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BRIGADAS

OAB lança em São José do Calçado projeto estadual
de capacitação no PJe

   Redação

MAIS NOTÍCIAS 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE ESPÍRITO
SANTO

PREVISÃO DO TEMPO

Temperaturas devem
chegar a 8 °C no Sul
do ES nesta segunda

(3)

JERÔNIMO MONTEIRO

Motorista morre ao capotar o
caminhão

OPORTUNIDADE

Sine: semana inicia
com 144 vagas de
emprego no Espírito

Santo

CARTÃO REFORMA

Capixabas terão R$
17 milhões para
melhorias nas

residências

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

Prefeitura reforça
frota e amplia
atendimento em

setores

Com a chegada do Processo
Judicial Eletrônico (PJe) na
Justiça Estadual e do Trabalho os
advogados capixabas
precisaram se readequar ao
ambiente virtual de abertura e
tramitação de processos. Para
ajudar o advogado a entender
melhor e conseguir navegar pelo
programa, a OAB-ES realiza diversos treinamentos técnicos e jurídicos.

Agora a OAB-ES irá lançar, as “Brigadas PJe”, garantindo que o Processo
Judicial Eletrônico esteja ao alcance de toda a advocacia capixaba. O primeiro
município a receber as Brigadas será São José do Calçado. O lançamento será
no Salão do Júri no Fórum da cidade, às 10h, na próxima segunda-feira.

De acordo com a OABA, trata-se de um projeto audacioso que vai percorrer
todas as cidades do estado com técnicos e advogados para tirar dúvidas,
analisar o computadores, promover treinamentos e garantir o devido exercício
profissional. Na prática, os técnicos estarão aptos a configurar o computador
do advogado, verificando se o profissional está utilizando o sistema correto.

Já o apoio jurídico será atribuição do advogado que estará disponível
nas Brigadas para explicar sobre peticionamento no que diz respeito ao
formato, inserção de documentos no sistema, tipo de documento que deve ser
inserido e o que gera indisponibilidade do sistema e muito mais.
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