A presidente da Comissão de 
Direitos do Consumidor (CDC), 
Renata Abalém, representa a OAB-
GO durante o II Ciclo de Palestras 
Procon Você, realizado pela Procu-
radoria do Consumidor do Estado 
de Mato Grosso. A CDC de Goiás 
contribui com as discussões, quan-
do Abalém ministra palestra sobre 
contrato de promessa de compra 
e venda de imóvel na planta e os 
direitos dos consumidores. “Irei 
apresentar as saídas jurídicas para 
o consumidor reivindicar os seus 
direitos”, resume a advogada.

Leia mais...

OAB-GO marca presença na  
posse de Carmem Lúcia no STF

Membros da OAB-GO estiveram em Brasília para acompanhar sessão em 
que a ministra Cármen Lúcia tomou posse como presidente do STF. É a se-
gunda vez que uma mulher preside a Suprema Corte brasileira.

Leia mais...

Partida festiva celebra nova  
iluminação do campo do CEL da OAB

Leia mais...

A nova iluminação do campo society do CEL da OAB foi inaugurada 
na última semana. O jogo inaugural foi disputado entre os Pernas de Pau 
e a AFEC. “O mais importante foi a confraternização e outro benefício da 
atual gestão”, disse o presidente da CEL, Nadim Neme Neto.
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