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retoria da OAB-GO endossou 
a importância do tribunal e a 
competência de cada juiz que 
assumiu a cadeira. Compete ao 
TED instruir e julgar processos 
disciplinares.
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OAB Goiás entrega sala ao 
advogado no novo Fórum Cível

Novos juízes são empossados no TED

Leia mais...

Treze novos juízes do Tribu-
nal de Ética e Disciplina (TED) 
tomaram posse, durante a ses-
são do conselho, realizada na 
quarta-feira (05). O presidente 
Lúcio Flávio de Paiva e a di-

A OAB-GO entregou, na terça-feira (04/10), à advocacia a nova sala da Ordem, que já passa 
a funcionar no novo Fórum Cível de Goiânia, no Parque Lozandes, próximo ao Paço Munici-
pal.  Durante o lançamento, foi possível conferir os equipamentos, a decoração e os ambien-
tes diferenciados. O presidente Lúcio Flávio de Paiva reiterou que o objetivo principal foi 
de apresentar um novo conceito em prestação de serviço à advocacia goiana. “Foi todo um 
processo que passou pela escolha dos melhores materiais, à tecnologia mais avançada. Fruto 
de todo esse trabalho é que os advogados vão encontrar aqui um espaço diferenciado”.

Leia mais...

OAB-GO cria novos
mecanismos para agilizar 
tramitação de processos

Leia mais...

Preocupada em melhorar e em dar 
mais celeridade aos serviços e à tra-
mitação de processos, foi aprovada, 
em sessão do conselho, a criação do 
Conselho Pleno, da Primeira e Segun-
da Câmaras da OAB-GO. Com esta 
nova segmentação, o que conhece-
mos como ‘conselho seccional’ passa 
a ser o Conselho Pleno.
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OAB-GO dá posse para 
três novas comissões

Dialogando o Direito: 
CAJ e ESA debatem 
o direito empresarial

O presidente Lúcio Flávio de Paiva 
deu posse para três novas comissões, 
em cerimônia realizada na sexta-
feira (30/09), na sala de sessões da 
OAB-GO: a Comissão Especial de 
Inovação e Gestão, a Comissão do 
Advogado Professor e a Comissão 
Especial de Combate à Exploração 
nas Relações de Trabalho.  Isis Passos 
será presidente da Comissão Especial 
de Inovação e Gestão. Rosângela Ma-
galhães da Comissão do Advogado 
Professor. Carla Zannini assume a 
Comissão Especial de Combate à Ex-
ploração nas Relações de Trabalho.

Leia mais...

A Comissão do Advogado Jovem, 
em parceria com a Escola Superior de 
Advocacia (ESA) e a unidade de ensi-
no, Damásio Educacional, iniciou, na 
última quinta-feira (29/09), o projeto 
Dialogando o Direito. A primeira edi-
ção debateu a respeito do direito em-
presarial. O presidente da comissão, 
Franco de Velasco, apresentou deta-
lhes sobre as peculiaridades do esta-
belecimento empresarial. “O objetivo 
desta dinâmica é levar o conhecimen-
to ao advogado que está em início de 
carreira”, pontua o coordenador da 
subcomissão de capacitação profis-
sional da CAJ, Caio Isecke.

Leia mais...

Intimações serão realizadas 
por meio de publicação no DJE

Secretário-geral da OAB, Jacó Coelho, e o presidente da CDDI, Rafael Fer-
nandes Maciel se reuniram no TJ-GO com o juiz auxiliar da presidencial, Sebas-
tião Neto. O juíz confirmou que intimações dos processos eletrônicos serão re-
alizadas pelo Diário da Justiça Eletrônica e não mais pelo painel de intimações. 

Leia mais...

OAB-GO ilumina fachada 
em alusão ao Outubro Rosa

A OAB-GO iluminou a fachada nas cores alusivas ao Outubro Rosa. 
A iniciativa nacional foi criada para conscientizar, principalmente as 
mulheres, dos fatores de risco, de proteção e das medidas de detecção 
precoce para o câncer de mama.

Leia mais...
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