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11
Anuidade
Principal fonte de receitas da OAB-GO, a 
anuidade permite à Seccional dar suporte 
a um conjunto expressivo de serviços de 
qualidade, de toda a infraestrutura e de 
outros benefícios colocados à disposi-
ção dos advogados. Diretor-tesoureiro da 
OAB-GO, João Bezerra Cavalcante explica 
que a anuidade permite ainda à Seccional 
administrar seu patrimônio e manter fun-
cionários. “É preciso que fique claro que a 
OAB não conta com recursos públicos ou 

privados”, declara.

15
Súmula Vinculante
Aprovada no início de fevereiro pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), a Súmula Vincu-
lante nº 14 garante aos advogados acesso a 
provas já documentadas em autos de inquéri-
tos policiais, envolvendo seus clientes, ainda 
que tramitem sob sigilo. A proposta analisada 
pelo STF foi protocolada pela Ordem dos 
Advogados do Brasil em 21 de novembro do 
ano passado.

17
Tributação
Numa demanda que se arrastava há pratica-
mente 13 anos, o Supremo Tribunal Federal 
decidiu que as sociedades civis de presta-
ção de serviços legalmente regulamentadas 
– incluindo advogados – estão sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (Cofins), 
a uma alíquota de 3% calculada sobre o 
faturamento. Caso a contribuição seja exigida 
retroativamente, o Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário (IBPT) estima que a 
conta possa superar R$ 5 bilhões.

6 Capa
A inauguração das novas instalações da Sala dos Advogados 

no Fórum de Goiânia e a abertura da sala de digitalização 

de peças processuais no Tribunal Regional do Trabalho 

da 18ª Região, em janeiro, marcaram apenas o início de 

uma série de obras e serviços oferecidos pela OAB-GO aos 

profissionais. Ao longo do ano, a Seccional entregará o novo 

edifício anexo da sede administrativa, estacionamentos, 

construção e reforma das sedes de subseções, entre outros 

empreendimentos em Goiânia e no interior do Estado.
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Ao longo das últimas oito dé-
cadas, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil tem consolida-

do perante a sociedade brasileira seu 
papel de defesa da Constituição, da 
ordem jurídica do Estado democráti-
co de direito, dos direitos humanos, 
da justiça social, e de pugnar pela 
boa aplicação das leis, pela rápida 
administração da justiça e pelo aper-
feiçoamento da cultura e das insti-
tuições jurídicas, conforme preceito 
legal expresso constante do Estatuto 
da Advocacia e da OAB (EAOAB).
Mas, a par do cumprimento das suas 
finalidades institucionais, acima re-
feridas e de todos nós fartamente co-
nhecidas, pois cotidianamente defen-

didas, a OAB também tem relevante 
missão corporativa, que se consubs-
tancia na representação, defesa, sele-
ção e disciplina, sempre com exclu-
sividade, da categoria profissional 
que, segundo decidiu recentemente 
o Supremo Tribunal Federal, exerce 
função “constitucionalmente privile-
giada”, a advocacia.
Em Goiás, temos buscado cumprir 
ambas vertentes de atuação, ou seja, 
a OAB-GO tem exercido perante 
a sociedade, e em defesa desta, as 
mais diversas funções de porta-voz 
e guardiã dos interesses coletivos, 
sem, no entanto, se descuidar da ad-
vocacia e do seu dia-a-dia profissio-
nal, tanto na Capital quanto nas ci-

dades do interior, ampliando sempre 
os serviços prestados por ela e por 
seus diversos órgãos.
Ao longo desta edição da nossa re-
vista, o colega terá oportunidade 
de rever apenas algumas das últi-
mas ações desenvolvidas Seccional, 
como por exemplo, o recém implan-
tado Recorte de Intimações Digitais, 
que já é um sucesso, bem como as 
diversas obras de melhoria que estão 
sendo implementadas, todas volta-
das para os interesses da categoria, 
mostrando a forte vocação da Insti-
tuição de servir aos advogados.

Miguel Ângelo Cançado,
presidente

EDITORIAL
Um olhar sobre nossas 
inúmeras conquistas 
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capa

Conquistas para a história
Advogados goianos são contemplados com melhoramentos nas esferas 

do Poder Judiciário, na sede da OAB-GO e nas subseções

Casag: reforma cria centro de atendimento para advogados

Até o fim de 2009, a Sec-
cional de Goiás terá 
contabilizado uma série 

de obras e serviços oferecidos aos 
profissionais que atuam na capital e 
no interior do Estado. Só em janei-
ro, a OAB-GO entregou à categoria 
a Sala dos Advogados no Fórum de 
Goiânia e a sala de digitalização de 
peças processuais no Tribunal Re-
gional do Trabalho da 18ª Região 
(TRT-18). Além disso, a Seccional 
investiu em obras de infraestrutu-
ra, que atendem também às neces-
sidades das subseções, cujo prin-
cipal mérito é o cumprimento dos 
objetivos e metas definidas como 
prioritárias pela Seccional.

A inauguração da obra das no-
vas instalações da Sala dos Advo-
gados no Fórum foi a primeira a 
ser entregue pela Seccional à ad-
vocacia goiana neste ano, em 26 
de janeiro, com a presença maci-
ça de advogados. O espaço passou 
por mudança – a área de circula-
ção foi ampliada e o recinto agora 
conta com 18 novos terminais de 
computadores (antes possuía 13), 
dotados de monitores de tela pla-
na, para acesso aos Sistemas de 
Primeiro e de Segundo Grau. Tam-
bém o número de computadores 
usados na elaboração de petições 
saltou de seis para oito. Os atuais 
equipamentos do Projudi, os de 

cálculo para atualização de valo-
res e os de uso interno deram lugar 
a máquinas mais modernas. A sala 
aumentou de tamanho – se antes 
havia 155 metros quadrados de 
circulação dos profissionais, ago-
ra a área útil dispõe de 180 metros 
quadrados.

Em sua última semana como 
diretor do foro, o juiz Carlos Al-
berto França atribuiu à ampliação 
da Sala do Advogado como fruto 
de parceria bem-sucedida com a 
Ordem em Goiás. “As várias reu-
niões que mantivemos com a OAB 
propiciaram essa magnífica obra, 
que contribui para prestação ju-
risdicional mais ágil”, afirmou 
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o magistrado. Já o presidente da 
Seccional goiana, Miguel Ângelo 
Cançado, lembrou em seu discurso 
que a “vocação essencial da ordem 
é servir à advocacia e à socieda-
de”. Segundo ele, um espaço como 
esse, onde transitam mais de 2 mil 
profissionais por dia, precisava 
de readequação, pois o objetivo é 
melhorar as condições de trabalho 
dos advogados. Emocionado, o en-
tãopresidente do Tribunal de Justi-
ça, desembargador José Lenar de 
Melo Bandeira, emendou: “Esta 
sala contribui para desembaraçar a 
atividade advocatícia”. 

O advogado Rodrigo Nogueira 
Ferreira, que frequenta a sala da 
OAB no fórum, ficou bastante sa-
tisfeito com as instalações. “Esse 
espaço irá facilitar a vida dos pro-
fissionais quando forem elaborar 
petições e verificar o andamento 
dos processos”, comentou. Tam-
bém ressaltou os computadores à 
disposição para acesso ao Projudi 
e, em sua opinião, é só uma questão 
de tempo para que os profissionais 
se adaptem ao meio eletrônico.

Numa outra solenidade bastan-
te concorrida, em 28 de janeiro, a 
OAB-GO inaugurou a sala de digi-
talização de peças processuais no 
Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região. Resultado de parceria 
com o TRT-18, o espaço está equi-
pado com quatro computadores, 
internet de banda larga e quatro 
máquinas multifuncionais para es-
caneamento de documentos. Com 
esse local, a autarquia pretende fa-
cilitar a virtualização das petições 
na Justiça do Trabalho. 

Na ocasião, o presidente Mi-
guel Cançado, acompanhado de 
diretores, conselheiros, presiden-
tes de comissões e membros da 
Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Goiás (Casag), definiu 
mais essa parceria como “harmo-
niosa” e “madura”. E lembrou que 
o processo eletrônico irá trazer 
inúmeras vantagens aos profissio-

nais pelo simples fato de elimi-
nar toneladas de papel no tramite 
das ações, “ganhando-se precioso 
tempo”.

Para o então presidente do 
TRT-18, Elvécio Moura dos San-
tos, a medida representa a virtu-
alização definitiva dos processos 
do Tribunal. “Esta sala é o início 
de um processo de construção que 
começamos com a OAB-GO, via-
bilizando a implantação do e-doc”, 
explica. “É a ferramenta – com-
plementa – que será usada pelo 
Tribunal Superior do Trabalho no 
peticionamento eletrônico”. O ad-
vogado Carlos Roberto Gonçalves 
dos Santos classificou a sala e o 
sistema implantado como “ex-
traordinários”, pois finalmente o 
TRT entrou na “era da virtualiza-
ção”. Para ele, o peticionamento 
eletrônico agilizará o trabalho dos 
advogados trabalhistas, juízes e 
promotores.

A Resolução Administrativa 
nº 82, aprovada pelo TRT 18ª Re-
gião em 11 de novembro de 2008, 
teve sua vigência prorrogada para 
20 de maio a pedido da OAB-GO. 
Agora, a Seccional trabalha para 
adaptar a advocacia à realidade do 
processo eletrônico.

Casag 
A Caixa de Assistência dos 

Advogados de Goiás (Casag) pro-
moveu ampla transformação no 
prédio localizado na Rua 100, no 
Setor Sul, em Goiânia, visando 
oferecer aos profissionais serviços 
com qualidade e segurança. Até 
então, o prédio abrigava a Farmá-
cia do Advogado e a OABPrev. A 
reforma foi feita em todo o imóvel 
e novos espaços foram criados para 
acomodar a livraria, uma segunda 
ótica (a primeira já existe na sede 
da Casag na Avenida Goiás e con-
tinuará ativa), cafeteria e amplia-

Estacionamento em Aparecida de Goiânia: 
obras concluídas no fim de março 



8   Revista da OAB-GO - Janeiro/Março | 2009

ção do estacionamento. A própria 
farmácia foi reestruturada com a 
aquisição de novo mobiliário. A 
área total construída é de 389,38 
metros quadrados.

Segundo o presidente da Cai-
xa, Jaime José dos Santos, “o fato 
de reunirmos todos os serviços 
em único ambiente propiciará ao 
advogado goiano facilidade na 
hora de encontrar o que precisa”, 
comenta. O objetivo é dotar o pré-
dio de conforto de comodidade, 
seguindo o modelo do edifício lo-
calizado na região central. Jaime 
dos Santos revelou que a reestru-
turação primará também por aten-
dimento impecável ao usuário, 
pois a Casag sempre se preocupou 
com o treinamento de seus funcio-
nários.

Confortável e funcional
A sede social da Subseção de 

Anápolis está sendo submetida à 
ampla reforma iniciada em março 
de 2007. O objetivo é de oferecer 
instalações adequadas para o la-
zer dos 1.226 advogados inscritos 
naquela região. As piscinas semi-
olímpica e infantil foram restau-
radas, bem como foram constru-
ídos vestiários, bar, sauna, duas 
quadras de peteca e passarela de 
acesso do estacionamento ao com-
plexo das piscinas. O ginásio de 
esportes também recebeu pintura 
interna. Outras tantas reformas 
pontuais e edificações foram fei-
tas, entre as quais o muro de ar-
rimo separando a reserva florestal 
do platô do salão de eventos.

Os operários estão agora er-
guendo o salão de eventos, que 
deverá ser amplo, confortável e 
funcional. Com previsão de tér-
mino das obras para junho, serão 
construídos portaria e poço arte-
siano. Os trabalhos incluem tam-
bém a instalação de uma caixa 
d’água metálica de 22 mil litros e 
reforma de duas quadras de tênis 
de saibro.

Iniciadas em fevereiro de 2008, 
as obras do edifício anexo à sede ad-
ministrativa da Seccional estão em 
pleno andamento. Os operários tra-
balham na execução da subestação 
de energia e nas tubulações elétrica, 
hidráulica e pluvial, além da insta-
lação de ar-condicionado e equipa-
mentos contra incêndio. 

Para a conclusão definitiva do 
empreendimento, faltam a instalação 
de som ambiente, louças e metais, 
parede de gesso acartonado e forro 
de gesso comum, elevador, escada e 

rampa para portadores de necessida-
des especiais na recepção. As obras 
do edifício anexo deverão ser con-
cluídas até o mês de junho.

Estes investimentos em infra-
estrutura na capital e no interior 
representam também a luta pelas 
prerrogativas profissionais, uma 
vez que a Seccional trabalha para 
que a advocacia goiana tenha con-
dições de realizar plenamente suas 
funções, defendendo a justiça so-
cial e os interesses da cidadania em 
todo o Estado.

Edifício anexo será 
concluído até junho 

Ritmo acelerado: obras do anexo da OAB-GO
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Estacionamento para profissionais
Dentro em breve, os advogados 

que frequentam a Justiça Federal, 
em Goiânia, ganharão estacionamen-
to com capacidade para 12 vagas. As 
obras começaram em fevereiro pas-
sado, com a aprovação do projeto e 
demolição do local. A equipe já foi 
contratada e o serviço está em ple-
no desenvolvimento. Já o estaciona-
mento da Rua 20 também teve seu 
projeto aprovado. 

Inaugurado no final de março, um 
terceiro estacionamento já beneficia 
os advogados que militam no Fórum 
de Aparecida de Goiânia.

Subseções em reforma
As reformas das Subseções da 

OAB-GO de Cristalina e Formosa fo-
ram concluídas e a inauguração ocorreu 
em março. No caso de Cristalina, re-
paros no telhado e na calçada, troca de 
forro no auditório e pintura geral com-
puseram os trabalhos. “Estamos muito 
satisfeitos com o trabalho desenvolvido. 
A reforma foi essencial para garantir o 
bom andamento dos nossos serviços”, 
afirmou o presidente da Subseção de 
Cristalina, Antônio Paulo Luzzi.

Na Subseção de Formosa, no En-
torno de Brasília, a Secional decidiu 
pela reforma geral da sede adminis-
trativa e social. A iniciativa recebeu 
também aplausos de Carlos Alberto 
Ribeiro, presidente daquela subse-
ção: “Nossa sede ficou rejuvenescida 
e nos dará condição de recebermos 
advogados de Formosa e municípios 
vizinhos”.

Informatização no interior
A Subseção de Luziânia ganhará 

nova sede. As obras começaram em 
setembro do ano passado e seguem 
rigorosamente o cronograma. O pré-
dio terá 400 metros quadrados de 
área construída. Localizada em setor 
estratégico do município, em frente 
ao fórum, a obra está fincada em uma 
das principais avenidas da cidade. Já 
foram executados a fundação, vigas, 
cobertura, alvenaria, reboco, contra-
piso e esquadrias. O fundo da sede 

oferecerá espaço destinado à área de 
lazer e campo de futebol. Prevê-se a 
entrega da subseção neste semestre.

As delegacias de Petrolina de  
Goiás (jurisdicionada à Subseção de 
Inhumas), Santo Antônio do Des-
coberto e Alvorada do Norte foram 
beneficiadas com computadores e 
impressoras. A delegacia ganharam 
também telefone, fax, internet, ar-
condicionado e cortinas.

Recorte de Intimações Digitais
A OAB-GO está disponibilizando 

gratuitamente aos advogados o Re-
corte de Intimações Digitais, serviço 
inaugurado em 2 de fevereiro. Com 
isso, os profissionais já recebem to-
dos os dias as intimações processuais 
publicadas em seu nome nos Diários 
de Justiça de Goiás e da União. O 
Recorte oferece benefícios como en-
vio das informações por e-mail e ce-
lular, nome do profissional destacado 
em negrito nas intimações e disponi-
bilidade do histórico de publicações 
por 45 dias no portal da Ordem. A 
iniciativa já vinha sendo testada com 

sucesso desde o dia 19 de janeiro.
Desde março último, apenas pro-

fissionais em situação regular na 
Seccional têm acesso ao sistema. “O 
Recorte de Intimações Digitais é um 
meio rápido que garante o envio das 
intimações ao advogado de manei-
ra confiável e precisa”, comentou o 
presidente Miguel Ângelo Cançado, 
durante cerimônia de lançamento do 
serviço. Em enquete realizada recen-
temente pela Ordem com 138 usu-
ários, 76,8% deles consideraram o 
serviço excelente – o que equivale a 
106 participantes – e 26 profissionais 
o avaliaram como bom.

Informações em tempo real
Modernidade. Essa é a melhor 

palavra para definir a iniciativa da 
Seccional que decidiu instalar nova 
mídia digital para oferecer aos ad-
vogados volume considerável de 
informações. Em breve, a OAB-GO 
colocará monitores em espaços es-
tratégicos da Ordem na capital por 
meio dos quais serão divulgadas in-
formações de interesse dos profissio-

Sala de digitalização no TRT: internet de banda larga e comodidade para o advogado



nais em tempo real. Os monitores, 
em formato LCD, transmitirão, ain-
da, avisos de eventos próprios ou em 
parceria com outras entidades, reu-
niões e matérias de outros sites jurí-
dicos. A OAB-GO entende que essa 
mídia é uma forma inteligente de 
estreitar a comunicação com o advo-
gado. O objetivo é colocar no ar dez 
horas de programação ininterrupta.

Os equipamentos serão instalados 
em 13 pontos diferentes, além da sede: 
Escola Superior de Advocacia, Centro 
de Serviços, CEL, Casag, Sala no Fó-
rum de Goiânia, Sala na Justiça Fede-
ral e Tribunal Regional do Trabalho.

Tecnologia de ponta
A OAB-GO ganhou novo portal 

na web, mais dinâmico e funcional, 
oferecendo aos usuários gama diversi-
ficada de acessos. Uma das principais 
modificações foi o acesso ao menu 
de serviços on-line. Nele, o advoga-
do poderá imprimir boletos, atualizar 
cadastro, consultar processos e expe-
dientes, dentre outros. O usuário terá 
à disposição o acervo da biblioteca da 
OAB-GO. No topo do site, segundo o 
diretor, o profissional ganha ferramen-
ta importante – o serviço de busca por 
palavra-chave ou tema.

Elevador especial
Na sede administrativa da OAB-

GO, o elevador para portadores de 

necessidades especiais já está funcio-
nando desde o dia 4 de março. Insta-
lado ao lado da escada que dá acesso 
à entrada principal, o equipamento 
atende às exigências da Lei Federal 
nº 10.098, que estabelece normas e 
critérios para a promoção da acessi-
bilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade redu-
zida. Além da sede, o Centro de Ser-
viços possui um elevador para usuá-
rios com essas características.

Durante ato de inauguração, que 
contou com a presença de toda a 
diretoria da Seccional, o presidente 
do Conselho Estadual de Trânsito, 

advogado Paulo Henrique Bernar-
des, enfatizou a iniciativa da Sec-
cional, lamentando o fato de gran-
de parte dos espaços públicos não 
oferecer o benefício ao portador de 
necessidade especial. O advogado 
Diego Magalhães criticou aqueles 
que não cumprem a legislação. “A 
OAB-GO está dando exemplo para 
outras instituições, sejam elas pú-
blicas ou privadas”, destacou. Com 
o elevador, Diego Magalhães lem-
bra que não há mais o constran-
gimento de os cadeirantes terem 
acesso ao prédio pela garagem. “A 
obra é excelente”, finaliza.

Diego Magalhães, advogado portador de necessidades especiais: exemplo para 
instituições que ainda não adotam conceitos de acesssibilidade

Espaço ampliado: sala da 
OAB-GO no Fórum agora 
com 18 novos computadores
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anuidade

Para onde vai o dinheiro da 
anuidade paga à Seccional 
da Ordem dos Advogados do 

Brasil? O que é feito do dinheiro que a 
OAB arrecada por meio das contribui-
ções anuais pagas pelos advogados? Es-
ses questionamentos, às vezes, são for-
mulados por profissionais da advocacia 
que ainda têm dúvidas ou desconhecem 
como é feita a aplicação dos valores 
destinados à sua entidade representa-
tiva. É certo que a grande maioria tem 
pleno conhecimento da gama de servi-
ços, da estrutura física e dos benefícios 
suportados com recursos advindos da 
anuidade, mas ainda há quem não tenha 
compreensão exata da dimensão dessa 
estrutura que está ao seu dispor.

O diretor-tesoureiro da OAB-GO, 
João Bezerra Cavalcante, explica que 
a anuidade é a principal fonte de recur-
sos que a instituição possui para admi-
nistrar seu patrimônio, manter funcio-
nários e dar suporte a grande linha de 
serviços, estrutura física e benefícios 
colocados à disposição dos inscri-
tos. “É preciso que fique claro que a 
OAB não conta com recursos públicos 
ou privados. A principal fonte de que 
dispõe é a anuidade e ainda assim os 
recursos dela provenientes não ficam 
única e exclusivamente para a Seccio-
nal. Por força da lei temos os repasses 
obrigatórios, que são 15% para o Con-
selho Federal da OAB, 27,5% para a 
Caixa de Assistência dos Advogados 
de Goiás (Casag) e 5% para o Fundo 
de Cultura, que é a Escola Superior de 

Garantia de serviços, 
estrutura e benefícios
Contribuição anual paga à OAB retorna em forma de benefícios que 

ajudam a melhorar o desempenho e a qualidade de vida dos profissionais

Advocacia (ESA). Assim, do total da 
arrecadação, a Ordem administra ape-
nas 52,5%”, pondera João Cavalcante.

Ele especifica o que é realizado com 
esse porcentual, afirmando que a OAB-
GO é uma das instituições mais respeita-
das em Goiás e é a melhor do Brasil na 
linha de prestação de serviços. “Com esse 
dinheiro temos que pagar os funcionários 
(e atualmente são mais de 300), manter as 
37 subseções espalhadas pelas maiores ci-
dades do Estado e mais de 50 delegacias 
ligadas às subseções, onde também há 
funcionários e prestamos serviços como 
forma de descentralizar o atendimento, 
levando benefícios aos profissionais do in-
terior”, enfatiza o diretor-tesoureiro, adian-
tando que todos os meses a Ordem repassa 
o chamado duodécimo às subseções.

Serviços e benefícios
Para não deixar dúvidas quanto ao 

uso dos recursos provenientes da anui-
dade, João Cavalcante alinha cada um 
dos serviços e benefícios prestados 
pela Ordem aos inscritos. Ele começa 
pelo clube (Centro de Esportes, Cul-
tura e Lazer – CEL da OAB-GO) que 
em nada deixa a desejar, em termos de 
estrutura, aos melhores clubes do Esta-
do e do País. “Trata-se de um complexo 
onde o advogado que está em dia com 
a anuidade possui título remido. Sem 
nenhuma despesa adicional ele e seus 
familiares podem frequentar o local. 
Se formos analisar por esse lado, se o 
advogado fosse sócio de um clube qual-
quer e tivesse de pagar a manutenção, o 
dinheiro da anuidade que paga à OAB 

CEL da OAB-GO: advogados em dia com a Ordem dispõem de título remido do clube 
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não seria suficiente nem para manter 
esse clube”, argumenta.

Ainda nessa linha de raciocínio, 
João Cavalcante cita outro benefício 
que é a garagem disponível na Justiça 
do Trabalho (TRT), onde há um guar-
da e o advogado deixa seu veículo en-
quanto tem uma audiência ou resolve 
outro problema. “Se fosse pagar esta-
cionamento e ficasse de duas a três ho-
ras no local, no fim do mês o valor gas-
to seria até maior que a anuidade paga 
à Ordem”, diz. No Fórum de Goiânia, 
os advogados dispõem de espaço em 
que têm à sua disposição cafezinho, 
chá e ampla linha de serviços incluin-
do computador para obtenção de extra-
to do andamento de processos, impres-
sora para até dez laudas sem qualquer 
custo e outros benefícios.

No âmbito da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Goiás (Casag), 
se o advogado (ou seu familiar) ne-
cessita de remédio de uso contínuo, 
ele goza de descontos especiais ofe-
recidos na Farmácia do Advogado. 
“Somente aí, num prazo de seis me-
ses, o profissional já teria usado sua 
anuidade integralmente”. Ainda por 
meio da Casag, os advogados po-
dem aderir ao plano de saúde Uni-
med (OAB-Saúde) com descontos 
especiais. Também pela Casag, os 
profissionais podem contratar pla-
nos de previdência complementar 
(OABPrev). E têm à sua disposição 
a livraria onde as obras podem ser 
adquiridas por valor menor e a ótica 
do advogado, a clínica odontológica 
e muitos outros benefícios.

ESA investe em 
formação profissional

No que diz respeito à formação cul-
tural, técnica e profissional dos advoga-
dos goianos, João Bezerra Cavalcante 
destaca o amplo trabalho desenvolvi-
do pela Escola Superior de Advocacia 
(ESA), que também se caracteriza como 
serviço relevante prestado aos advoga-
dos e até mesmo aos bacharéis e estu-
dantes. “A ESA possui instalações pró-
prias com espaço suficiente e adequado 
para realização de palestras, cursos, 
estudos e debates realizados diária, se-
manal, mensal e anualmente, tudo para 
que, além da formação na faculdade, 
o advogado possa ampliar seus conhe-
cimentos, equiparando-se aos demais 
profissionais do País”, ressalta o dire-
tor-tesoureiro da OAB-GO. 

Segundo ele, a ESA tem trazido a 
Goiás pessoas de renome nacional e in-

João Bezerra Cavalcante: OAB-GO administra 
apenas 52,5% dos recursos arrecadados

ternacional para palestras e cursos, 
entre ministros do Supremo Tribu-
nal Federal, do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Superior Tribunal de 
Justiça. São atividades com o objeti-
vo de aprimorar a formação do advo-
gado para que possa se inserir defi-
nitivamente no mercado de trabalho. 
“Tudo isso é custeado com os 5% que 
a Ordem repassa à ESA. Às vezes es-
ses recursos são insuficientes, mas a 
Seccional banca o que falta. A ESA 
foi criada com esse intuito e está rea-
lizando seu trabalho com galhardia”, 
afiança João Cavalcante. 

Centro de serviços
Quanto ao Centro de Serviços, 

trata-se de um espaço com diversos 
benefícios. Há uma biblioteca que está 
entre as melhores do Estado, onde os 
advogados podem fazer pesquisas. No 
local trabalham profissionais capacita-
dos de modo que, mesmo estando no 
interior, o advogado pode fazer consul-
ta específica para embasar uma defesa 
ou em qualquer outra área. Em pouco 
tempo ele terá a resposta do que está 
demandando, incluindo jurisprudências 
a respeito e as leis que dão sustentação 
aos seus argumentos. Isso é repassado 
eletronicamente ao seu escritório, in-
cluindo nomes de obras de referência, 
etc.

Também no Centro de Serviços fun-
cionam a ESA, com toda sua estrutura fí-
sica, auditório, salas de aulas, datashow e 
outros recursos; o Protocolo Integrado dos 
Juizados Especiais de Goiânia, que fun-
ciona por meio de convênio firmado pela 



A administração da Seccional 
goiana da OAB tem elevado índice de 
aprovação, conforme pesquisa reali-
zada no fim do ano passado pelo Ins-
tituto Serpes. Do universo pesquisado 
em Goiânia e mais seis subseções no 
interior, quase 80% consideram ‘óti-
ma’ ou ‘boa’ a atual administração 
da OAB-GO. Entre os entrevistados, 
20,1% avaliam como ‘ótima’ a admi-
nistração, 55,8% ‘boa’, 21,1% ‘re-
gular’, 2% ‘ruim’ e 0,7% ‘péssima’. 
Só em Goiânia, mais de 75% dos 
advogados aprovam a administração 
e apenas 0,3% avaliaram como ‘pés-
sima’.

Analisando os resultados do inte-
rior, a pesquisa mostra satisfação tam-
bém nas diversas regiões do Estado. A 

Subseção de Jataí apresentou o maior 
índice de satisfação, com 58,8% dos 
advogados definindo a atual gestão 
como ‘ótima’, enquanto 41,2% a 
classificaram como ‘boa’. Em Cata-
lão, a aprovação positiva (ótima e boa) 
somou 88,8% do universo pesquisado. 
Já em Rio Verde, esse índice ficou em 
75%, em Itumbiara, 83,3%, em Apare-
cida de Goiânia, 81,9%, em Luziânia, 
40% e em Anápolis, 70,8%. A pesquisa 
considerou ainda o tempo de inscrição 
na Ordem. Entre os profissionais com 
até cinco anos de inscrição, o índice de 
aprovação chegou a 80%. Entre os que 
têm entre cinco e dez anos, o porcentual 
foi de 74,6%. Dos que contam dez anos 
ou mais, 72% consideraram a atual ges-
tão ‘ótima’ e ‘boa’.

Alto índice de aprovação

OAB com o Poder Judiciário, no qual o 
advogado pode protocolar seus processos 
e juntar petições sem necessidade de se 
deslocar até o juizado específico da ação. 
Vale ressaltar que em Goiânia são 11 jui-
zados, espalhados por vários setores da 
capital. Além desses serviços, no prédio 
da OAB-Saúde, funcionam os escritórios 
compartilhados, onde o advogado pode 
agendar para receber seu cliente e contar 
com apoio de secretária, telefone, papel, 
computador e outros equipamentos neces-
sários.

Segundo João Cavalcante, o ganho de 
tempo ao evitar o trânsito complexo e a 
economia advinda com esse serviço tam-
bém precisam ser contabilizados pelo ad-
vogado ao avaliar o valor da anuidade.

Pela gama de serviços, benefícios e 
estrutura oferecida, João Cavalcante diz 
que a anuidade é utilizada de forma corre-
ta e retorna ao próprio advogado. “Tudo é 
feito com clareza e transparência. O meu 
conselho é que os profissionais estejam 
em dia com sua instituição e procurem 
conhecer melhor os serviços oferecidos”, 
afirma. João Cavalcante alerta aqueles 
que não estão em dia. “Infelizmente esses 
não podem usufruir dos benefícios e às 

Farmácia do Advogado: remédios com desconto para o profissional e sua família

O presidente da OAB-GO, Mi-
guel Ângelo Cançado, afirmou que o 
resultado reflete o empenho da atual 
gestão em fortalecer a advocacia, am-
pliar a linha de serviços, melhorar a 
estrutura física e modernizar a enti-
dade que hoje representa mais de 18 
mil advogados em todo o Estado. “A 
pesquisa deixa claro que o Conselho 
Seccional está no rumo certo, uma 
vez que aponta a satisfação dos advo-
gados quanto à estrutura física e aos 
serviços disponibilizados pela Ordem 
em Goiás”, afirma Miguel Cançado, 
acrescentando que a direção da enti-
dade tem lutado pelas prerrogativas 
profissionais, pela união da categoria 
e pelo cumprimento do papel institu-
cional da OAB com eficácia.

vezes nem protocolar petição, correndo 
o risco de chegar ao Tribunal de Justiça 
e o funcionário dizer que não é possivel 
receber a petição porque estão suspensos 
da Ordem”, assevera.

Os novos advogados têm desconto 
de 20% no valor das duas primeirias 
anuidades. Os mais antigos, que estão 

inadimplentes, também têm alterna-
tivas. Podem procurar a Ordem e par-
celar o débito. “O que queremos é ver 
todos os profissionais em dia com a 
instituição e utilizando os benefícios e a 
estrutura que ela proporciona. Somente 
assim teremos uma Seccional cada vez 
mais forte e aparelhada”, arremata.
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Por nove votos a dois, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) aprovou no dia 2 de 

fevereiro a Súmula Vinculante nº 14 
que garante aos advogados acesso 
a provas já documentadas em autos 
de inquéritos policiais que envol-
vam seus clientes, inclusive os que 
tramitam em sigilo. A Proposta de 
Súmula Vinculante (PSV-1) foi ex-
posta pela Ordem dos Advogados do 
Brasil em 25 de setembro de 2008 
e protocolada no STF no dia 21 
de novembro do mesmo ano. Foi a 
primeira PSV examinada e julgada 
pela Corte Suprema por proposição 
externa, no caso pela OAB.

A sessão extraordinária do Su-
premo foi acompanhada pelo pre-
sidente nacional da OAB, Cezar 
Britto. Já a sustentação oral, em 
nome da entidade, foi feita pelo 
secretário-geral adjunto, Alberto 
Zacharias Toron. Dos 11 ministros 
do STF, somente Joaquim Barbosa e 
Ellen Gracie foram contra a edição 
da Súmula. Também manifestou po-
sição contrária o Ministério Público 
Federal (MPF), por meio da Asso-
ciação Nacional dos Procuradores 
da República (ANPR), representada 
na sessão pelo vice-procurador ge-
ral da República, Roberto Monteiro 
Gurgel Santos.

A aprovação da Súmula Vincu-
lante foi recebida com entusias-
mo pela advocacia brasileira. Para 
o presidente do Conselho Federal 
da OAB, Cezar Britto, “a Súmu-
la apenas reconhece o que é óbvio 
e ululante: o Estado não pode pro-

Acesso garantido às provas
Proposta de Súmula Vinculante ajuizada pelo Conselho Federal da OAB foi 

aprovada dia 2 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal

SÚMuLa VincuLanTe

cessar quem quer que seja sem que 
o interessado tenha conhecimento 
da acusação”. Segundo ele, muitos 
processos foram anulados porque os 
advogados não conseguiam ter aces-
so às informações para defender 
correta e plenamente os interesses 
de seus clientes.

Zacharias Toron, que propôs e 
fez a sustentação oral no pleno do 
STF, disse que “o tribunal pronun-
ciou com clareza que a eficiência da 

investigação precisa respeitar os di-
reitos de defesa. A idéia da Súmula 
é impedir que o cidadão fique des-
protegido”. Já o presidente da OAB-
SP, Luiz Flávio Borges D’Urso, 
argumentou que a “provocação do 
Conselho Federal da OAB pacifi-
cou um entendimento que já vinha 
sendo recorrente entre os ministros 
do STF, pois em diferentes proces-
sos se manifestaram favoráveis ao 
direito dos advogados terem acesso 

Carlos Costa

Miguel Cançado: nova súmula preserva o amplo direito à defesa
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às provas reunidas pelas autoridades 
policiais”.

Grande vitória
O presidente da OAB-GO, Mi-

guel Ângelo Cançado, sustenta que 
a edição da Súmula Vinculante “é 
mais uma vitória que a advocacia 
brasileira conquista por meio da 
atuação forte e constante da OAB e 
que quem ganha com isso é o cida-
dão, que terá assegurado seu amplo 
e irrestrito direito à defesa”, aduzin-
do que a medida é uma vitória da 
democracia, do Estado Democrático 
de Direito. Ele lembra que a iniciati-
va se junta a outra de grande impor-
tância para a categoria: a sanção pre-
sidencial da Lei 11.767, que garante 
a inviolabilidade dos escritórios de 
advocacia. “Aos poucos os cidadãos 
vão consolidando direitos e deixan-
do para trás resquícios nefastos do 
período da ditadura”, sustenta.

Para Miguel Cançado, a nova Sú-
mula Vinculante, além de preservar 
um caríssimo direito fundamental, 
isto é, o direito à defesa, se destaca 
também pela especial condição de 
ter sido a primeira examinada pelo 
STF por proposição externa, no 
caso o Conselho Federal da OAB. 
“É preciso ficar claro que a Súmula 
não tem o objetivo de atrapalhar ou 
impedir as investigações policiais, 
porquanto só em relação às provas 
documentadas é deferido o acesso 
por advogado ou defensor”.

Argumentos
Durante a sessão extraordinária 

em que foi votada a Súmula Vin-
culante, vários ministros do STF 
teceram comentários sobre o seu 
conteúdo. A maioria observou que 
o verbete trata de tema relativo 
a direitos fundamentais, analisa-
do diversas vezes pelo Plenário. E 
lembraram que a Corte possui juris-
prudência assentada no sentido de 
permitir que os advogados tenham 

acesso aos autos dos 
processos.

O ministro Cel-
so de Mello afir-
mou que a Súmula 
Vinculante, com o  
conteúdo proposto, 
qualifica-se como 
eficaz instrumento 
de preservação de di-
reitos fundamentais. 
Já o ministro Marco 
Aurélio destacou que 
“a eficiência repousa 
na transparência dos 
autos praticados pelo 
Estado”, acrescentan-
do que há pelo menos 
sete decisões sobre a 
matéria no STF. “In-
vestigação não é de-
vassa”, sustentou a 
ministra Carmem Lú-
cia Antunes Rocha, 
também favorável. O 
ministro Cezar Pelu-
so reafirmou que Sú-
mula somente se apli-
ca às provas já documentadas, não 
atingindo as demais diligências do 
inquérito. “Nesses casos o advoga-
do não tem direito a ter acesso pré-
vio”, observou, enfatizando que isso 
significa que a autoridade policial 
está autorizada a separar partes do 
inquérito que estejam em andamen-
to para proteger a investigação.

A ministra Ellen Gracie con-
cordou com os demais ministros 
quanto ao direito de os advogados 
terem acesso aos autos dos proces-
sos, mas anunciou voto contrário 
sustentando que uma súmula sobre 
o tema dependeria da interpretação 
de autoridades policiais. “A Súmula 
Vinculante é algo que não deve ser 
passível de interpretação, mas sufi-
cientemente clara para ser aplicada 
sem maior tergiversação”, disse. 
Também o ministro Joaquim Barbo-
sa foi contrário, argumentando que 

a súmula privilegiará os direitos dos 
investigados e dos advogados em 
detrimento do direito da sociedade 
de ver irregularidades devidamente 
investigadas. 

“É direito do defensor, no in-
teresse do representado, ter aces-
so amplo aos elementos da prova 
que, já documentados em procedi-
mento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia 
judiciária, digam respeito ao exer-
cício do direito de defesa”.

Íntegra da 
Súmula 
Vinculante nº 14

Cezar Britto: qualquer pessoa investigada pelo Estado tem 
direito a tomar conhecimento da acusação
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cOFinS

Uma contribuição polêmica
Decisão do Supremo obriga profissionais liberais a recolherem a Cofins 

retroativamente, o que pode gerar passivo fiscal de R$ 5 bilhões

As sociedades civis de pres-
tação de serviços legal-
mente regulamentadas – os 

chamados profissionais liberais, classe 
na qual estão incluídos os advogados 
– têm de recolher a Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins), conforme decisão dos mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal 
(STF), num processo que se arrasta 
desde 1996, depois de rejeitar recursos 
extraordinários. O valor a ser recolhido 
mensalmente é de 3% sobre o fatura-
mento. Mas os profissionais precisam 
pagar, retroativamente, os valores de-
vidos desde 1996, o que soma mais de 
R$ 5 bilhões de acordo com cálculos 
do Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT). 

O presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Cezar Britto, interpôs, no início de fe-
vereiro, embargos de declaração ao 
STF, visando à correção do que consi-
dera “erro material” na proclamação da 
Cofins, em sessão realizada por aquela 
Corte em 17 de setembro de 2008. No 
parecer elaborado pelo constitucionalis-
ta Luís Roberto Barroso, por solicitação 
da entidade, ele sustenta como ilegítima 
a revogação de uma lei complementar 
(LC 70/91) que isentava a cobrança 
da contribuição por uma lei ordinária 
(9.430/96) que determinou cobrança da 
Cofins às sociedades civis.

Para o presidente da Comissão de 
Estudos Tributários da OAB-GO, Ma-
sayuki Missao, trata-se de uma decisão 
que instaurou uma instabilidade no or-
denamento tributário relativo aos pro-
fissionais liberais. “A retroatividade fere 
a Constituição Federal, violando o prin-

cípio da segurança jurídica, que prevê a 
previsibilidade das situações jurídicas, e 
o princípio da irretroatividade”, disse.

Cairon Santos é um dos advogados 
tributaristas de Goiânia que discorda do 
entendimento dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal na questão da cobran-
ça da Cofins sobre as sociedades civis 
de prestação de serviços legalmente re-
gulamentadas. “O STF julgou de forma 
não razoável e não proporcional. A tese 
se agarrou a uma decisão do passado da 
Corte, quando julgou a constituciona-
lidade da Cofins. Mas ela é incoerente 
de acordo com o ordenamento jurídico 
atual”, declara Cairon Santos. 

Insegurança
Na opinião de Cairon Santos, a 

decisão do STF cria uma insegu-
rança jurídica. Ele lembra que o 
assunto foi sumulado pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) há cinco 
anos, quando decidiu que as socie-
dades civis de prestação de serviços 
profissionais são isentas da Cofins, 
irrelevante o regime tributário ado-
tado. Com isso, os profissionais li-
berais deixaram de recolher. Para o 
tributarista, o entendimento do STF 
cria um conflito de julgamentos 
entre os tribunais superiores, com 
a fraca tese de que as leis não são 
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Para entender 
o caso

A Cofins foi criada pela Lei Com-
plementar 70/91, em substituição ao 
antigo Finsocial, e deixou de fora do 
pagamento as sociedades civis de 
prestação de serviços legalmente re-
gulamentadas. Mas a Receita Federal 
- órgão arrecadador de impostos do 
governo federal - não aceitou a deci-
são e lutou para que a lei fosse mu-
dada. Posteriormente, foi editada a lei 
ordinária 9.430/96, que determinou 
a cobrança às sociedades civis. Com 
isso, os profissionais liberais, inclu-
sive as entidades representativas da 
classe, como a OAB-GO, entraram 
com ações na Justiça. Foram quase 23 
mil processos em todo o País, conges-
tionando, ainda mais, a Justiça.

O assunto foi julgado pelo controle 
difuso e o Judiciário passou a afirmar 
que os prestadores de serviços profis-
sionais eram isentos do pagamento 
da Cofins. Com isso, praticamente  
a classe deixou de pagar, sobretudo 
porque o STJ confirmou a isenção e 
editou súmula sobre o assunto. Mas 
em setembro do ano passado, o STF 
decidiu que os profissionais liberais 
terão de pagar a Cofins, inclusive re-
troativamente a 1996. 

conflitantes. “Mas não concordo 
com isso. Até no nosso dia-a-dia, no 
meio da família, no trabalho tem de 
existir a hierarquia”, declara. 

A sua recomendação é que, en-
quanto o STF não acate o recurso 
da OAB Nacional, os profissionais 
liberais devem recolher a Cofins, 
inclusive retroativamente a 1996, já 
que ela é devida. Contudo, a dívida 
pode ser parcelada na Receita Fede-
ral em até 60 meses (cinco anos). Os 

Santos: “O STF julgou de forma não razoável e não proporcional”

profissionais podem procurar a Re-
ceita ou acessar o site www.receita.
fazenda.gov.br, para parcelar débito.  
Aquelas pessoas que não pagarem 
a Cofins estão sujeitas a sofrer exe-
cução fiscal. A partir do momento 
em que a dívida for renegociada, o 
profissional poderá obter qualquer 
certidão negativa de débito (CND) 
junto ao governo federal e até sus-
pender alguma execução, que por 
acaso exista.
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pOder judiciáriO

Promover o preenchimen-
to de vagas de juízes e 
atualizar o número de 

servidores do Poder Judiciário são 
os grandes desafios do presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, desembargador Paulo 
Maria Teles Antunes, que assumiu 
o cargo no dia 1º de fevereiro des-
te ano. Segundo ele, é preciso dar 
maior celeridade aos processos 
judiciais, aplicando a justiça com 
mais equidade, beneficiando todo 
o conjunto da população.

Em entrevista à Revista da 
OAB-GO, Paulo Teles revela que 
atualmente há necessidade de 50 
novos juízes e pelo menos mil 
servidores. Portanto, uma de suas 
prioridades à frente do Poder Ju-
diciário goiano é realizar concur-
sos para o preenchimento dessas 
vagas. Paralelamente, planeja 
construir prédios próprios nas co-
marcas onde ainda não existem, 
tudo com a finalidade de melho-
rar o desenvolvimento do Judi-
ciário, beneficiando a capital e o 
interior.

Ainda nos planos do presidente 
do TJ está a elevação de algumas 
comarcas à posição de entrância 
final. “Tem havido apelo cons-
tante dos colegas das comarcas 
de maior peso em número de pro-
cessos, a exemplo de Aparecida 
de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, 
Jataí e Itumbiara, pedindo que se-
jam elevadas à entrância final. O 
pleito é justo e entendo que é ne-
cessário que se faça isso, até para 
melhorar o padrão de promoção”, 
afirma Paulo Teles.

Justiça mais rápida
Novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Paulo Teles destaca 

importância da parceria com a OAB e diz que trabalho conjunto será ampliado

A propósito da pesquisa realiza-
da pelo Conselho Nacional de Jus-
tiça, revelada recentemente, que 
apontou grande quantidade de pro-
cessos emperrados no âmbito da 
Justiça goiana, o presidente do Tri-
bunal de Justiça diz que os núme-
ros divulgados pelo CNJ e que apa-
recem como sendo engessamento 
ou excessivo número de processos 
no Judiciário são dados estatísticos 
de 2007 e não correspondem à rea-
lidade atual porque muita coisa foi 
modificada, a informática avançou 
e o número de funcionários espe-
cializados aumentou.

“O que acontece é que esse em-
perramento máximo ocorre em co-
marcas onde as fazendas públicas 
desovam grande número de pro-
cessos, ao invés de buscarem a via 
administrativa, no caso, o protesto. 
Essa cultura dos chefes do Executivo 
precisa mudar, porque o Judiciário 
não pode, da noite para o dia, julgar 
2 mil a 3 mil processos originários de 
prefeituras. Então, nesse caso, a es-
tatística não espelha a realidade”, ar-
gumenta Paulo Teles. De todo modo, 
após a divulgação da pesquisa, o de-
sembargador determinou que fosse 
feita revisão imediata dos números 

Paulo Teles: providências para acelerar o andamento dos processos no Judiciário

Wagner Soares
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e, onde o problema se mostra mais 
acentuado, providências vêm sendo 
tomadas para agilizar o julgamento 
dos processos.

Parceria ampliada
Paulo Teles fala sobre a par-

ceria com a OAB, argumentando 
que é muito positiva e produtiva, 
e que será expandida e melhora-
da, porque o Tribunal de Justiça 
incrementará o instituto da Justiça 
Ativa, das Cortes Extrajudiciais e 
das Mesas de Conciliação. “São 
mecanismos que facilitam os jul-
gamentos e não deixam que causas 
de menos importância em termos 
de valores cheguem ao Judiciário”, 
afirma. Em sua opinião, a Ordem 
sempre foi parceira e essas parce-
rias devem aumentar, inclusive no 
fornecimento de advogados para o 
mutirão das varas de execução pe-
nal, por exemplo, ou mesmo para 
assistência das Mesas de Concilia-

ção e das Cortes Extrajudiciais.
Além da busca de maior entro-

samento e ações conjuntas com a 
OAB, o presidente do TJ assegura 
estar disposto a atuar em parceria 
com o Ministério Público. Segundo 
ele, existem muitas formas, como 
por exemplo a tutela dos jovens 
que estão nas escolas Pestalozzi, 
já que a curatela será incentivada. 
Paulo Teles acredita que o MP se 
fará presente nos mutirões de as-
sistência às pessoas carentes. “Para 
que o nosso trabalho se desenvolva 
a contento, precisamos da parce-
ria e da ajuda dos segmentos civis 
como a Ordem, as associações, os 
sindicatos e o Ministério Público. 
Tudo isso é fundamental para im-
plantarmos o projeto de assistência 
jurídica, se não total, pelo menos 
grandemente participativa junto 
à sociedade”, afirma Paulo Teles. 
Finalmente, o desembargador pe-
diu a colaboração dos advogados 

na questão da assistência judiciá-
ria dativa, já que existe um públi-
co imenso nas bases da sociedade 
pedindo socorro ao Judiciário e 
necessitando de respostas aos seus 
pleitos.

Quinto constitucional
Designado desembargador por 

força do quinto constitucional, o 
presidente do Tribunal de Justiça 
enaltece a importância desse ins-
trumento na indicação de nomes 
para atuação na interpretação das 
leis e na jurisprudência. “O quinto 
possui sua tradição e história na 
inspiração de que a Justiça preci-
saria ter, acima de tudo, partici-
pação mais leiga na interpretação 
das leis. E o quinto traz esse be-
nefício. Para o Judiciário, é óbvio 
que, em aqui chegando, todos são 
juízes e desembargadores toga-
dos, sem qualquer diferenciação 
de origem”, enfatiza Paulo Teles.
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prerrOgaTiVaS

Fim do desrespeito à advocacia
Revogadas medidas adotadas pelo titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Goiânia que 

afrontavam o artigo 7º da Lei 8.906/94 e o 6º do Estatuto da Advocacia

ACorregedoria Geral 
de Justiça, em atendi-
mento a ofício encami-

nhado pela OAB-GO por meio da 
Comissão de Direitos e Prerroga-
tivas, presidida por Luciano Mta-
nios Hanna, determinou a retirada 
de cartazes e avisos afixados nas 
portas de acesso às dependências 
da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Goiânia, para garantir o respeito 
às prerrogativas profissionais es-
tabelecidas no Estatuto da Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Nesses avisos, o juiz titular Jo-
seli Luiz Silva informava que “o 
acesso a autos de processo conclu-
so não é autorizado às partes e/ou 
advogados”, que o atendimento se-
ria feito somente à vista de extra-
to atualizado e que, naquela Vara, 
“informação sobre andamento pro-
cessual é encargo estranho ao juiz 
e seu gabinete”. Informava, ainda, 
que os auxiliares de gabinete do 
juízo da Vara Judicial não estavam 
autorizados a atender partes e/ou 
advogados, em especial na ausên-
cia do juiz.

Em seu despacho, o corregedor-
geral Floriano Gomes considera 
que os cartazes denegriam a ima-
gem da Justiça  e constituíam con-
duta repreensível. “Quando o juiz 
não respeita a lei”, afirma, “está 
negando sua qualificação para o 
nobre exercício da magistratura.” 

Segundo o presidente da OAB-
GO, Miguel Ângelo Cançado, 
os cartazes afrontavam o artigo 
7º da Lei Federal 8.906/94, que 
dispõe sobre os direitos dos ad-

vogados. Além disso, “era uma 
afronta ao Estatuto da OAB e, por  
consequência, ao cidadão, para 
quem o advogado trabalha”.

Por meio de ações da diretoria 
e da Comissão de Direitos e Prer-
rogativas, a Seccional tem procu-
rado diminuir os problemas que 
ocorrem na relação entre advoga-
dos, magistrados e serventuários. 
“É preciso lembrar que o dever do 
magistrado é atender bem as par-
tes, membros do Ministério Públi-
co , advogados, testemunhas, fun-
cionários e auxiliares da Justiça”, 
diz Luciano Hanna. 

Para ele, o juiz Joseli Luiz da 
Silva não podia determinar algo 
que afrontava a legislação federal 

e o artigo 6º do Estatuto 
da Advocacia, que assegu-
ra que “não há hierarquia 
nem subordinação entre 
advogados, magistrados 
e membros do Ministério 
Público, devendo todos 
tratar-se com considera-
ção e respeito recípro-
cos”. Ressalta, de acordo 
com o estatuto, que “as 
autoridades, os servido-
res públicos e os serven-
tuários da Justiça devem 
dispensar ao advogado, 
no exercício da profissão, 
tratamento compatível 
com a dignidade da advo-
cacia e condições adequa-
das ao seu desempenho”.

Em artigo intitulado 
“Prerrogativa não é privi-
légio”, o vice-presidente 
da Seccional da OAB de 

Minas Gerais, Luís Cláudio da 
Silva Chaves, afirma que aque-
le substantivo feminino muitas 
vezes é entendido pelas pessoas 
como simples privilégio. Quando 
se trata, então, de prerrogativa de 
advogado, “a conversa pode até 
ficar confusa”. As prerrogativas 
dos advogados “têm a função, di-
ferente do que se pensa, de prote-
ger o estado democrático de direi-
to, a defesa de qualquer cidadão, 
sem qualquer tipo de restrição”. 
E garante: “Uma das reclamações 
recorrentes é em relação ao trata-
mento dispensado por alguns ma-
gistrados, que lamentavelmente 
não recebem advogados.”

Luciano Hanna: “O dever do 
magistrado é atender bem as partes”
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agendaMenTO eLeTrÔnicO

Mais rápido, mais fácil
Aprovado pela maioria dos advogados, serviço funciona até o momento 

apenas na comarca de Goiânia e atende a antiga reivindicação da Seccional

O agendamento eletrônico 
de carga processual tem 
facilitado o serviço dos 

advogados, proporcionando maior 
conforto aos serventuários do Fó-
rum e agilizando o andamento pro-
cessual. Esses avanços refletirão 
diretamente nas pretensões das par-
tes demandantes. “O agendamento 
eletrônico facilita muito o trabalho 
dos escreventes, que dispõem ago-
ra de maior tempo para localização 
dos processos, e quem sai ganhando 
com isso é o cidadão, destinatário 
dos serviços da Justiça”, acrescenta 
o presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado.

Conforme afirma o secretário-
geral da entidade, Celso Gonçalves 
Benjamin, a portaria regulamen-
tada pela diretoria do Fórum so-
bre o agendamento eletrônico de 
carga processual é fruto das cons-
tantes discussões entre Comissão 
da OAB-GO e direção do Foro de 
Goiânia. O secretário ressalta que 
a idéia foi bem recebida pelos es-
crivães, uma vez que permite que 
as escrivanias preparem a liberação 
das respectivas cargas a tempo ra-

zoável e sem a costumeira dificul-
dade de localização dos processos.

Esse novo serviço é parte de 
uma série de reivindicações fei-
ta pela OAB-GO e atendidas pelo 
Foro. Em 2008, devido à forte  
atuação da Seccional, foi inaugu-
rado o Serviço de Atendimento 
ao Usuário do Fórum de Goiânia, 
que centraliza o recebimento de 
reclamações e sugestões sobre os 
trabalhos prestados pelo Judiciário 
goiano. 

Por enquanto, o serviço de agen-
damento eletrônico via net está dis-
ponível apenas em Goiânia. O ex-
diretor de Informática do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJGO), Antônio 

Pires de Castro Júnior, afirma que o 
sistema só recebe solicitações dos 
advogados que têm cadastro na base 
de dados do Poder Judiciário Goiano, 
no Sistema de Primeiro Grau (SGP). 
“Basta o advogado inserir seu nú-
mero de inscrição na OAB que seus 
dados, como nome e e-mail, serão 
preenchidos automaticamente, bas-
tando depois colocar a escrivania da 
comarca de Goiânia e os processos 
que deseja fazer a carga estarão dis-
poníveis diretamente na escrivania”, 
acrescent Antônio Pires.

 
Agilidade e disponibilidade

Com a inovação, o trabalho dos 
serventuários das escrivanias ga-
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nhou celeridade, dispondo de mais 
tempo disponível para atender à ad-
vocacia, ao Ministério Público e às 
partes demandantes. Anteriormen-
te, o controle era feito pelo livro 
de registro de forma manual. Para 
se conseguir completar o serviço, 
constituintes judiciais e funcioná-
rios despendiam grande esforço e 
exigiam maior disponibilidade da 
escrivania, enquanto o sistema era 
atualizado. A mudança permite que 
isso seja feito automaticamente no 
momento da retirada do processo.

De acordo com a Diretoria de 
Informática do Tribunal de Justiça, 
entre os projetos futuros para me-
lhorar o acesso ao sistema eletrôni-
co está a integração das tecnologias 
com o sistema interno do Projudi.

Para a maioria dos advogados, 
o agendamento eletrônico é muito 
bem vindo. Entre os profissionais 
ouvidos pela Revista da OAB-GO, 
nota-se reação positiva entre ad-

vogados mais jovens, enquanto os 
mais antigos na profissão tendem 
a apresentar pequenas restrições 
diante de certa dificuldade no uso 
de computadores. Mas todos aplau-
dem a inovação, acentuando o de-
sentrave burocrático para se conse-
guir carga de autos nas escrivanias.

O advogado Pedro Paulo Guer-
ra de Medeiros considera que, com 
essa tecnologia, perde-se menos 
tempo, tanto para o requerente 
quanto para as partes do processo 
e serventuários. O próprio termo de 
carga, prossegue, sai mais atualiza-
do, ao contrário do processo manu-
al, que apresentava riscos maiores 
de erros. A celeridade processual, 
lembra Medeiros, é até um princí-
pio constitucional. “Quando chega-
mos às escrivanias do Fórum para 
fazer carga dos autos, há uma pe-
quena burocracia,  necessária, para 
que fique cadastrado o número da 
OAB do advogado, telefone, ende-

reço do escritório e demais dados, 
o que leva certo tempo. Com o pro-
cedimento eletrônico, consegue-
se realizar o mesmo serviço com 
muito mais rapidez, simplesmente 
assinando o termo já impresso”, 
acentua o advogado.

Profissionais mais antigos, a 
exemplo de José Pereira de Faria, 
aplaudem a medida, mas conside-
ram que o sistema ainda pode ser 
aperfeiçoado. Ele aponta a pouca 
experiência com novas tecnolo-
gias, principalmente a dos mais 
antigos, com décadas de atuação, 
acostumados aos meios manuais 
de trabalho, e que tratam de seus 
assuntos no Fórum pessoalmente, 
como uma das dificuldades. “Esse 
serviço é bem vindo, mas precisa 
apenas de melhores adequações à 
realidade da advocacia”, pondera, 
acrescentando ainda que o treina-
mento de serventuários deve ser 
intensificado.
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judiciáriO

Expediente initerrupto
Novo sistema de funcionamento do Judiciário facilita o trabalho de 

advogados e vem sendo adotado em diversas comarcas no interior

Seguindo as orientações 
instituídas pelo Decreto 
Judiciário 1.261, de 12 

de setembro de 2008, várias co-
marcas goianas vêm adotando o 
horário ininterrupto, com reveza-
mento de duas turmas. O primeiro 
turno, dessa forma, trabalha das 8 
às 14 horas e, o segundo, das 12 
às 18 horas, não havendo interrup-
ção das serventias no período do 
almoço, ou seja, atendimento sem 
interrupção das 8 às 18 horas. Esse 
novo modelo de expediente judici-
ário atende a uma antiga reivindi-
cação da OAB-GO. O decreto dis-
ciplina a jornada de trabalho dos 
servidores do Judiciário estadual 
para seis horas diárias, desde que 
não exerçam cargo em comissão 
ou função de confiança.

“Essa é mais uma conquista da 
OAB-GO em benefício dos advo-
gados”, avalia Luciano Mtanios 
Hanna, presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da Seccio-
nal. Para ele, houve uma clara evo-
lução do Judiciário, que passou a 
avaliar a jornada de trabalho no 
setor sob o ponto de vista do advo-
gado, que tem prazos a cumprir “e 
não pode perder duas horas todos 
os dias”.

“Vejo com bons olhos, já que a 
mudança confere celeridade aos pro-
cessos e facilita o acesso dos advoga-
dos às escrivanias mesmo no período 
de almoço”, reforça Hanna.

Várias comarcas, em datas di-
versas, já implantaram a nova jor-
nada de trabalho. Goiânia, no en-
tanto, não foi a primeira a adotar 
tal sistema, tendo iniciado o novo 
expediente em 3 de novembro. O 

motivo se deveu à complexidade, 
quantidade e peculiaridade dos 
serviços prestados pelos cartórios 
judiciais da capital. 

O novo horário de funciona-
mento do expediente forense será 
observado nas escrivanias judi-
ciais e nos cartórios extrajudiciais, 
ou seja, nos serviços de notas, pro-
testos e registro de imóveis e cível 
de Goiânia. As novas jornadas de 
trabalho já estão implantadas nas 
comarcas de Pontalina, Edeia, Ita-
guaru, Cidade de Goiás, Ipameri, 
Alto Paraíso, Trindade, Bela Vista 
de Goiás, Urutaí, Jaraguá, Jataí, 
Rio Verde e Santa Helena. 

Cada diretor de Foro tem estabe-
lecido o início da implementação, 
seu próprio plano de revezamento e 
a forma de atendimento. Em Pontali-
na, o novo esquema foi adotado após 
a realização do Programa de Capaci-
tação e Treinamento dos Servidores 
Público do Poder Judiciário. Con-

forme esclareceu o magistrado da 
comarca de Edeia, Hermes Pereira 
Vidigal, será permitido revezamento 
na carga horária, desde que o anda-
mento regular dos trabalhos não seja 
afetado. Já em Rio Verde, o sistema 
está em funcionamento há quatro 
anos, segundo informação, por tele-
fone, do conselheiro da OAB-GO, 
Manoel Araújo de Almeida, com o 
mesmo esquema de revezamento.

Sem mais demora
“Acho que esse novo horário de 

funcionamento veio para ficar”, 
comemora o advogado e conse-
lheiro seccional Francisco Barbo-
sa Garcia, de Jataí. Segundo ele,  
quando houve a modificação da lei,  
os advogados da subseção de Jataí, 
em reunião, resolveram aprovar, 
em princípio, como uma tentativa. 
Posteriormente, viram que o novo 
sistema de funcionamento ininter-
rupto foi muito útil e proveitoso 
para os advogados. Muitos não ti-
nham tempo para ir pela manhã ou 
no período da tarde, mas talvez na 
hora do almoço, segundo Francis-
co Barbosa. Dessa forma, continua 
o conselheiro, concretizaram-se os 
objetivos dos profissionais, conci-
liando o horário de funcionamento 
de seus escritórios com o corrido 
no Fórum, principalmente na hora 
do almoço, dando andamento céle-
re aos processos.

O advogado Pedro Vellasco 
Azevedo de Amorim observa que 
o funcionamento ininterrupto veio 
sanar falhas no atendimento judi-
cial e, de outro lado, melhorou o 
relacionamento entre advogados e 
serventuários da Justiça.

Barbosa Garcia: sistema útil e mais 
proveitoso para os advogados
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exaMe de OrdeM

Reflexos no ensino jurídico
Reunidos em Campo Grande, presidentes de comissões de Exame de Ordem 

de todo o País debatem o instrumento de qualificação profissional 

O conselheiro seccional 
Júlio César do Valle 
Machado participou, 

nos dias 13 e 14 de fevereiro, do 
encontro de presidentes das Co-
missões de Exame de Ordem de 24 
Estados brasileiros realizado em 
Campo Grande (MS), onde foram 
discutidas questões relativas à uni-
ficação do exame, com a adoção do 
mesmo conteúdo e da mesma data 
das provas. 

Na ocasião, formalizou-se a ade-
são da OAB-SP, que teria sido adia-
da, segundo o presidente, Luiz Flávio 
D’Urso, para avaliar os resultados 
obtidos em outros Estados. “Hoje es-
tamos convencidos do alto nível das 
provas e que possuímos mecanismos 
seguros para sua aplicação em todo 
o território nacional”, garante Luiz 
D’Urso. A inclusão de São Paulo no 
Exame de Ordem Unificado permitirá 
ao País ter visão realista e abrangente 
da qualidade e das distorções do en-
sino jurídico. “Somos um país com 
1.088 cursos de Direito, e a cada dia o 
Exame de Ordem vem se confirmando 
como uma necessidade para mensurar 
o conhecimento básico do bacharel 
que chega ao mercado de trabalho.”

Com Minas ainda sem aderir, 
agora são 25 Estados – mais o Dis-
trito Federal – que se incluem no 
Exame Unificado, coordenado pelo 
advogado sergipano Dílson José de 
Oliveira Lima. “A adesão de São 
Paulo – Estado que concentra maior 
volume de bacharéis a participar do 
exame – é importantíssima”, diz. 
“A partir de agora, teremos visão 
mais ampla do sistema de ensino 
jurídico brasileiro.”

Para o vice-presidente nacional da 
OAB, Vladimir Rossi Lourenço, que 
representou o presidente nacional da 
entidade na abertura do colégio reu-
nido em Campo Grande, a presença 
de São Paulo “só vai fortalecer a im-
portância desse instrumento de qua-
lificação profissional e de adequação 
das grades curriculares das diversas 
unidades e faculdades de Direito de 
todo o País”. A média de participan-
tes no exame daquele Estado é de 23 
mil bacharéis. Isso, na opinião do 
presidente da Comissão de Estágio 
e Exame de Ordem da seccional de 
Mato Grosso do Sul, Alexandre Bas-
tos, consolida a unificação do exame, 
em que o Estado que representa é um 
dos pioneiros.

Os presidentes de comis-
sões debateram também o ín-
dice de aprovação no último 
certame. Em todo o Brasil, 
foram inscritos 47.517 can-
didatos; na primeira fase, 
aplicada em janeiro, foram 
aprovados 9.704 bacharéis, 
o que representa uma média 
nacional de 20,95%.

A luta pela unificação do 
conteúdo das provas foi assumi-
da pelo presidente nacional da 
OAB, Cezar Britto, desde a sua 
posse, em 2007. “A mesma pro-
va, aplicada em uma única data e 
com o mesmo conteúdo em todo 
o Brasil, evitará discrepâncias 
entre os exames aplicados por 
seccionais diferentes”, avalia.

Ainda em fevereiro, o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Marco Aurélio, 
havia determinado o arqui-

vamento de ação defendendo o fim 
da obrigatoriedade de aprovação no 
exame da OAB para que o bacharel 
em Direito pudesse exercer a profis-
são de advogado. O pedido foi feito 
por um bacharel não inscrito na enti-
dade em uma Argüição de Descum-
primento de Preceito Fundamental 
(ADPF). De acordo com o ministro, 
havia no pedido “um duplo defei-
to formal”. Primeiro, a legitimação 
para a propositura da ação não inclui 
cidadãos em geral; segundo, quem 
tem capacidade postulatória é “o ba-
charel em Direito inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil”. O artigo 
2º da Lei 9.882/99 contém a regra 
que determina quem tem legitimida-
de para propor ADPF.

Júlio César Machado: presença 
goiana em Mato Grosso do Sul
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eSa-gO

Conhecimento ao 
alcance do advogado

Em 2009, a Escola Su-
perior de Advocacia 
de Goiás (ESA-GO) já 

tem definida uma extensa agenda 
de cursos, palestras e seminários 
com o propósito de levar conside-
rável gama de informações e co-
nhecimentos aos advogados que 
atuam no interior. Em fevereiro, 
por exemplo, o vice-presidente 
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio 
Peña, e o presidente da Comissão 
de Ensino Jurídico, conselhei-
ro seccional Flávio Buonaduce 
Borges, estiveram na Câmara 
Municipal de Crixás, no norte de 
Goiás, onde ministraram pales-
tras sobre temas palpitantes da 
área do Direito aos profissionais 
daquela subseção. Autoridades 
do Poder Judiciário de Crixás e 
do Estado acompanharam as pa-
lestras.

Após o diretor-geral da ESA, 
Alexandre Iunes, abrir o evento, 
Henrique Tibúrcio falou sobre 
os Honorários de Sucumbên-
cia, destacando a campanha em-
preendida pela autarquia desde 
2008. O vice-presidente ressal-
tou que a iniciativa tem o méri-
to de sensibilizar os magistrados 
quanto à fixação de honorários 
de sucumbência justos. Ele con-
clamou os advogados a reivindi-
carem valores coerentes (e reais) 
com o intenso trabalho dedicado 
à causa. “É preciso uma grande 
mobilização em torno do tema”, 
advertiu Henrique Tibúrcio. O 

Profissionais da Subseção de Crixás assistem a palestras sobre honorários 

de sucumbência e alterações nos Códigos de Processo Penal e Civil

dirigente da OAB-GO também 
fez considerações sobre projeto 
de lei tramitando no Senado que 
visa estabelecer critérios mais ri-
gorosos na determinação desses 
honorários. “A autarquia - lem-
brou - está acompanhando de 
perto essa tramitação”.

Em seguida, subiu à tribuna 
da Câmara Flávio Buonaduce 
que discorreu sobre as Alterações 
dos Códigos de Processo Penal 
e Civil. A palestra abordou dois 
aspectos distintos. Num primeiro 
momento, o conselheiro explicou 
aos presentes de que forma estão 
sendo promovidas alterações no 
sistema recursal. Essas mudan-
ças, de acordo com Buonaduce, 
atingem inclusive o processo de 
execução. “Esse foi o que sofreu 
mais modificações nos últimos 
tempos”, alertou. O presidente 

da Subseção de Crixás, Antô-
nio de Oliveira Júnior, elogiou a 
iniciativa da ESA-GO, conside-
rando oportunas as palestras que 
buscam trazer à baila assuntos 
relevantes aos advogados.
Projudi

Com todas as vagas preenchi-
das, a ESA-GO deu início em 
março à sexta turma do curso 
de Capacitação Prática em Pro-
cesso Judicial em parceria com 
o Senai. O objetivo do curso é 
preparar o operador do Direito 
na análise do conteúdo da Lei 
11.419/2006, que trata da infor-
matização do processo judicial 
no País. O Projudi é um progra-
ma de computador que permite a 
substituição do papel por proce-
dimentos digitais. É ferramenta 
indispensável que permite a tra-
mitação eletrônica de processos 
no Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás. 

Segundo a diretora-adjunta da 
ESA, conselheira seccional Márcia 
Queiroz, o curso é excelente opor-
tunidade para os advogados se fa-
miliarizarem sobre o assunto. Ela 
conclama aos colegas que busquem 
adequar-se à nova realidade. “Pre-
cisamos aumentar paulatinamente o 
número de advogados cadastrados 
no Projudi, pois a implantação do 
processo eletrônico já está ocorrendo 
nos juizados da região metropolitana 
de Goiânia e de cidades como Aná-
polis, Itumbiara, Rio Verde e Caldas 
Novas”, reiterou Márcia Queiroz.

Tibúrcio: mobilização da advocacia 
em favor de honorários justos
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adVOcacia jOVeM

A arrancada do ano
Os jovens advogados da OAB-GO tiveram no começo de 2009 agenda 

repleta de atividades, com atuação dinâmica e participativa da CAJ

As questões so-
ciais mobili-
zam a Comis-

são da Advocacia Jovem 
(CAJ) da OAB-GO, que 
buscou marcar o início do 
ano com iniciativas que 
valorizam a confraterniza-
ção e a integração dos ad-
vogados. A CAJ procura 
influir também em ações 
que busquem valorização, 
proteção e defesa da mu-
lher. Assim, por meio da 
Subcomissão de Visitas 
Institucionais, decidiu es-
tabelecer parceria com o 
Centro de Valorização da 
Mulher (Cevam) para tornar re-
alidade o Projeto CAJ Amiga do 
Cevam, com o objetivo de promo-
ver a interação da OAB-GO com a 
sociedade e oferecer atendimento 
jurídico às vítimas acolhidas pela 
entidade. 

Antes de visitar a sede do ór-
gão, a comissão procurou a Dele-
gacia da Mulher de Goiânia, em 17 
de fevereiro, a fim de conhecer sua 
estrutura e se informar acerca das 
ocorrências e dos procedimentos 
mais frequentes. Até aquela data, 
só neste ano, já haviam sido re-
gistradas 773 ocorrências (no ano 
passado foram 6 mil).

Na visita à entidade, faziam 
parte da comitiva a presidente da 
Comissão da Mulher Advogada, 
Larissa Costa, o coordenador da 
Subcomissão de Visitas Institu-
cionais, Samuel Junio Pereira, a 
coordenadora da Subcomissão de 
Capacitação Profissional da CAJ, 

Marina Ribeiro da Silva, e o co-
ordenador, no âmbito da CAJ, do 
Movimento de Combate à Corrup-
ção Eleitoral em Goiás, Israilton 
Pereira da Silva, além dos advo-
gados Rodolfo Domingues, Wil-
ler Fleury Curado e Anna Vicenza 
Carramaschi.

Os advogados foram recebidos 
pela presidente do Cevam, Maria 
das Dores Dolly Soares, e pela 
diretora-financeira e coordenado-
ra, Maria Cecília Machado, que 
mostraram a estrutura física do lo-
cal, os projetos desenvolvidos e as 
condições em que vivem as pesso-
as abrigadas na instituição.

Terça-Prática 
A primeira edição do Programa 

Terça-Prática foi realizada em ja-
neiro, na Escola Superior de Ad-
vocacia (ESA). O projeto é um 
serviço que a Comissão coloca à 
disposição para que profissionais 

experientes e em come-
ço de carreira possam 
interagir, com troca de 
idéias e discussão rela-
tivas ao exercício pro-
fissional e de interesse 
específico dos novos 
inscritos na Seccional.

A abertura da pro-
gramação de 2009 do 
projeto foi feita pelo 
diretor-tesoureiro da 
OAB-GO, João Bezer-
ra Cavalcante, e contou 
com a participação do 
presidente da CAJ, Otá-
vio Alves Forte, do dire-
tor da ESA, Alexandre 

Iunes, do presidente da Comissão 
de Ensino Jurídico, Flávio Buona-
duce Borges, e do conselheiro Pe-
dro Paulo Guerra de Medeiros.

Durante o evento, João Caval-
cante falou sobre sua experiência 
de vida e, em especial, o período 
em que passou a viver em Goiás, 
vindo do Nordeste. Lembrou que, 
aprovado no vestibular para Di-
reito na Universidade Católica de 
Goiás, não tinha dinheiro sequer 
para pagar a matrícula. “Tive de 
correr atrás de bolsas de estudo 
para me formar”, disse à platéia 
de jovens advogados e estagiá-
rios. Hoje, especialista em Direi-
to Comercial e Direito Processual 
Civil, dá conselhos aos iniciantes. 
“O bom advogado”, sentencia, “é 
aquele que conquista a confiança 
do cliente.” E acrescenta: “Perder 
uma ação não é nenhum demérito, 
mas não defender bem o cliente é.” 
Após a palestra, o diretor-tesourei-

Apoio ao Cevam: comissões reforçam iniciativas 
em busca de valorização e proteção das mulheres
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ro recebeu placa de agradecimento 
das mãos do presidente do CAJ.

Outra primeira edição foi a da 
Quarta-Cultural, com o tema “Car-
naval – das marchinhas aos dias de 
hoje”, realizada em 11 de fevereiro 
no Centro de Cultura, Esporte e La-
zer (CEL) da OAB. Mais de 500 ad-
vogados estiveram presentes no salão 
social, que tinha decoração temática 
e som de marchinhas carnavalescas.

Para levar conhecimentos bási-
cos de Direito a estudantes de ensino 
fundamental e médio da rede parti-
cular e pública, a CAJ desenvolve 
outro projeto de repercussão, o OAB 
Vai à Escola. Em fevereiro, a Escola 
Estadual José David Skaf, de Sena-
dor Canedo, recebeu a equipe para 
duas palestras. Uma sobre Direito da 
Criança e do Adolescente, ministrada 
pelo advogado Rogério Skaf Abdala, 
e a outra sobre Cidadania, a cargo do 
advogado Simon Riemann.

Papel social dos juízes
Além das atividades e atribui-

ções próprias, a Comissão da Ad-
vocacia Jovem (CAJ) participa de 
outros projetos de relevância para 
a comunidade. É o caso do Projeto 
Justiça Ativa, do Tribunal de Justi-
ça de Goiás, que em fevereiro lan-
çou sua primeira edição na comarca 
de Campinorte. Pela CAJ, além da 
vice-presidente, Ludmila de Castro 
Torres, lá estiveram os advogados 
Rodolfo Domingues, Danillo Bor-
ges, Enil Henrique de Souza Neto, 
Mônica Mendes, Leonardo Fortini, 

Simon Riemann, Leopoldo Muyla-
ert e Virmondes Cruvinel.

Participaram da solenidade de 
abertura o presidente do TJ-GO, 
desembargador Paulo Maria Teles 
Antunes, o vice-presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio Peña, o vice-
governador do Estado, Ademir Me-
nezes, e o diretor do Foro local, juiz 
André Reis Lacerda, com significati-
va presença de desembargadores, juí-
zes e autoridades locais e da região.

“A sociedade não aceita mais 
a omissão, precisamos ter atitu-
de e procurar meios para atender 
o jurisdicionado da melhor forma 
possível”, disse André Lacerda, 
lembrando que o próprio nome do 
projeto evoca o ativismo, o que dá 

relevo ao papel social dos juízes. 
Henrique Tibúrcio, por sua vez, re-
conheceu a importância do Justiça 
Ativa. “É um trabalho excepcional 
desenvolvido pelo Judiciário goia-
no, e a OAB-GO é sempre parcei-
ra de bons projetos.” Essa parceria 
teve início na década de 1990, com 
o objetivo de dar agilidade e rapi-
dez à prestação jurisdicional por 
meio de mutirões de audiências re-
alizadas com a participação de juí-
zes de todo o Estado.

O presidente do TJ-GO reafir-
mou seu compromisso para com 
os juízes e garantiu que o tribunal 
reconhece o trabalho de todos os 
envolvidos no Projeto Justiça Ati-
va. “Estipulamos como prioridade 
deste biênio o bem-estar dos ma-
gistrados”, assinalou Paulo Teles.

Depois de elogiar o projeto e de 
considerá-lo de “altíssima relevân-
cia para a população”, Ademir Me-
nezes observou: “A Justiça de Goi-
ás vem se modernizando a cada dia 
para atender melhor a população e, 
quanto melhor é o serviço prestado, 
mais a sociedade o procura.”

Na ocasião, a vice-presidente 
da CAJ homenageou, em Cam-
pinorte, José Jonalvo Machado 
Alamy por relevantes serviços 
prestados à categoria. Ludmila 
Torres entregou à Marcionília de 
Fátima Rosa Domingos, mulher 
do delegado da OAB-GO, placa 
com menção honrosa, já que o ho-
menageado, por motivo de saúde, 
não pôde comparecer ao evento.

Otávio Alves Forte: trabalho para integrar a 
CAJ à comunidade
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Incentivo à leitura
Campanha promovida pela Comissão da Mulher Advogada arrecada mais de 300 

livros e gibis destinados às crianças abrigadas no Centro de Valorização da Mulher

MuLHer adVOgada

A leitura faz parte da rotina 
de dezenas de crianças, 
vítimas de violência do-

méstica, abrigadas com suas mães na 
casa Nove Luas, do Centro de Valori-
zação da Mulher (Cevam). As diverti-
das estórias em quadrinhos da Turma 
da Mônica, criadas por Maurício de 
Souza, e os conhecidos personagens 
de Walt Disney como Pato Donald, 
Tio Patinhas, Mickey e outros aju-
dam a distrair as crianças durante o 
período em que ficam no abrigo.

Mais de 300 livros e gibis arre-
cadados junto aos profissionais do 
direito durante a campanha Faça 
uma Criança Feliz Neste Natal pela 
Comissão da Mulher Advogada da 
OAB-Goiás (CMA), em parceria 
com a Escola Superior de Advocacia 
de Goiás (ESA Goiás), o Centro de 
Cultura, Esporte e Lazer da Advoca-
cia de Goiás e a Caixa de Assistên-
cia aos Advogados de Goiás (Casag), 
com apoio da Comissão de Advo-
cacia Jovem (CAJ), foram doados à 
instituição.  A ideia foi realizar uma 
campanha diferente da tradicional 
doação de brinquedos, apostando no 
futuro das crianças. Segundo a pre-
sidente da Comissão da Mulher Ad-
vogada, Larissa de Oliveira Costa, a 
proposta visa despertar o interesse 
pela leitura, para que na escola, as 
crianças se interessem pelos livros e 
criem o hábito de ler. A escolha do 
Cevam para receber as doações foi 
consequência da ligação anterior da 
Comissão da Mulher com a entida-
de que atende mulheres vítimas de 
violência e seus filhos e crianças que 
sofreram maus-tratos.

 
Importância

A entrega das doações, no dia 14 
de janeiro, teve a participação da se-
cretária-geral adjunta da OAB-GO, 
Maria Lucila Prudente de Carvalho; 

do presidente da Comissão da Advo-
cacia Jovem, Otávio Alves Forte; da 
presidente da CMA, Larissa Costa, e 
das integrantes da Comissão da Mu-
lher, Ilana Seabra e Valquíria Imolesi 
Aguiar. A presidente do Cevam, Ma-
ria das Dores Dolly Soares, afirmou 
que as doações chegaram em boa 
hora. “Estamos com muitas crianças 
e a leitura, além de entretenimento, 
é um incentivo para que não deixem 
de estudar”, destacou. A Casa Abrigo 
Nove Luas tem uma biblioteca com 
cerca de 2 mil livros. As crianças 
alfabetizadas são incentivadas a ler 
para as menores.

“Para mim, doação não é quanti-
dade, é amor. Numa simples doação 
de livros é possível mostrar para nos-
sas crianças e mulheres uma luz no 
fim do túnel”, desabafou a diretora 
do Cevam, Maria Cecília Machado 
do Vale, lembrando que cada peque-
no gesto de apoio é fundamental para 
a entidade. “Queremos firmar parce-
ria forte com a OAB Goiás para pros-

seguir com esse projeto de cuidar das 
nossas mulheres e crianças vitimadas 
pela violência, para que um dia pos-
samos ter um mundo melhor para 
nossos filhos e netos, numa socieda-
de mais justa”, ressaltou.   

A Seccional sempre participou 
das lutas das mulheres, relaciona-
mento que se fortaleceu durante 
as discussões sobre a Lei Maria 
da Penha. Larissa Costa ressaltou 
a importância da participação dos 
jovens advogados que se entusias-
maram com a possibilidade de le-
var distração a crianças sofridas. O 
Centro de Valorização da Mulher 
Consuelo Nasser, criado em 20 de 
abril de 1981, é um órgão de utili-
dade pública que nasceu do sonho 
de ser uma trincheira de luta e defe-
sa das mulheres, buscando sempre 
valorizar, proteger e fazer com que 
elas participem do espaço de deci-
são e poder, lutando pela punição 
de todos aqueles que as desrespei-
tem como seres humanos.

Um pouco de alívio: crianças vítimas de violência exercitam o hábito da leitura no Cevam
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OaBpreV

Segurança para toda a vida
Plano de previdência privada da OABPrev pode ser a melhor opção para 

o advogado, que assim não precisará recorrer a bancos e seguradoras

Alardeados aos quatro cantos 
como as melhores opções 
no sistema de previdência 

complementar, os planos privados ge-
renciados por bancos e seguradoras nem 
sempre deixam claro detalhes importan-
tes na hora de fechar o contrato com o 
cliente. Um deles é que, em algumas op-
ções, caso ocorra o falecimento do parti-
cipante-beneficiário, quem herda o saldo 
da poupança é a própria seguradora.

“Não achamos justa essa forma de atu-
ar. Por isso estamos alertando os advogados 
para esse e outros detalhes que fazem a dife-
rença quando se trata de contratar um plano 
de previdência privada”, afirma o presiden-
te da Diretoria Executiva do OABPrev, An-
tônio Carlos da Silva Magalhães. O fundo 
gerencia o AdvPrev – plano de previdência 
privada do advogado. De acordo com ele, a 
entidade vem mostrando que o AdvPrev é a 
melhor opção no rol de planos privados de 
previdência para a categoria.

Antônio Carlos explica que, no regu-
lamento do fundo, todo recurso advindo 
dos participantes é revertido para os pró-
prios, denominados beneficiários, ou aos 
seus herdeiros no caso de morte. “Em 
hipótese alguma o OABPrev se apossa 
da poupança dos participantes, pois a en-
tidade não tem fins lucrativos”, ressalta. 
“Além disso, diretores e membros dos 
conselhos deliberativo e fiscal não são re-
munerados, o que não gera despesas com 
salário dos administradores”, explica.

Trauma
Era 26 de dezembro de 2005. A ad-

vogada Valdirene Ferreira Peres e Nas-
cimento, então com 35 anos, retornava 
de Jataí (GO), onde passara o Natal 
com sua família, para Barra do Garças 
(MT), cidade onde vive. Em questão 
de minutos um acidente de carro mu-
dou sua vida. Com o trauma a advoga-
da sofreu fratura em duas vértebras da 
coluna cervical, o que ocasionou lesão 
na medula e afetou os movimentos dos 
membros superiores e inferiores. 

Após duas cirurgias em Goiânia e meses 
de reabilitação no Hospital Sarah Kubits-
chek, em Brasília (DF), ela consegui recupe-
rar parcialmente o movimento dos membros, 
embora tenham ficado seqüelas permanen-
tes, principalmente nas mãos, relata. “Feliz-
mente, não houve qualquer dano cerebral. 
Hoje consigo me locomover com auxílio e 
até realizar alguma atividade física”.

Valdirene Ferreira obteve aposentadoria 
por invalidez do AdvPrev. “Caso eu não ti-
vesse o plano, a situação seria mais difícil, 
pois com as limitações os gastos aumen-
taram. Para me locomover preciso sempre 
de um veículo, mesmo para ir ao super-
mercado, que fica a 100 metros de minha 
casa. Além disso, é indispensável ter uma 
ajudante e também fazer uso contínuo de 
medicamentos”, continua. A advogada é a 
primeira participante beneficiada pela apo-
sentadoria por invalidez. “Estou feliz pela 
decisão de aderir ao plano e imensamente 
satisfeita com o atendimento que me foi e 
ainda é dispensado pelos colaboradores do 
OABPrev”, comenta.

A aposentadoria por invalidez é uma 
das coberturas oferecidas pelo AdvPrev. A 

contribuição que o participante paga 
para essa finalidade lhe garante ca-
pital segurado que se somará ao da 
aposentadoria programada – outra 
cobertura oferecida pelo plano. A 
aposentadoria programada é aquela 
por tempo de contribuição. A idade 
mínima, pelo regulamento, é de 55 
anos para que o participante tenhaa 
direito ao benefício. Ao se aposentar 
receberá, em forma de renda mensal, 
o recurso que conseguiu poupar du-
rante o tempo que programou.

As outras coberturas oferecidas 
pelo AdvPrev são a aposentadoria 
diferida e as pensões por morte de 
participante ativo e por morte de 
participante assistido. A aposen-
tadoria diferida atende ao partici-
pante que vier a perder o vínculo 
associativo com o instituidor. É o 
caso do advogado, por exemplo, 
que tenha se tornado promotor ou 

juiz. Ele cessou o vínculo com a OAB, 
mas não quer perder o plano. Então, faz o 
diferimento. Os recursos ficam rendendo 
e ele pode se aposentar em data futura. 

A pensão por morte de participante 
ativo ocorre, como o próprio nome diz, no 
caso de morte do participante. Os recursos 
que poupou vão integralmente para seus be-
neficiários. Da mesma forma acontece para 
a pensão por morte de participante assisti-
do, que é aquele que já entrou no gozo de 
benefício. O dinheiro aplicado no AdvPrev 
pode ser deduzido na declaração do Impos-
to de Renda até o limite de 12%. 

Magalhães: vantagens em relação aos 
planos privados oferecidos no mercado

O pesidente da Diretoria Execu-
tiva do OABPrev ressalta ainda que 
quem já contratou um plano de pre-
vidência privada de banco ou segu-
radora e deseja transferir-se para o 
AdvPrev, basta fazer pedido de por-
tabilidade na empresa onde adquiriu 
o plano. A transação não tem custos 
e sua poupança continua intacta.

Portabilidade
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Gestão de Resultados
Balanço do ano passado apresenta números impressionantes e melhorias na 

infraestrutura do clube. Para 2009, atividades serão ainda mais intensas

ceL da OaB-gO

Mais de 213 mil pessoas 
passaram pelo Centro 
de Cultura, Esporte e 

Lazer da Advocacia de Goiás (CEL 
da OAB-GO) em 2008. É isso mes-
mo! A cada ano o espaço destinado 
à cultura e recreação dos advogados 
goianos se consolida como um dos 
melhores locais para a realização 
de eventos no Estado. Para se ter 
uma idéia, somente nas atividades 
do salão, foi registrada a presen-
ça de 120.142 pessoas em 2008. A 
frequência de associados chegou a 
58.263. Participaram das ativida-
des esportivas 33.374 pessoas. Nos 
locais apropriados para pescaria 
foram registrados 403 pagantes, en-
quanto 1.482 visitantes conheceram 
o clube. Dessa forma, o público ge-
ral do CEL da OAB no ano passado 
foi de 213.664 pessoas.

Esses dados fazem parte do ba-
lanço de atividades elaborado pelo 
presidente da Comissão de Cultura, 
Esporte e Lazer da OAB-GO, ad-
vogado Sebastião Macalé Caciano 
Cassimiro, que mostra com detalhes 
as muitas realizações festivas, es-
portivas, culturais e de lazer, entre 
elas shows, casamentos, bailes de 
formatura, colação de grau, festas, 
jantares, competições esportivas e o 
já tradicional Baile do Rubi. Sebas-
tião Macalé destaca também as me-
lhorias físicas realizadas em 2008 
que, segundo ele, são fundamentais 
para garantir que mais e mais pes-
soas se sintam motivadas a fazer 
seus eventos no CEL da OAB-GO, 
ao mesmo tempo em que os advo-
gados contam com um espaço ade-
quado ao esporte e lazer juntamente 
com seus familiares.

No que se refere às obras con-
cretizadas no ano anterior, Sebastião 

Macalé destaca a recuperação das 
quadras de tênis com pinturas, re-
cuperação total da pista de cooper e 
entorno do lago com pintura de sina-
lização para pedestre e ciclista, revi-
são das quadras de peteca, pintura de 
meios-fios, alambrados, passarelas 
e arquibancadas, troca de azulejos e 
rejunte na piscina olímpica, pintura 
do píer, do complexo, da capela e 
da parte interna do salão de festas, 
início da iluminação nas quadras de 
tênis, futevôlei e vôlei de praia, poda 
e replantio de árvores, plantio de gra-
ma, início da implantação do sistema 
de carteirinha do CEL da OAB-GO.

O relatório enumera a realização 
dos jogos abertos da advocacia, con-
fraternização de 65 anos da Casag, cir-
cuito nacional de futebol soçaite sênior 
da OAB-GO. Foram realizados ainda 
a 8ª Copa Integração de Esporte e Cul-
tura, o 3º Jogos Abertos da Advocacia 
(com envolvimento aproximado de 5 
mil pessoas) e a 3ª Copa CEL OAB de 
Futebol, entre outros eventos. 

Ações em 2009
De acordo com Sebastião Macalé, 

2009 também promete. Pela quanti-
dade de eventos agendados, possivel-
mente o número de pessoas, ao longo 
deste ano, será ainda maior que em 
2008. Dentre as metas previstas em 
relação às obras físicas, o presidente 
da Comissão de Cultura, Esporte e 
Lazer da OAB cita a manutenção de 
todos os equipamentos, a construção 
do almoxarifado e da cobertura da 
quadra de tênis, a complementação 
da iluminação das quadras de tênis e 
da confecção das carteiras de acesso 
ao CEL, o que facilitará a vida dos 
frequentadores, e cobertura da qua-
dra poliesportiva.

Também estão agendados a Copa 
Integração da Advocacia, os Jogos 
Abertos da Advocacia e o Baile do Rubi 
em agosto, em comemoração ao mês 
do advogado. Do mesmo modo, serão 
desenvolvidas rotineiramente todas as 
atividades esportivas, com ênfase para 
tênis, futebol de campo e soçaite.

Sebastião Macalé: em 2008, foram realizadas reformas e modernização da 
infraestrutura em áreas do clube e novas melhorias estão previstas para este ano





LegiSLaçãO

Advocacia mais valorizada

Carlos Barta: “Prazo prescricional de cinco anos”

A Lei 11.902, que reduziu de 
dez para cinco anos o pra-
zo para clientes exigirem 

prestação de contas dos advogados em 
relação a quantias pagas por serviços 
prestados, é mais um resultado da atua-
ção firme da Ordem dos Advogados do 
Brasil no Congresso Nacional no sen-
tido de valorizar a advocacia brasileira. 
A avaliação é do presidente nacional da 
OAB, Cezar Britto, argumentando que 
a nova conquista vem somar-se à da Lei 
11.767, sancionada em 7 de agosto do 
ano passado, após aprovação pelo Con-
gresso Nacional, que garante a inviola-
bilidade do escritório, local de trabalho 
do advogado.

Sancionada pelo presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva em 12 de janeiro passa-
do, a norma confere tratamento igualitá-
rio na relação entre cliente e advogado. 
Até 2008, o cliente podia ingressar, num 
prazo de dez anos, com ações para exigir 
a prestação de contas enquanto o advo-
gado dispunha de apenas cinco para co-
brar os honorários. Agora, as duas partes 
têm prazos iguais, ou seja, cinco anos 
para prestarem contas.

Segundo o presidente da OAB Na-
cional, no Estado democrático de di-
reito a figura do advogado tem papel 
relevantíssimo, pois é o encarregado da 
tarefa de defender o cidadão. “Advoga-
do desvalorizado e criminalizado não 
interessa ao País. Reconhecer que não 
se pode ter tratamento diferenciado no 
que se refere à prestação de contas é um 
item importante nessa política de resta-
belecer dignidades da advocacia brasi-
leira”, observa Cezar Britto. 

Diante da nova conquista, agora a 
OAB Nacional pretende avançar nas 
negociações para que o Senado aprove 

projeto de lei, já autorizado pela Câ-
mara dos Deputados, que criminaliza a 
conduta daqueles que violam as prerro-
gativas da advocacia e da defesa. A di-
retoria da entidade espera que também 
sejam aprovados, de forma urgente, os 
projetos de lei que tratam das férias dos 
advogados e do aviltamento dos hono-
rários.

Retrospectiva
Durante homenagem na Seccional 

paulista da OAB, em fevereiro, o cri-
minalista e membro honorário da Or-
dem, José Roberto Batochio, lembra as 
lutas e as conquistas das prerrogativas 
profissionais dos advogados. Faz uma 
análise da década de 80 até os dias atu-
ais, momento em que a advocacia pede 
aprovação do projeto que criminaliza 
a violação das prerrogativas profissio-

nais dos advogados. A razão 
da homenagem foi a criação do 
projeto que deu origem à Lei 
11.902/09.

O projeto de lei originou-se 
no período em que José Bato-
chio foi deputado federal, de 
1998 até 2002. Ele defende 
que enquanto o regulamento 
da OAB estipulava cinco anos 
de prazo para prescrição da co-
brança de honorários, o cliente 
tinha 20 para mover ação contra 
o advogado. Com a apresenta-
ção do projeto, o artigo 205, do 
Código Civil, reduziu o prazo 
de prescrição para ações pesso-
ais para dez anos. Já a legislação 
de 2009 diminuiu para cinco. 

De acordo com o conselhei-
ro Carlos Barta Simon Fonse-
ca, “a Lei 8.906/94 (Estatuto da 

Advocacia) não fixava prazo prescricio-
nal para que constituintes e/ou terceiros, 
por conta destes, promovessem ação de 
prestação de contas contra advogados. 
Como a recusa na apresentação de con-
tas aos clientes configura grave infra-
ção disciplinar, havia dúvida sobre até 
quando perdurava a sanção que obriga-
va o advogado a prestar contas”. Diante 
dessa omissão, prossegue Barta, foram 
anotadas diferentes decisões sobre a 
questão. “Não havia consenso, ao con-
trário, proferiam-se decisões conflitan-
tes e incoerentes dentro de uma mesma 
Seccional”. Em razão da controvérsia, 
por provocação da OAB, foi acrescen-
tado o artigo 25/A na Lei 8.906/94, “di-
rimindo a celeuma, vez que se fixou o 
prazo prescricional de cinco anos para 
a ação de prestação de contas”, afirma 
o conselheiro.

Lei confere tratamento igualitário a advogados e clientes, que terão 

prazo de cinco anos para acerto e prestação de contas de honorários

36   Revista da OAB-GO - Janeiro/Março | 2009



idenTidade prOFiSSiOnaL

Renovação obrigatória
Desenvolvido pela Casa da Moeda, novo cartão profissional oferece vantagens 

ao incorporar tecnologia digital e ferramentas de segurança de última geração

O novo cartão de identidade 
do advogado, confeccionado em 
plástico rígido, foi desenvolvido 
pela Casa da Moeda do Brasil e 
aprovado em sessão plenária da 
OAB Nacional aberta a todos 
os profissionais da advocacia.  
O novo modelo do documento 
representa a vanguarda no con-
texto da segurança contra falsi-
ficações, adotando tinta invisí-
vel reagente à luz ultravioleta e 

A OAB-GO vai entrar em 
contato, por e-mail ou 
via correspondência, 

com advogados que não renovaram 
sua identidade profissional para 
que providenciem a troca do car-
tão. Apenas 42% dos 10.635 advo-
gados goianos inscritos na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB)  
renovaram o cartão de identidade 
profissional. O novo documento, 
totalmente digitalizado, foi im-
plantado em julho do ano passado. 
Apesar do prazo ter vencido no dia 
31 de janeiro, os advogados ainda 
podem fazer a substituição. 

Por meio do novo cartão, que 
vem com um chip, no qual cons-
tam dados pessoais do profissional, 
o advogado acessará os tribunais e 
realizará consultas e operações. Na opi-
nião do secretário-geral da OAB-GO, 
Celso Gonçalves Benjamin,  a medida 
vem para melhorar a vida do advogado, 
tornar mais eficiente a gestão da OAB 
e inserir a categoria definitivamente na 
era digital. A identidade profissional 
substitui a carteira de identidade civil e 
pode ser usada como comprovação de 
que o profissional é habilitado para o 
exercício da advocacia.

Celso Benjamin lembra que muitos 
juízes exigem o documento de identi-
ficação atualizado para comprovar que 
o advogado está habilitado a responder 
pelo processo. “Alguns consultam o 
site da OAB para comprovar a inscri-
ção. E essa atitude tem a nossa con-
cordância”, ressalta o diretor da OAB-
GO. Por isso, alerta, o profissional que 
não atualizar o documento corre o ris-
co de sofrer embaraços quando tiver de 
se identificar em vários departamentos 
do Poder Judiciário. 

Tempo
Os advogados que ainda não provi-

denciaram a renovação da carteira de 
identidade profissional ainda poderão 
fazê-lo. Para isso, basta procurar a sede 
da administração da Ordem em Goiâ-
nia, localizada no Setor Marista, ou o 

Centro de Serviços da OAB-GO, 
na Rua 101, próximo ao Fórum, 
das 8 às 18 horas, de segunda à 
sexta-feira. 

No segundo semestre do 
ano passado, a OAB-GO pro-
moveu em Goiânia ação iti-
nerante para dar respaldo ao 
atendimento daqueles que ti-
nham interesse em renovar o 
documento. O serviço OAB-
GO Itinerante percorreu oito 
órgãos, onde uma equipe de 
trabalho da Seccional instalou 
bancas de trabalho, garantindo 
atendimento aos advogados. 
Foram feitos mais de 90 car-
tões de identificação no novo 
modelo. Em função do sucesso 
do serviço, a diretoria da Or-

dem estuda outras ações não apenas 
em Goiânia, mas também nas prin-
cipais cidades do interior do Estado. 
“Queremos nos aproximar cada vez 
mais dos profissionais, facilitar o 
dia-a-dia e garantir atendimento efi-
ciente e rápido”, ressalta.

Inovação e segurança
opticamente variável e moderno 
código de barras.  

Para fazer o novo cartão, o 
interessado poderá procurar a 
OAB-GO munido de cópias de 
documentos pessoais, uma foto 
3x4, fazer requerimento na Or-
dem, que pode ser preenchido na 
hora e manualmente, e pagar a 
taxa de R$ 35, sem burocracia e 
em menos de 30 minutos.
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A nova ortografia

Hífen - veja como ficam as principais regras do hífen com prefixos:

Prefixos Não usa hífenUsa hífen 

Agro, ante, anti, arqui, auto,

contra, extra, infra, intra, macro,

mega, micro, maxi, mini, semi,

sobre, supra, tele, ultra...

Quando a palavra seguinte começa

com h ou com vogal igual à última

do prefixo: auto-hipnose, auto-observação,

anti-herói, anti-imperalista,

micro-ondas, mini-hotel

Em todos os demais casos:

autorretrato, autossustentável, autoanálise,

autocontrole, antirracista, antissocial,

antivírus, minidicionário, minissaia,

minirreforma, ultrassom

Hiper, inter, super Quando a palavra seguinte

começa com h ou com r:

super-homem, inter-regional

Em todos os demais casos:

hiperinflação, supersônico

Sub Quando a palavra seguinte

começa com b, h ou r:

sub-base, sub-reino

Em todos os demais casos:

subsecretário, subeditor

Vice Sempre: vice-rei, vice-presidente

Pan, circum Quando a palavra seguinte

começa com h, m, n ou vogais:

pan-americano, circum-hospitalar

Em todos os demais casos:

pansexual, circuncisão

Alfabeto - ganha três letras

Antes
23 letras 

Depois
26 letras: entram k, w e y

Trema - desaparece em todas 
as palavras

Antes
Freqüente, lingüiça, agüentar

Depois
Frequente, linguiça, aguentar

* Atrema permanece apenas nas palavras es-

trangeiras e em suas derivadas. Exemplo: Müller

Acentuação 1 - some o 
acento circunflexo das palavras termi-
nadas em êem e ôo (ou ôos)

Antes
Crêem, dêem, lêem, vêem, prevêem, vôo, 

enjôos 

Depois
Creem, deem, leem, veem, preveem, voo, 

enjoos

Acentuação 2 - some o 
acento no i e no u fortes depois de diton-
gos (junção de duas vogais), em palavras 
paroxítonas

Antes
Baiúca, bocaiúva, feiúra

Depois
Baiuca, bocaiuva, feiura

* Se o i e o u estiverem na última sílaba, o 

acento continua como em: tuiuiú ou Piauí

Acentuação 3 - some o 
acento diferencial

Antes
Pára, péla, pêlo, pólo, pêra, côa

Depois
Para, pela, pelo, polo, pera, coa

* Não some o acento diferencial em pôr 

(verbo) / por (preposição) e pôde (pretérito) / pode 

(presente). Fôrma, para diferenciar de forma, pode 

receber acento circunflexo

Acentuação 4 - some o 
acento dos ditongos abertos éi e ói das 
palavras paroxítonas (as que têm a pe-
núltima sílaba mais forte)

Antes
Européia, idéia, heróico, apóio, bóia, aste-

róide, Coréia, estréia, jóia, platéia, paranóia, jibóia, 

assembléia

Depois
Europeia, ideia, heroico, apoio, boia, aste-

roide, Coreia, estreia, joia, plateia, paranoia, jiboia, 

assembleia

* Herói, papéis, troféu mantêm o acento 

(porque são oxítonas)

Acentuação 5 - some o 
acento agudo no u forte nos grupos gue, 
gui, que, qui, de verbos como averiguar, 
apaziguar, arguir, redarguir, enxaguar

Antes
Averigúe, apazigúe, ele argúi, enxagúe você 

Depois
Averigue, apazigue, ele argui, enxague você

Observação: as demais regras de acentuação 

permanecem as mesmas

Janeiro/Março | 2009 - Revista da OAB-GO   39



40   Revista da OAB-GO - Janeiro/Março | 2009

Segurança 
pública

Em janeiro, o presidente da OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, par-
ticipou do lançamento da etapa estadual da 1ª Cwonferência Nacional 
de Segurança Pública (foto). A solenidade aconteceu no auditório Mauro 
Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Estiveram presentes o minis-
tro da Justiça, Tarso Genro, o governador de Goiás, Alcides Rodrigues, e 
o secretário estadual de Segurança Pública, Ernesto Roller. O Ministério 
da Justiça investirá R$ 4,3 milhões no apoio à realização das conferências 
estaduais. Goiás é o quinto Estado a convocar a etapa estadual.

curTaS

Processo 
eletrônico

O presidente da OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, acompanhado por 
diretores e conselheiros, reuniu-se com o presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho – 18ª Região (TRT-18), Gentil Pio de Oliveira, na sede da 
instituição, em Goiânia. Durante o encontro, realizado em fevereiro, foi 
discutida a consolidação do processo eletrônico na Justiça do Trabalho. 

Viagem a Cuba

O presidente do Conselho 
Federal da OAB, Cezar Brit-
to, e o da Seccional de Goi-
ás, Miguel Ângelo Cançado, 
participaram, em fevereiro, de 
programa de intercâmbio, em 
Havana (Cuba). Eles marca-
ram presença no III Encontro 
Internacional de Advogados 
Trabalhistas e do Movimento 
Sindical em Defesa da Legisla-
ção Trabalhista e de Segurança 
Social em Oposição às Políti-
cas Neoliberais, fizeram visi-
tas ao Ministério da Justiça, à 
Promotoria-Geral da Repúbli-
ca e à Faculdade de Direito da 
Universidade de Havana, entre 
outras entidades.

Justiça 
Desportiva

A Câmara dos Deputados 
está analisando o Projeto de 
Lei nº 4.397/08, do deputado 
Geraldo Magela (PT-DF), que 
impõe o limite de uma única 
reeleição para dirigentes de 
confederações, federações e 
clubes desportivos. A propos-
ta modifica a Lei Pelé (Lei 
9.615/98) e estende esse li-
mite a quem houver sucedido 
o dirigente no curso do man-
dato. O projeto também alte-
ra a composição do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD), incluindo, entre seus 
nove integrantes, um indicado 
pelas seccionais da OAB, o 
que garante o sistema de rodí-
zio entre os Estados.

Protocolo 
Integrado

Instalado no Centro de Serviços da OAB-GO, o Protocolo Integrado 
dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia recebeu, no ano passa-
do, 19.031 petições, das quais 1.560 iniciais e 17.471 interlocutórias. 
A média mensal foi de 1.585 petições. Em dezembro, registrou-se o 
recebimento de 81 iniciais e 1.347 interlocutórias. O Protocolo Integra-
do foi implantado em 14 de agosto de 2006 e evita que o advogado se 
dirija aos juizados, proporcionando economia de tempo.
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5 João Bezerra Cavalcante e Maria Lucila na 
inauguração da sala da OAB-GO no TRT

Miguel Cançado recebe cumprimentos durante  
inauguração da sala da OAB-GO no TRT-18ª Região

Wanderli Fernandes, conselheira federal por Goiás, e Maria Luci-
la, secretária-geral adjunta, visitam sala da OAB-GO no Fórum

Celso Gonçalves Benjamin 
secretário-geral

Cezar Britto ao lado de 
conselheiras da OAB-GO

Cezar Britto, presidente da OAB Nacional, 
durante visita ao conselho seccional da OAB-GO

7 8
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7
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10

Presidente da Comissão da Advocacia Jovem, Otávio Alves For-
te, homenageia o diretor João Bezerra Cavalcante, convidado do 
Terça-Prática 

Conselheiros seccionais Flávio Buonaduce, Manoel Araújo, Ro-
mes Sérgio e Alan Ribeiro. Ao fundo, o advogado Marisvaldo 
Cortez Amado

Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (Casag), Jaime 
José dos Santos, discursa durante inauguração da Casag Serviços

Movimentação na Sala da OAB-GO no Fórum no dia da entrega 
da reforma
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