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O conselheiro federal Marcello 
Terto foi designado pelo presidente 
da OAB, Claudio Lamachia, como 
representante titular na comissão 
organizadora do VI concurso para 
Defensor Público Federal – 2ª cate-
goria. A primeira reunião discutirá 
o planejamento e estabelecerá cro-
nograma do concurso.

lação deste comitê. “Ao observar o 
lançamento nas outras subseções, as 
pessoas têm se motivado e engajado 
com esse trabalho contra a corrupção 
eleitoral”, afirma. Aparecida de Goi-
ânia será o décimo município goiano 
a receber a iniciativa.
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Aparecida de Goiânia instala 
Comitê de Combate ao Caixa 2

Marcello Terto será  representante da comissão  
organizadora de concurso para Defensor Público Federal

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil - seção Goiás (OAB-GO) lança na 
quarta-feira (14), às 18h30, na Sub-
seção de Aparecida de Goiânia, o 
Comitê de Combate ao Caixa Dois. 
A abertura será realizada pelo presi-
dente da OAB-GO, Lúcio Flávio de Leia mais...

Leia mais...

Paiva, e logo após haverá a palestra 
com o presidente da Comissão de 
Processo Legislativo e Políticas Públi-
cas, Danúbio Remy. Para o presiden-
te da Comissão Especial de Combate 
à Corrupção Eleitoral, David Soares, 
é grande a expectativa para a insta-

Ingressos para Baile 
do Rubi em Itaberaí 
já estão à venda

Leia mais...

O evento mais aguardado pela 
advocacia, o Baile do Rubi, pela pri-
meira vez será realizado na subse-
ção de Itaberaí. A festa está marcada 
para o dia 17 de setembro.
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A OAB-GO abriu seleção para 
empresas interessadas na presta-
ção de serviços no CEl.  A empresa 
deverá disponibilizar profissionais 
para zelar pelo patrimônio da ins-
tituição, cuidar da portaria, fazer 
ronda, controlar a entrada e saída 
de veículos e demais atividades 
operacionais. Leia mais...

Versão do Firefox é criada para uso 
exclusivo da advocacia goiana

OAB vai à Justiça para garantir levantamento de alvarás

OAB-GO abre seleção 
pública para contratação 
de prestadores de 
serviço no CEL

Já está disponível no site do Ad-
vogado Digital para download um 
recurso que irá facilitar bastante a 
vida da advocacia goiano. O estu-
dante de direito e publicitário Bru-
no Miranda, com apoio, suporte e 
aval da Comissão de Direito Digi-
tal e Informática da OAB-GO, de-
senvolveu uma versão do navega-
dor Firefox para uso nos principais 
sistemas de processo eletrônico. A 

Leia mais...

Partes podem requerer 
guarda particular de  
autos que serão descartados

A OAB-GO alerta aos advogados 
de partes envolvidas em autos que 
serão descartados em breve pelo TJ-
GO. No último dia 29 de agosto, a 
Comissão Permanente de Avaliação 
Documental do Tribunal informou 
que fará eliminação de documen-
tos judiciais, conforme edital nº. 
006/2016.Leia mais... Leia mais...

não é contra a greve, mas é a favor 
que a paralisação deva atender os 
requisitos legais, de modo a manter 
a prestação dos serviços essenciais 
aos advogados e jurisdicionados, 
permitindo que seja cumprida a 
ordem de levantamento de alva-
rás para pagamento de honorários. 

A OAB-GO entrou, na segunda-
feira (05), com uma ação civil públi-
ca cumulada com antecipação dos 
efeitos da tutela, em desfavor do 
Sindicato dos Bancários do Estado 
de Goiás, que deflagrou, na terça-
feira (06), em todo o Brasil, a greve 
dos bancários. A OAB esclarece que 

iniciativa surgiu durante a Semana 
do Advogado Digital, realizada na 
ESA-GO no final de junho. A ins-
piração veio quando o estudante 
foi apresentado à versão do Firefox 
desenvolvida pelo CNJ para acesso 
exclusivo ao PJE. Após a adapta-
ção, a Comissão de Direito Digital 
e Informática testou a ferramenta 
e deu o aval para que a advocacia 
possa utilizá-la.

A Ordem alega que, tendo como 
exemplo anos anteriores, a greve 
dos bancários, costuma comprome-
ter ou paralisar totalmente as ativi-
dades de atendimento no âmbito 
das agências e nos postos de atendi-
mentos dos bancos conveniados ao 
Judiciário Federal e Estadual.

https://www.facebook.com/oabgoias/
https://www.instagram.com/oabgo/
https://twitter.com/oabgo
https://www.facebook.com/oabgoias/
https://www.instagram.com/oabgo/
https://twitter.com/oabgo
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/selecao/08-09-2016-oab-go-abre-selecao-publica-para-contratacao-de-prestadores-de-servico-no-cel/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/selecao/08-09-2016-oab-go-abre-selecao-publica-para-contratacao-de-prestadores-de-servico-no-cel/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/informe/05-09-2016-greve-dos-bancarios-oab-vai-a-justica-para-garantir-levantamento-de-alvaras/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/informe/05-09-2016-greve-dos-bancarios-oab-vai-a-justica-para-garantir-levantamento-de-alvaras/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/direito-digital/06-09-2016-pje-estudante-cria-versao-do-firefox-para-uso-exclusivo-da-advocacia-goiana/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/direito-digital/06-09-2016-pje-estudante-cria-versao-do-firefox-para-uso-exclusivo-da-advocacia-goiana/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/judiciario/08-09-2016-partes-podem-requerer-guarda-particular-de-autos-que-serao-descartados/
http://www.oabgo.org.br/oab/noticias/judiciario/08-09-2016-partes-podem-requerer-guarda-particular-de-autos-que-serao-descartados/
http://www.oabgo.org.br/oab/campanhas/setembro-verde/

