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Nova juíza do Tribunal de Ética da OAB-GO começa atuar no 
dia 10 
 
O presidente da seccional goinada Ordem dos Advogados do Brasil  (OAB-GO), Lúcio 
Flávio Paiva, empossou a advogada Marly Alves Marçal da Silva como juíza do 
Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-GO. A cerimônia de posse foi realizada 
na sede da Ordem goiana na última sexta-feira (30). 
 
Marly Alves afirmou estar feliz com a posse, “pois é uma conquista pessoal”. A juíza 
do TED, que começará seus trabalhos a partir do dia 10 de outubro, disse que usará 
sua experiência para agregar na valorização do advogado. 
Acompanhou a posse a conselheira seccional e presidente da Comissão de Direito 
Previdenciário e Securitário, Delzira Menezes. 
 
TED 
Compete ao TED por força do que dispõem a Lei nº 8.906/94 e o Código de Ética e 
Disciplina, instruir e julgar processos disciplinares, observando as regras do estatuto e 
do regulamento geral, aplicando os princípios expostos na legislação processual 
penal. 
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OAB-GO concorre à cadeira no Conselho de Usuários da TIM 
 
A Comissão de Direito do Consumidor da seccional goiana da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-GO)concorre a uma cadeira no Conselho de Usuários da TIM. A 
eleição acontecerá na próxima sexta-feira (7). 
 
O Conselho de Usuários nasceu de uma iniciativa da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) de aproximar as operadoras, os usuários de telefonia 
móvel e os membros das entidades de defesa do consumidor. 
 



O objetivo dessa iniciativa é trazer maior participação social, por intermédio dos 
Conselhos, na condução da prestação dos serviços pelas operadoras, contribuindo 
igualmente para a construção de uma sociedade interessada e participativa. 
Para votar, é preciso acesso o link http://www.tim.com.br/go/conselhodeusuarios. Após 
entrar no site, clique na aba ‘Eleição’.  Fonte: OAB-GO 


