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2012 começa em velocidade de cruzeiro

O ano de 2012 teve um início retumbante. As con-
quistas de bandeiras encampadas pela OAB-GO 
logo nos primeiros meses ganharam grande reper-
cussão em Goiás e em todo o País e foram celebra-
das pela sociedade. Há vários pontos a se destacar, 
mas começo por uma vitória histórica da advocacia, 
que conseguiu sensibilizar os desembargadores do 
TJ-GO a retomar o horário de funcionamento da 
Justiça em tempo integral.
O trabalho foi árduo, mas os advogados trabalha-
ram unidos e mostraram sua força em benefício de 
toda a sociedade. O presidente do TJ-GO, Leobino 
Valente Chaves, seguido por 16 desembargadores 
da Corte Especial, adotou postura republicana ao 
reconhecer que o Judiciário deve estar atento às rei-
vindicações da advocacia, apresentadas pela OAB-
GO. Inicia-se, assim, um novo período de maior 
proximidade e entendimento entre os administra-
dores da Justiça.
Esse tipo de atitude, que resultou no expediente fo-
rense em meio período, tem cada vez menos espaço 
no Brasil à medida que nossa democracia se conso-
lida. Prova disso é a decisão do Supremo Tribunal 
Federal em manter o caráter investigativo e a auto-
nomia do Conselho Nacional de Justiça.
O fortalecimento do CNJ interfere, positivamente, 
na rotina dos advogados e profundamente na ma-
nutenção da democracia. Como se vê nas próximas 
páginas, Conselho Federal e a OAB-GO andaram 
lado a lado para alcançar, juntos, essa vitória im-
portante, assim como ocorreu no reconhecimento 
da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.
E é com esse espírito de união da categoria que con-
tinuaremos seguindo sempre em frente.

Boa leitura.
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antiGo horário do 
judiciário Goiano será 
retoMado
Com 16 votos favoráveis, Corte Especial do TJ-GO decide pelo 
retorno do expediente entre 8 e 18 horas

A partir de 1º de maio o expediente forense do 
Poder Judiciário de Goiás volta a ser das 8 às 18 
horas. O restabelecimento do horário tradicio-
nalmente praticado foi definido em sessão ex-
traordinária da Corte Especial do Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO) no dia 19 de março. 
O presidente da casa, desembargador Leobino 
Valente Chaves, recomendou a mudança e foi 

acompanhado pelo voto favorável de outros 15 
desembargadores, finalizando a votação com 16 
votos a favor e um contra. O atual horário, das 
12 às 19 horas, está em vigor desde 1º de agosto 
do ano passado e foi regulamentado pela Re-
solução n.º 11/2011-TJGO e o Decreto Judiciário 
nº 2.341/11-TJ-GO. A alteração, no entanto, não 
afeta a jornada de trabalho dos servidores, que 

capa | RETORNO HORÁRIO TJ
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“O TRIBUNAL OUVIU O ANSEIO DA 
SOCIEDADE, QUE FOI REPRESENTADA 
PELA OAB NESSE PROCESSO TODO”

legalmente é prevista em 8 horas diárias, com 
possibilidade de 7 horas ininterruptas a ser esta-
belecida a critério dos diretores de Foro e chefias 
imediatas.
Para o presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio (foto 01 - pág. 11), o resultado demonstra que 
“o tribunal ouviu o anseio da sociedade, que foi 
representada pela OAB nesse processo todo”. 
Desde que o expediente forense passou a ser 
restrito a meio expediente, a seccional se posi-
cionou contrária. A entidade propôs Procedi-
mento de Controle Administrativo (nº 0003542-
70.2011.2.00.0000) em desfavor do ato praticado 
pelo então presidente do TJGO, Vítor Lenza. O 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Advoca-
cia Geral da União (AGU) já haviam se manifes-
tado pela inconstitucionalidade da mudança de 
horário, pedindo a volta do funcionamento em 
período integral. A providência, porém, foi an-

tecipada pela Corte Especial do TJGO. “Fizeram 
o que tinham que fazer. As portas da Justiça têm 
que ficar abertas à população durante todo o ho-
rário de expediente”, apontou Tibúrcio.
Segundo o presidente da seccional goiana, al-
guns dos grandes prejuízos verificados pela 
OAB-GO com o atual horário foram a dificulda-
de no atendimento aos advogados e no exercício 
profissional, dificuldade de acesso da população 
à justiça, “mas o principal é que a Justiça ficou 
mais lenta nesse período”. Na avaliação de Ti-
búrcio, a decisão da Corte Especial resgata a 
imagem daquele poder. “É uma demonstração 
de que o Judiciário está a serviço da população”.
O presidente do TJ-GO disse acreditar que a 
decisão representa exatamente o anseio da so-
ciedade, de buscar o Judiciário e ter a resposta o 
mais imediata possível. “A impressão que a so-
ciedade nos passava, com esse horário de meio 
turno, quebrando uma tradição longeva da jus-
tiça goiana, é que o judiciário estava andando 
para trás”, observou. Leobino Chaves ainda fri-
sou estar tranqüilo com a decisão. “Fiz essa ava-
liação pessoalmente e vi a dificuldade”.
Ao abrir a sessão proposta para reavaliar o ho-
rário praticado no Judiciário, o presidente do 
TJ-GO informou ter recebido requerimento de 
sustentação oral da OAB-GO e do Sindijustiça e 
avisou ter indeferido todos por se tratar de uma 
sessão extraordinária específica e ser assunto 
administrativo. Em sua argumentação, Leobino 
Chaves destacou que a Lei Estadual 16.893/10 
estabelece jornada de trabalho dos servidores 
do poder judiciário goiano em 8 horas diárias e 
40 horas semanais, facultada a fixação de 7 ho-
ras ininterruptas, e que estavam ali para discutir 
a confusão que estava sendo feita entre jornada 
de trabalho e expediente forense. “O sagrado 
direito de jornada de trabalha continua intacto, 
independente do resultado. Reuni a corte por-
que está havendo sacrifício pelo expediente fo-
rense mutilado”. 
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Ele pontuou que não se podia conceder que 
um sistema judiciário funcionasse com expe-
diente de sete horas corridas. “Não digo usan-
do pesquisa da OAB-GO ou de ninguém, mas 
por acompanhamento próprio que tenho feito. 
Não se pode conceber que se lacre as portas dos 
tribunais, os fóruns, pela manhã”. O desembar-
gador destacou que todos os cartórios, a partir 
de Goiânia, também ficavam fechados. Leobi-
no Chaves (foto 02) observou que o artigo 39 da 
Lei 16.893/10 diz que o expediente forense para 
atendimento ao público será ininterrupto, das 8 
horas às 18 horas. 
Em continuidade a sua argumentação, o magis-
trado disse estar e que sempre estará em defesa 
do judiciário, ao lado dos servidores em suas rei-
vindicações e ao lado dos seus pares, mas pon-
derou que estará sempre combatendo aqueles 
que massacram o Judiciário porque não querem 
dar sua cota de sacrifício para o seu andamento. 
“Meus pares estão livres para decidir. Tenho ple-
na consciência que meus pares não se deixam 
levar por pressões”, disse ele, que pediu descul-
pas pelo desabafo.
Antes de passar a palavra para os demais desem-
bargadores, Leobino Chaves ainda defendeu a 
necessidade de serem tomadas decisões fortes, 
em conjunto, para administrar bem. “Não es-
tou aqui para defender bandeira de OAB, como 
já disseram por aí, ou de servidor. Estou aqui 
a defender o que impõe a minha consciência 
diante do que tenho visto e observado com essa 
situação que se criou com a carga horária mis-
turada com expediente forense no Estado”. Dito 

isso, estabeleceu a revogação da Resolução n.º 
11/2011-TJGO para que o expediente forense vol-
tasse a ser das 8 às 18 horas, respeitada a carga 
horária. 
Acompanharam o voto do presidente do TJGO, 
os desembargadores Rogério Arédio Ferreira, 
vice-presidente do TJGO; o decano José Lenar 
de Melo Bandeira, Paulo Teles, Floriano Gomes, 
Ney Teles de Paula, Gilberto Marques Filho, 
João Waldeck Félix de Sousa, Walter Carlos Le-
mes, Kisleu Dias Maciel Filho, Zacarias Neves 
Coelho, Luiz Eduardo de Sousa, Alan Sebastião 
de Sena Conceição, Leandro Crispim,  Itaney 
Francisco Campos e Amélia Netto Martins de 
Araújo. Em desacordo, votou a desembargadora 
Beatriz Figueiredo Franco, corregedora-geral da 
Justiça de Goiás. Beatriz argumentou que não se 
podia esquecer o ponto biométrico e o plano de 
cargos e salários dos servidores. “A mudança de 
horário não é a única coisa que está atrasando o 
trabalho”.

ARGUMENTOS
Ao apresentar seu voto, o decano José Lenar 
destacou que hoje não estão conseguindo dar 
vazão aos processos. Paulo Teles apontou dados 
do relatório de economia com o novo horário, 
que aponta que o gasto com água, que era de R$ 
76 mil, passou para R$ 96 mil; a energia, de R$ 
265 mil foi para R$ 304 mil, havendo pequena 
economia com telefone, de R$ 103 mil para R$ 
96 mil, com papel, de 5 mil resmas antes para 
4 mil, e com despesa com formulários, de R$ 17 
mil para R$ 12 mil. Mas teve ainda aumento dos 
gastos com telefonia móvel, de R$ 7 mil para R$ 
9 mil, e outros itens, que somados, disse ele, 
representam 106,3% de acréscimos nos custos 
e economia de 63,8%. “Evoquei esses números 
para dizer que ainda que houvesse economia ele 
(o novo horário) não se justificaria porque em 
primeiro lugar está o atendimento as necessida-
des da sociedade”, argumentou Teles. Segundo 
ele, houve quebra de qualidade do trabalho e 
desconexão entre o Judiciário e a sociedade. 
“Esse horário denigre a magistratura, depõe 
contra o Poder Judiciário.” 
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Floriano Gomes defendeu que o serviço público 
deve ser prestado no horário que o usuário do 
serviço deseja. “Temos que respeitar o usuário 
do nosso serviço”. Luiz Eduardo reforçou que já 
há uma cultura goiana em relação ao horário an-
tigo. Rogério Ferreira lembrou que no momento 
em que a OAB entrou com mandato de segu-
rança para o retorno do horário ele indeferiu a 
liminar, acompanhando a presidência anterior. 
“Mas nesse momento estou convicto em votar 
para a volta do horário antigo, acho que ele que 
é correto.”
Gilberto Filho afirmou que desde o primeiro 
momento se manifestou a favor do horário an-
tigo, “tanto que continuo a trabalhar em dois 
turnos”. O desembargador ainda disse que no 
caso do mandato de segurança citado pelo co-
lega, foi contra a liminar porque acreditava que 
a mudança deveria ser decidida de forma a não 
atropelar as individualidades dos servidores em 
período de adequação. 
Alan Conceição afirmou ter sido desde o início 
um crítico do novo horário e disse que não en-
contrava justificativa para suprimir um turno do 
trabalho. “Muito triste quando chego às 8 horas 
e olho para o gabinete da presidência no escuro, 
sem viva alma. Imagina no interior o impacto 
que está causando para nossos usuários. Isso re-
almente não é visto com bons olhos. Aplaudo a 
mudança de horário.” 
Itaney Campos revelou que a princípio teve cer-
ta simpatia pelo novo horário, “mas a verdade é 
que no decorrer dos dias passei a ser incomo-
dado com essa nova situação”.  Segundo ele, o 
que se percebeu foi reclamação geral por parte 
da clientela, dos advogados, desgaste na mídia, 
criando um clima desagradável para o Poder.  “O 
desgaste do Poder e a experiência que vivemos 
demonstram que será mais interessante que se 
retorne a jornada que era tradicional.” Amélia de 
Araújo avaliou que conforme a análise apresen-
tada os contras estavam ganhando dos prós.
Aprovado com ampla maioria o retorno do anti-
go horário, na sequência a corte definiu o prazo 
para se concretizar a mudança. A data foi esco-
lhida com base no tempo gasto entre a votação 
da resolução que impõe o horário atual e sua 

aplicação, que foi de 45 dias. Seguindo esse que-
sito, fixou-se dia 1º de maio para passar a valer o 
expediente das 8 às 18 horas. Como nessa data 
é feriado pelo Dia do Trabalho, a mudança será 
sentida efetivamente a partir do dia 2.
Na avaliação do advogado André Vinicius Dias 
Carneiro, membro da Comissão de Direito Am-
biental da OAB-GO, a volta ao horário antigo foi 
uma atitude muito justa, “porque esse horário 
partido atrapalha muito o andamento dos pro-
cessos aqui dentro”.
Também membro da Comissão de Direito Am-
biental, o advogado Victor Alencar Mendonça 
se disse totalmente favorável ao retorno do ho-
rário. “Acho muito nobre a atitude do Judiciário 
de voltar atrás da decisão, mostrou coerência e 
humildade.” 
Mendonça observou que ao contrário do tribu-
nal no Distrito Federal, por exemplo, em que o 
atendimento ao público ficou em meio período, 
mas o funcionamento em período integral, o ju-
diciário goiano não funcionava em um período, 
acumulando atendimento interno e ao público. 
A advogada Lara Nunes Lôbo Costa acrescenta 
que o horário atual limita muito o contato do 
advogado com a escrivania, o que, segundo ela, 
prejudica a celeridade do processo para os ad-
vogados. 

“A IMPRESSãO QUE A SOCIEDADE 
NOS PASSAVA, COM ESSE HORÁRIO 
DE MEIO TURNO, QUEBRANDO UMA 
TRADIçãO LONGEVA DA JUSTIçA 
GOIANA, É QUE O JUDICIÁRIO 
ESTAVA ANDANDO PARA TRÁS”

01 02
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stf | VITóRIA CNJ

vitória da 
sociedade 
brasileira
Decisão do STF favorável aos 
poderes correicionais do CNJ 
é celebrada entre advogados, 
juristas e sociedade civil

No dia 2 de fevereiro de 2012, o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) entendeu que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) deveria ter mantidos 
seus poderes para processar e punir juízes em 
casos de desvios ético-disciplinares, conforme 
previsto na Resolução 135 do órgão de controle, 
que dispõe sobre a uniformização de normas re-
lativas ao procedimento administrativo discipli-
nar aplicável aos magistrados. “O CNJ ‘nasceu de 
novo’, pois o Supremo fez valer a Constituição”, 
afirmou o presidente da OAB Nacional, Ophir 
Cavalcante (foto 01 / pag-14), depois da decisão. 
A questão começou quando a Associação dos 
Magistrados do Brasil (AMB) ajuizou uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (Adin), no dia 
16 de agosto de 2011, contra a Resolução 135, sob 
a alegação de que o dispositivo “modificou e dis-
torceu a interpretação do texto constitucional 
com relação a sua competência”. A Associação 

argumentava na Adin que o CNJ poderia impor 
sanções aos Magistrados, desde que fosse obser-
vada, primeiramente, a competência dos Tribu-
nais Regionais. 
Primeiramente, havia previso de que o STF jul-
gasse a ação no dia 28 de setembro, mas os mi-
nistros encerraram a sessão sem discutir o as-
sunto. No dia 4 de outubro, o presidente do STF, 
ministro Cezar Peluso, decidiu adiar mais uma 
vez o julgamento por causa da ausência de três 
dos onze ministros que compõem a corte. O jul-
gamento só seria retomado no dia 1° de fevereiro 
deste ano.
Durante todo esse período, a OAB nacional e 
suas seccionais, assim como outras organiza-
ções, como a Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho (Anamatra), e a 
sociedade civil como um todo se mostraram 
contrárias ao pedido da AMB. Tanto que, no dia 
31 de janeiro, um dia antes do início da decisão, o 
Conselho Federal da OAB realizou um ato públi-
co em sua sede, em Brasília, em defesa das atri-
buições do CNJ.  Juristas, advogados integrantes 
de diversas seccionais, políticos e segmentos da 
sociedade civil participaram do ato, que contou 
ao todo com cerca de 500 pessoas. O presidente 
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, encabeçou a 
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delegação goiana que foi à Brasília. “O Judiciário 
sempre foi muito blindado da sociedade. O CNJ 
mostrou que o poder tem de ser transparente”, 
defendeu Tibúrcio. 
Além de Tibúrcio, a delegação de Goiás que 
participou do ato contou com a presença do se-
cretário-geral da instituição, Flávio Buonaduce 
Borges; do diretor-tesoureiro, Enil Henrique de 
Souza Filho; do conselheiro federal por Goiás 
Paulo Afonso de Souza; do conselheiro seccional 
e diretor-adjunto da Escola Superior de Advoca-
cia (ESA) da OAB-GO, Pedro Paulo Guerra de 
Medeiros; do conselheiro seccional e presidente 
da Comissão de Direitos Humanos, Alexandre 
Prudente Marques; do conselheiro seccional e 
presidente da Comissão de Direitos e Prerroga-
tivas, Alexandre Ramos Caiado; do conselheiro 
seccional e presidente da Comissão de Direito 
Político e Eleitoral, Danilo Santos de Freitas; do 
conselheiro seccional e presidente da Comis-
são de Estágio e Exame de Ordem, Júlio César 
Machado; do conselheiro seccional e presiden-
te da Comissão de Seleção e das Sociedades de 
Advogados, Julio Cesar Meirelles; do presidente 
da Comissão de Esporte e Lazer, Iron Amadeu 
Camilo de Vasconcelos; do conselheiro seccional 
e presidente da Comissão do Advogado Publicis-

ta, Reginaldo Martins Costa; e do presidente da 
Comissão de Direito Ambiental, Rodrigo Silveira 
Costa.
O presidente da OAB Nacional, Ophir Cavalcan-
te, abriu os discursos do ato questionando o con-
ceito de autonomia defendido pelos magistrados 
contrários ao exercício do controle do CNJ. “Eles 
citam a ‘autonomia dos tribunais’.  Mas auto-
nomia significa soberania? É evidente que não. 
A autonomia do tribunal não significa que ele 
seja soberano. Autogestão, autoadministração, 
a questão da disciplina, devem permanecer sim, 
devem continuar na pauta dos tribunais. Entre-
tanto, isso não significa que nós criemos uma 
casa, uma categoria de agentes políticos que não 
possam sofrer nenhum tipo de controle através 
de um conselho como o CNJ”, defendeu Ophir, 
dando prosseguimento a sua argumentação.  
“Essa visão conservadora, arraigada à ideia de 
que os tribunais são soberanos, que os juízes são 
soberanos, inalcançáveis, impermeáveis, incen-
suráveis, inquestionáveis, deve ceder a um ideal 

“O JUDICIÁRIO SEMPRE FOI MUITO 
BLINDADO DA SOCIEDADE. O CNJ MOSTROU 
QUE O PODER TEM DE SER TRANSPARENTE”
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republicano, ao ideal da democracia em nosso 
país, que é o de uma justiça com transparência, 
com eficiência, com responsabilidade e consci-
ência do poder dado na razão pública. Aqueles 
que sabem da necessidade da justiça real sabem 
o porquê da importância do CNJ”, afirmou. 
Ophir lembrou ainda que o CNJ nasceu a partir 
de lutas  iniciadas pela advocacia brasileira. Ele 
relatou que na OAB, em diversas conferências 
nacionais, sempre se discutiu a necessidade de 
um controle externo da atividade judiciária, da 
magistratura e do Ministério Público. Das lu-
tas, resultou, há sete anos, a criação da emenda 
constitucional 45, que deu origem ao CNJ. 
Para frisar sua importância para a justiça brasi-
leira, o presidente da OAB Nacional trouxe da-
dos da própria corregedoria. De acordo com os 
números apresentados, dos 26 presidentes de 
tribunais, 15 possuem processos em andamento 
ou arquivados no CNJ. “Como, em uma situa-
ção como essa, em que o presidente está sendo 
denunciado, é possível fazer a apuração daquela 
denúncia?”, questionou. Dos 28 corregedores, 18 
respondem ou responderam a processo do CNJ. 

Na corregedoria do Tribunal Regional Federal, 
de cinco corregedores, três responderam a pro-
cesso no Conselho. Além disso, no período en-
tre 23/08/2009 a 23/08/2010, o CNJ encaminhou 
520 reclamações e representações contra juízes 
às corregedorias de tribunais. Esse número re-
presenta 90% das representações feitas ao CNJ, 
o que refuta o argumento de que o CNJ estaria 
“usurpando” a autonomia dos tribunais no con-
trole da questão disciplinar dos magistrados.
O ex-ministro da Defesa Nelson Jobim(foto 02), 
que era presidente do STF quando o CNJ foi 
criado, no dia 8 de dezembro de 2004, iniciou 
seu discurso no ato fazendo um relato históri-
co da criação e da concepção do CNJ até os dias 
de hoje. “Em nenhum Poder a necessidade de 
controle é tão pronunciada quanto no Judiciá-
rio”, afirmou o ex-ministro. Ele ressaltou que o 
foco da discussão era o poder concorrente, não 
excludente das ações correicionais do CNJ. “Essa 
discussão é o retorno aos velhos autonomismos 
estaduais. Da tentativa política de fazer com que 
os estados se tornem autônomos em relação a 
controles nacionais. Somos servidores da nação, 
do povo. Não estamos aqui para mandar, esta-
mos para servir, e estando para servir, há que se 
prestar contas do que servem, para que servem, 
para que vieram, para que não vieram, pelo que 
fizeram e o que deixaram de fazer”, completou 
Jobim, sob aplausos dos presentes. 
Os juristas Helio Bicudo e Miguel Reale Junior 
também demonstraram durante o ato seu apoio 
à manutenção dos poderes do CNJ. “Desvirtuada 
estaria a própria razão de ser do CNJ se fossem 
esvaziados seus poderes correicionais. O CNJ 
atende ao interesse público de todos os brasilei-
ros. Convém notar que ele foi criado diante dos 

“ELES CITAM A ‘AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS’.  MAS 
AUTONOMIA SIGNIFICA SOBERANIA? É EVIDENTE QUE 
NãO. A AUTONOMIA DO TRIBUNAL NãO SIGNIFICA QUE ELE 
SEJA SOBERANO. AUTOGESTãO, AUTOADMINISTRAçãO, 
A QUESTãO DA DISCIPLINA, DEVEM PERMANECER 
SIM, DEVEM CONTINUAR NA PAUTA DOS TRIBUNAIS”
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reclames da sociedade civil. Trata-se de órgão da 
maior relevância, no mesmo patamar do STF. É 
a garantia de  preservação da ordem jurídica. O 
CNJ tem meu inteiro apoio”, afirmou Bicudo, no 
que Reale Junior se prontificou a apoiar. “Esta-
mos em defesa da justiça, em defesa dos magis-
trados, porque o CNJ não é órgão de vingança 
nem de perseguição política, ele é um recanto 
da sociedade para que ela tenha a garantia efeti-
va da impessoalidade, da conduta dos juízes na 
prestação dos seus deveres. Cabe ao CNJ receber 
e conhecer as declarações das denúncias de des-
cumprimento dos deveres funcionais. Se ele não 
puder julgá-las, no que ele se transformaria?”, 
questionou. 
Jefferson Kravchychyn falou em nome dos con-
selheiros do CNJ no ato. “Grande número de 
processos, caos no judiciário, problemas de ges-
tão. Por isso foi criado o CNJ, e ele está sendo 
construído tijolo por tijolo. A sociedade brasi-
leira quer uma justiça que seja comprometida 
com a república, com a nação brasileira, e esse é 
o compromisso dos conselheiros do CNJ”. No dia 
seguinte ao ato público organizado pela OAB, 
teve início o julgamento no STF. No entanto, a 
vitória do CNJ só seria conhecida no dia 2. 
Para seis dos 11 ministros, o CNJ pode iniciar in-
vestigações, independentemente das corregedo-
rias regionais, decisão contrária ao que defendeu 
o relator do caso, ministro Marco Aurélio. Para 
ele, a atuação do órgão deveria ser de auxílio. 
Votaram pela autonomia do conselho os minis-
tros Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Dias Toffoli, 
Cármen Lúcia, Ayres Britto e Gilmar Mendes. Os 
outros quatro ministros - Ricardo Lewandowski, 

Luiz Fux, Celso de Mello e Cezar Peluso - acom-
panharam o relator. 
O diretor-tesoureiro do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Miguel 
Cançado (foto 03), acompanhou a sessão de vo-
tação do STF e não teve dúvidas de que a maio-
ria dos ministros votariam a favor do Conselho. 
“O conselho vem redirecionando os rumos da 
justiça brasileira de um modo muito positivo. 
Sempre tive a visão clara da importância dele, 
por isso nunca cheguei a duvidar que a decisão 
do STF seria favorável. O texto da Constituição é 
claro em relação ao papel do CNJ, que é indepen-
dente dos tribunais”, afirma Cançado, que se diz 
tão alegre com a decisão quanto a sociedade e a 
advocacia brasileiras. 
“O papel do Conselho Nacional de Justiça já está 
cristalizado no ideário do brasileiro. Não há pos-
sibilidade de retrocesso”, ressaltou o presidente 
da seccional goiana da OAB, Henrique Tibúrcio 
(foto 04). Ele destacou ainda que, com a decisão 
favorável ao CNJ, o STF provou que vai continuar 
exercendo sua função de guardião da Constitui-
ção Federal. Opinião semelhante à do presidente 
nacional da OAB, Ophir Cavalcante, que con-
cluiu: “Com a decisão do Supremo, que resgatou 
o CNJ, não houve vencidos nem vencedores; ga-
nhou com isso a sociedade brasileira, que conti-
nuará contando com um Judiciário fortalecido”.

“EM NENHUM PODER A NECESSIDADE 
DE CONTROLE É TãO PRONUNCIADA 
QUANTO NO JUDICIÁRIO”

03 04
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pesquisa | AVALIAçãO JUDICIÁRIO

seM surpresas
Pesquisa revela quais os 
principais problemas que a 
comunidade em geral vê nos 
serviços prestados pelo Poder 
Judiciário
A OAB-GO encomendou uma pesquisa ao Ins-
tituto Serpes – instituição associada à Associa-
ção Brasileira de Empresas de Pesquisa - para 
saber a opinião da sociedade, advogados e ju-
ristas a respeito do Poder Judiciário goiano. In-
titulada “Avaliação do Poder Judiciário de Goi-
ás – 2012”, a pesquisa foi divulgada no dia 9 de 
fevereiro. Foram entrevistadas 503 pessoas, e a 
margem de erro é de 4,37 pontos percentuais. 
“O objetivo da OAB-GO ao encomendar a pes-
quisa foi de disponibilizá-la para que ela possa 
ser usada como uma ferramenta auxiliadora 

nas decisões dos administradores da justiça, 
para que estas não sejam tomadas com base 
em suposições, mas sim em algo efetivamente 
medido, algo cientificamente demonstrado”, 
explicou o presidente da seccional, Henrique 
Tibúrcio.

Dados
A pesquisa mostrou que apenas 21,9% dos 
entrevistados classificam o funcionamento 
do judiciário como bom ou ótimo. O restante 
acredita que o funcionamento é ruim, péssimo 
ou não quiseram opinar. Entre os advogados, a 
aprovação do funcionamento do judiciário é de 
apenas 11,2%. Em relação ao atendimento re-
cebido no Fórum ou Juizados Especiais, 70,8% 
dos advogados mostraram-se insatisfeitos. 
Essa mesma insatisfação é comum para quase 
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metade dos juízes, integrantes do Ministério 
Público Estadual (MPE) e servidores do Judici-
ário entrevistados. Assim como os advogados, 
a reprovação foi justificada pelo atendimento, 
acomodações e tempo de espera.
Quanto ao acesso à justiça, apenas 16,6% da 
população em geral o classifica como fácil. O 
problema da lentidão no trâmite dos processos 
foi um dos mais apontados pelos entrevistados. 
98,6% dos advogados acreditam que a justiça é 
lenta ou pode demorar. Entre a população em 
geral, essa parcela é de 93,6%. Entre os Juízes, 
integrantes do MPE e servidores do Judiciário, 
o índice de reprovação é de 90,2%.
O horário de funcionamento do Judiciário 
Goiano que vigorava à época da pesquisa, de 7 
horas ininterruptas no intervalo entre 12 e 19 
horas, também foi motivo de descontentamen-
to. Para 71,4% da população, a mudança havia 
acarretado a piora do funcionamento da admi-
nistração do Judiciário. A desaprovação era ain-
da maior entre os advogados: 88,1% rejeitavam 
o novo horário. Os próprios representantes do 
Judiciário apontaram o novo horário como mo-

tivo de complicação no relacionamento com a 
sociedade. 60% dos promotores entrevistados 
e 52,6% dos servidores do judiciário acredita-
vam que a mudança afetava negativamente o 
serviço prestado ao cidadão.
Os valores das custas judiciárias, para a gran-
de maioria dos entrevistados, são altos e, por 
consequência, inviáveis para muitos cidadãos. 
100% dos promotores entrevistados classificam 
as custas como impeditivas. Já entre os juízes, 
metade acredita que as custas são muito altas, 
a outra metade analisa que elas são, no entan-
to, toleráveis. Entre os advogados, 82,1% consi-
deram as custas judiciais impeditivas. Por fim, 
90% dos advogados entrevistados acham que o 
número de juízes é insuficiente para atender à 
demanda do judiciário goiano.
    

Soluções
A pesquisa apurou entre os advogados as possí-
veis soluções para os principais problemas apre-

ENTRE OS ADVOGADOS, 
82,1% CONSIDERAM 
AS CUSTAS JUDICIAIS 
IMPEDITIVAS. POR FIM, 
90% DOS ADVOGADOS 
ENTREVISTADOS ACHAM 
QUE O NúMERO DE JUízES 
É INSUFICIENTE PARA 
ATENDER à DEMANDA DO 
JUDICIÁRIO GOIANO
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“A CONSULTA PROCESSUAL É FEITA PARA QUALQUER 
CIDADãO, SENDO QUE MUITO DESTES SãO CARENTES DE 
INSTRUçãO, E O QUE VEMOS É A FALTA DE PACIêNCIA, DE 
INFORMAçãO E ARROGÂNCIA DE ALGUNS SERVENTUÁRIOS 
NESSES CASOS”

sentados. 49% dos advogados acreditavam que 
o retorno ao antigo horário deveria ser o primei-
ro passo para melhorar o funcionamento do Ju-
diciário do Estado de Goiás. Isso ocorre a partir 
do dia 1° de maio, depois da decisão da corte do 
TJGO, no dia 19 de março, pela volta do atendi-
mento à população, em dois turnos, das 8 às 12 
horas e de 14 às 18 horas. 47% dos entrevistados 
acham que é primordial aumentar o número 
de juízes no estado. 27,2% acham que é preciso 
contratar mais servidores, e 18,5% acham que é 
preciso investir em reciclagem, qualificação e 
treinamento de pessoal. Outras sugestões tam-

bém foram apresentadas.
“Os dados da pesquisa não nos surpreendem. 
São coisas que qualquer advogado já intuía, mas 
agora isso está comprovado por números”, opina 
o presidente da OAB-GO. Para Henrique Tibúr-
cio, A reclamação da população e da advocacia 
basicamente se concentrava em dois pontos: o 
horário de funcionamento do poder judiciário 
de Goiás e a lentidão dos processos, que a popu-
lação e a própria advocacia remetem à falta de 
juízes. “A Justiça é lenta, e não só no judiciário 
goiano, mas no Brasil como um todo. No nosso 
caso em particular, temos hoje em torno de 90 
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comarcas desprovidas de juízes em Goiás”. Ele 
acredita que, para suprir o déficit, seriam ne-
cessários cerca de 150 novos juízes, incluindo 
uma reserva técnica. Sobre a questão do horá-
rio, Henrique Tibúrcio lembra que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) decidiu por unanimi-
dade pela volta do horário integral do judiciário. 
“O próprio presidente do CNJ, que também é 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Cezar 
Peluso, também entendeu que a alteração do 
horário foi ilegal, ou seja, havia uma resistência 
em voltar ao horário que não se justificava”, ar-
gumenta Tibúrcio.

“O JUDICIÁRIO GOIANO 
POSSUI AS MAIORES 
TAXAS JUDICIÁRIAS DO 
PAíS E NãO OFERECE, EM 
CONTRAPARTIDA, SERVIçOS 
DE QUALIDADE”

OPINIÕES
O Procurador Geral do Estado, Ronald Bic-
ca, não acredita que a avaliação seja diferente 
em outros Estados da Federação, ou seja, não 
se trata de uma avaliação negativa apenas do 
Judiciário do Estado de Goiás, mas do fun-
cionamento do Poder em si em todo o Brasil. 
“Acredito que são vários fatores que se somam 
à falta de estrutura do Judiciário, número insu-
ficiente de juízes e, principalmente, o excesso 
de recursos existentes no Brasil, que causa uma 
paralisia prática no poder de distribuir a Justiça 
de modo célere e eficiente”, opina Ronald. Para 
ele, no entanto, o Judiciário goiano está reagin-
do com a construção de novos Fóruns em todo 
o interior, com a realização de concursos e com 
investimentos em modernização.
Já para o procurador-geral de Justiça, Benedito 
Torres, resolvida a questão do horário, o prin-
cipal problema a ser resolvido agora é em rela-
ção à lentidão da justiça. Benedito acredita que 
o aumento do número de juízes melhoraria o 
desenvolvimento do trabalho do Judiciário, 
mas lembra que o déficit também ocorre com 
o Ministério Público. “Existe uma limitação na 
Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com 
a folha de pessoal de 2% no MP, e de 6% no 
Poder Judiciário”, lamenta. Ele também lembra 
que as custas do judiciário goiano são as mais 
caras do país.

Para o advogado Henrique Borges Baptis-
ta o retorno ao horário habitual é um passo 
importante.“No expediente integral, o advoga-
do e/ou qualquer outra pessoa pode verificar o 
andamento das ações ou tirar dúvidas em dois 
períodos (matutino e vespertino), o que facili-
ta muito a adequação de horários do interes-
sado”. Henrique defende que, agora, para dar 
melhor celeridade ao atendimento do TJ, não é 
preciso somente aumentar o número de juízes, 
mas também devem ser realizados cursos de 
instrução e capacitação para os serventuários. 
“A consulta processual é feita para qualquer ci-
dadão, sendo que muito destes são carentes de 
instrução, e o que vemos é a falta de paciência, 
de informação e arrogância de alguns serven-
tuários nesses casos. O Judiciário goiano pos-
sui as maiores taxas judiciárias do país e não 
oferece, em contrapartida, serviços de qualida-
de”, lamenta Henrique.
O advogado Michell Cardoso Moraes também 
acredita que a morosidade de tramitação dos 
processos no Poder Judiciário é uma realidade. 
“Faltam funcionários no Poder Judiciário, es-
pecialmente profissionais qualificados, desde 
serventuários a magistrados, mas apenas um 
número maior de funcionários, não é suficien-
te”, observa Michell. Ele defende que o número 
de recursos possíveis no sistema jurídico pro-
cessual brasileiro também afeta a celeridade 
dos trâmites. “Para melhorar a situação da mo-
rosidade do Poder Judiciário, é necessário um 
conjunto de ações: contratação de mais funcio-
nários, maior qualificação dos mesmos e uma 
reforma do sistema processualista judicial em 
geral, reduzindo a quantidade de interposição 
de tantos recursos e peças”.
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honorários | ADVOCACIA X JUDICIÁRIO

oab-Go intensifica 
caMpanha por 
honorários de 
sucuMbência justos
Seccional passa a defender nos 
tribunais pagamento adequado 
pelo trabalho dos advogados

Mais do que manter diálogo com os magistrados 
quanto à relevância dos honorários de sucum-
bência, a OAB-GO pretende defender, na condi-
ção de amicus curiae, o pagamento justo destes 
aos advogados em Goiás. A nova ação faz par-
te da segunda etapa da campanha da seccional 
pela valorização categoria. O honorário de su-

cumbência é o valor arbitrado pelo juiz e pago ao 
advogado da parte vencedora na disputa judicial 
pela parte que perdeu. Sua aplicação é prevista 
no artigo 20 do Código de Processo Civil (CPC) 
e no artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei 
8.906/94) é apontado como verba de natureza 
alimentar pertencente ao advogado. No entan-
to, na prática é alvo de crítica por ficar aquém do 
trabalho realizado por esses profissionais. 
A Campanha por Honorários de Sucumbência 
Justos foi lançada pela OAB-GO no dia 11 de 
agosto de 2008. Nessa nova fase, passa a ser co-
ordenada pelo conselheiro seccional Júlio César 
Machado (foto 01). O conselheiro destaca que 
o trabalho é um compromisso do presidente 
Henrique Tibúrcio (foto 02) com a categoria. 
Segundo ele, na etapa inicial da campanha se 
priorizou o diálogo com os juízes para a aplica-
ção da lei. “O primeiro trabalho foi de aproxima-
ção e debate com os juízes, o que já se fez e será 
continuado. Agora vamos oferecer um acompa-
nhamento”. A Ordem não irá discutir o objeto 
da causa, mas assim que este for decidido, se for 
chamada, trabalhará para que os honorários se-
jam respeitados participando dos julgamentos 
como amicus curiae - uma parte interessada em 
uma causa que pede ao tribunal para colaborar 
com elementos para fundamentar a decisão dos 
juízes. 
Por exemplo, depois de uma decisão na primei-
ra instância, a parte recorre e, nesse momento, 
um representante da seccional, se solicitado, fa-
ria no julgamento a defesa de honorários justos 
caso a quantia estabelecida pelo juiz fosse irri-
sória. “O próprio presidente está disposto a ir ao 
tribunal pedir que se aplique o valor correto de 
sucumbência”, informa Machado. O conselhei-

“O PRIMEIRO TRABALHO FOI DE 
APROXIMAçãO E DEBATE COM OS JUízES, O 
QUE JÁ SE FEz E SERÁ CONTINUADO. AGORA 
VAMOS OFERECER UM ACOMPANHAMENTO”.
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ro frisa que o presidente participará apenas para 
defender o advogado. “Não vai interferir no con-
teúdo da ação”.
O coordenador da campanha pondera que a 
advocacia não é contrato de fim, é de meio para 
se atingir o resultado. “Se o profissional envi-
dou todos os meios necessários para se chegar 
a uma decisão do juiz, ele merece uma remune-
ração justa”, pontua. Machado acrescenta haver 
pessoas que vão à justiça por mera discórdia ou 
para retardar uma decisão, e defende que esses 
grupos que se valem da morosidade do judiciá-
rio paguem condignamente. “Se soubessem que 
no final serão condenados a pagar honorários 
de sucumbência justos, essa prática seria de-
sestimulada”, observa o presidente da seccional, 
Henrique Tibúrcio, em relação àqueles que se 
valem da justiça para retardar o cumprimento 
de obrigações.
O parágrafo 3º do artigo 20 do CPC determina 
para causas de valor econômico que os hono-
rários sejam fixados entre o mínimo de 10% e o 
máximo de 20% sobre o valor da condenação, 
atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar 
de prestação do serviço e a natureza e importân-
cia da causa, o trabalho realizado pelo advogado 
e o tempo exigido para o seu serviço. Mas, se-
gundo o conselheiro, muitas vezes os juízes se 
valem do parágrafo 4º, que determina que “nas 
causas de pequeno valor, nas de valor inestimá-
vel, naquelas em que não houver condenação ou 
for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, 
embargadas ou não, os honorários serão fixados 
consoante apreciação equitativa do juiz”. Nesse 
caso, pende-se para a subjetividade, apesar de se 
cobrar o atendimento das normas também pas-
síveis de observação no parágrafo 3º. “O que se 
quer é que se aplique a lei. Não se pode admitir 
que uma causa de oito anos ao final os juízes ar-
bitrem R$ 1 mil.” Há casos piores, segundo ele. 
Machado informa que em média uma causa no 
judiciário goiano leva de quatro a oito anos, e há 
situações de honorário de sucumbência arbitra-
do inferior a um salário mínimo. O Estado, que 
inclui os três poderes, segundo o conselheiro, 
hoje patrocina 80% das causas no judiciário e 
também remunera de forma insignificante.

Presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, diz que a relevância dos 
honorários de sucumbência para os advogados deveria ser grande, 
mas, embora na prática alguns pontos tenham melhorado a partir de 
quando começaram a campanha, ainda é raro que os juízes fixem va-
lores equivalentes ao trabalho dos advogados. “Deveria representar a 
maior parte que os advogados recebessem”. Segundo Tibúrcio, seria 
mais condizente que quem perde pagasse do que o cliente pagar e o 
advogado não receber mais nada. “O que acaba ocorrendo é que ele 
tem que cobrar um valor total do cliente, porque não pode esperar 
pela parte a ser fixada pelo judiciário”. 
O problema, segundo Tibúrcio sempre foi uma reclamação da advo-
cacia. Segundo ele, essas campanhas que a OAB têm desenvolvido em 
Goiás e em outros estados, têm ajudado na conscientização. “Muitas 
vezes acham que o advogado recebe bem e isso é só complemento, 
o que não deveria ser”. Ele informa haver um projeto de reforma do 
Código de Processo Civil que prevê retirar do magistrado a subjetivi-
dade na fixação de valores. O presidente frisa que apesar de hoje ter 
critérios para se definir o valor desse honorário é algo vago e, no final, 
vale o que o juiz decide. “E é nesse momento que entra a injustiça. São 
valores ínfimos. Colocam os advogados no patamar abaixo do juiz, o 
que não é”.
A partir de agora os advogados que quiserem ter o assessoramento 
da seccional goiana na defesa do seu honorário de sucumbência jus-
to pode realizar a solicitação por meio do e-mail honorariosjustos@
oab.org.br ou pelo telefone (62) 3238-2000. Vale frisar que a causa 
também é defendida em nível nacional. Durante a XXI Conferência 
Nacional dos Advogados, em novembro do ano passado, foi aprovada 
a Campanha Nacional contra o Aviltamento dos Honorários Advoca-
tícios. A partir daquele momento, a OAB passou a funcionar como as-
sistente nos processos referentes a honorários no intuito de defender 
o direito dos advogados aos honorários de sucumbência.

Relevância deveria ser grande

0201
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casaG | SERVIçOS

casaG vai 
ao fóruM
Projeto leva serviços 
para fóruns de cidades 
da Grande Goiânia

A Caixa de Assistência dos Advogados de Goi-
ás (Casag)  lançou em fevereiro deste ano um 
novo serviço para os advogados, o “Casag vai 
ao Fórum”. O programa tem o objetivo de le-
var os serviços disponíveis nas lojas físicas da 
Casag em Goiânia para os fóruns da capital e 
das subseções da região metropolitana. Duas 
vezes por mês, em sistema de rodízio, os servi-
ços gratuitos de engraxataria, ótica, assistência 
farmacêutica, além da venda de planos de saú-
de, plano odontológico e plano de previdência 
serão disponibilizados nas salas da OAB nos 
fóruns da região. “Já fizemos isso em outras 
ocasiões, mas este ano decidimos implantar o 
projeto de forma sistemática”, explica o presi-
dente da Casag, Jaime José dos Santos.
A primeira edição foi realizada em Goiânia, 
no dia 13 de janeiro. Aparecida de Goiânia foi 
a primeira cidade depois da capital a ser con-
templada, em evento no dia 28 de fevereiro. 
O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, esteve no fórum local para prestigiar os 
serviços da Casag. “Os serviços oferecidos pela 
Casag são excelentes, e programas como esse, 
como o ‘Casag vai ao Fórum’, são de fundamen-
tal importância para mostrar esses serviços ao 
maior número de advogados possível. Aonde 
há necessidade, a Casag e a OAB-GO estão, o 
que não poderia deixar de incluir as comarcas 
do interior”, reforça Macalé, que aproveitou 
para medir a pressão e deixou seus sapatos nas 
mãos do engraxate Joel. “Cheguei aqui com o 
sapato desgastado, agora saio com ele novo!”, 
brincou o vice-presidente da seccional.
O presidente da subseção de Aparecida de Goi-

ânia, Walter de Araújo, também prestigiou o 
projeto. “A Casag é o braço humano, é a assis-
tência do advogado, principalmente nas subse-
ções. Aparecida de Goiânia tem tido a honra de 
receber constantemente esses serviços”, come-
morou.  O advogado Rubens Barbosa, que atua 
na cidade, estava de passagem pela sala da OAB 
no fórum quando resolveu experimentar alguns 
dos serviços ali oferecidos. Enquanto engraxa-
va os sapatos, Rubens deixou sua impressão 
a respeito do projeto. “Os serviços oferecidos 
aqui são muito bons, acho até que a Casag po-
deria vir mais vezes ao Fórum de Aparecida. Ao 
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atender os advogados das subseções, a Casag 
nos prestigia e reforça a nossa importância”, 
observou o advogado, que planejava conhecer 
mais sobre o plano odontológico oferecido pela 
Casag. Também estiveram presentes no Fórum 
de Aparecida de Goiânia o diretor tesoureiro da 
subseção, Ivo de Melo, e a delegada da Casag 
na cidade, a advogada Tharlainy Fernanda de 
Oliveira Araújo.
Os advogados de outras comarcas que não fa-
zem parte da região metropolitana de Goiânia 
não precisam se preocupar. Nas comarcas do 
interior, os serviços também estão disponíveis 
permanentemente, por meio do site www.ca-
sag.org.br. “Enviamos medicamentos, livros 
e óculos para o interior. Temos também em 
Anápolis e Rio Verde os serviços de livraria e 
ótica, como temos na capital”, explica Jaime. 
Segundo o presidente da Casag, o serviço mais 
procurado pelos advogados é o plano de saúde. 
O plano, em parceria com a Unimed, já conta 
com 12 mil associados, com índice de satisfação 
de mais de 90%. A farmácia também é bastan-
te solicitada pelos advogados, com média de 14 
mil atendimentos por mês nas duas unidades 
de Goiânia.

E os advogados podem esperar por novos bene-
fícios. No início de fevereiro a diretoria da Casag 
se reuniu com a diretoria da OAB-GO com ob-
jetivo de alinhar a agenda de eventos das direto-
rias. “Fizemos uma agenda anual, apresentamos 
para a diretoria da seccional e, além de todas as 
atividades que nós fazemos em conjunto,  apre-
sentamos também uma nova relação de serviços 
que a Casag vai implantar ainda neste semestre, 
que atenderão todos os advogados da capital e 
interior”, antecipa Jaime.

Novidades

n 07/05 – fórum de goiânia

n 16/05 – aparecida de goiânia

n 22/05 – trindade

n 19/06 – goiânia

n 25/06 – Justiça federal – goiânia

próximas edições “casag vai ao fórum”  
no 1° semestre 2012

NAS COMARCAS DO INTERIOR, OS 
SERVIçOS TAMBÉM ESTãO DISPONíVEIS 
PERMANENTEMENTE, POR MEIO  DO SITE 
WWW.CASAG.ORG.BR.
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precatórios | MUDANçAS

eM busca 
de soluções
Sugestões da OAB-GO têm respaldado mudanças na legislação no 
intuito de acelerar o pagamento aos credores públicos

As dívidas do poder público brasileiro adqui-
ridas após a perda, em definitivo, de um pro-
cesso na Justiça, designadas de precatórios, são 
estimadas em R$ 84 bilhões por pesquisa, de 
2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  
No Estado de Goiás o passivo referente a pre-
catórios a serem quitados era de R$ 906,9 mi-
lhões até 31 de dezembro de 2011. Em fevereiro, 
foi finalizado o pagamento, pela ordem crono-
lógica, de despesas apresentadas em 1992 e a 
partir de março começa a ser quitado àquelas 
de 1993.  Apesar dessa fila de espera de quase 
20 anos, Goiás se destaca no cenário nacional 
como um dos entes devedores que mais rápido 

se adequou e regulou o pagamento desses se-
gundo o novo regime especial instituído com 
a Emenda Constitucional (EC) n.º 62/2009, 
conforme informa o presidente da Comissão 
de Precatórios e Credores Públicos (CPCP) da 
seccional goiana, Frederico Augusto Alves de 
Oliveira Valtuille (foto 01). “E este fato histórico 
se deve, em grande parte, pelo esforço inces-
sante da OAB-GO, que não tem poupado esfor-
ços na elaboração e sugestão aos órgãos com-
petentes de políticas públicas voltadas para a 
cidadania e democracia”, avalia. Exemplo é a 
mais nova proposta apresentada ao poder exe-
cutivo estadual que prevê a utilização de dação 
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e municípios, trazendo inúmeras alterações. 
Valtuille informa que a União ficou de fora por 
se encontrar regular, sem atraso, na quitação 
de seus precatórios federais.
Valendo-se da nova legislação, a OAB-GO, por 
meio do presidente Henrique Tibúrcio e sua 
diretoria, com os subsídios fornecidos pela 
CPCP, apresentou aos poderes Judiciário e Exe-
cutivo quatro estudos que foram convertidos 
no atual marco regulatório dos precatórios do 
Estado de Goiás. 
O primeiro, EC/62 e suas principais inovações, 
foi utilizado pelo Poder Executivo para editar o 
Decreto Estadual nº. 7.706/2010, no qual o go-
verno de Goiás optou quitar a dívida de preca-
tórios em 15 anos, destinando 50% dos recursos 
para ordem cronológica e 50% para pagamen-
to via acordo direto com o credor, mediante a 
concessão de deságio para o poder público. O 
segundo estudo, Modo de atualização de pre-
catórios (índices de correção e juros), segundo 
Valtuille, foi compilado pelo Poder Judiciário 
na Instrução Normativa n.º 01/2010, “eliminan-em pagamento de imóveis públicos para quitar 

a dívida. 
O presidente da CPCP, explica que, de forma 
técnica, os precatórios são ordens de pagamen-
to de determinada quantia certa, superior, no 
Estado de Goiás, a 20 salários mínimos, devidas 
pelas pessoas jurídicas de direito público, em 
virtude de uma condenação judicial transitada 
em julgado. “Assim, na perspectiva cambial, o 
proprietário do precatório, seja pessoa física ou 
empresa, é dono de um ‘título de crédito im-
próprio’, ou seja, da pretensão creditória dos 
valores descritos nesta modalidade de docu-
mento, valores estes já inscritos no orçamento 
da entidade devedora”. Valtuille pontua que 
o grande problema público envolvido nessa 
questão diz respeito à dívida dos Estados e dos 
municípios de todo o Brasil, que são devedores 
contumazes de precatórios atrasados.
Foi numa tentativa de solucionar o caótico 
quadro, que foi promulgada a EC n.º 62 em 
dezembro de 2009. Apelidada pelo Conselho 
Federal da Ordem de “PEC do Calote”, ela ins-
tituiu um novo regime especial de pagamento 
de precatórios pelos estados, Distrito Federal 

“Assim, na perspectiva cambial, o proprietário do 
precatório, seja pessoa física ou empresa, é dono 
de um ‘título de crédito impróprio’, ou seja, da 
pretensão creditória dos valores descritos nesta 
modalidade de documento, valores estes já inscritos 
no orçamento da entidade devedora”
01
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do qualquer controvérsia sobre cálculos destas 
dívidas”. 
O terceiro e quarto estudos, nominados, res-
pectivamente, Credores preferenciais: idosos e 
pessoas físicas acometidos de doenças graves 
e Critérios objetivos definidores de preferência 
para realização de acordo direto com o Estado 
de Goiás, para pagamento de precatórios, foram 
entregues ao Poder Executivo e deram origem 
às Leis Estaduais ns.º 17.034/2010 e 17.487/2011. 
O secretário do Estado de Goiás da Casa Civil, 
Vilmar Rocha, ressalta que a Lei 17.487/11 foi a 
primeira editada no Brasil a estabelecer crité-
rios objetivos para celebração do acordo direto, 
dando aplicabilidade a esse modelo. Com base 
nessa lei, de um saldo inicial de aproximada-
mente R$ 203 milhões, foram pagos, por meio 
de acordo, R$ 70,9 milhões. “Uma economia de 
132 milhões”, destaca o secretário.
Por meio das sugestões da seccional goiana e 
de outras iniciativas, acatadas e transformadas 
em leis, os precatórios em Goiás passaram a ser 
quitados da seguinte maneira: todo o saldo de 
precatórios será pago no prazo fixo de 15 anos, 

sendo que, de acordo com a nova sistemática, 
são destinados aproximadamente R$ 6 milhões 
por mês para esta modalidade de despesa. Ain-
da, de acordo com opção feita pelo Estado, 50% 
(R$ 2,906 milhões) são utilizados para pagar os 
precatórios da ordem cronológica e os outros 
50% (R$ 2,906 milhões), para quitá-los por 
meio de acordo direto. Outros R$ 550 mil são 
destinados ao pagamento de requisições de pe-
queno valor (até 20 salários mínimos).
“Destaca-se, ainda, que pela ordem cronoló-
gica, Goiás é o único estado da federação que 
já quitou todos os benefícios dos credores 
preferenciais (correspondente a R$ 32,7 mil), 
ou seja, idosos e portadores de doença grave 
que se habilitaram no Departamento de Pre-
catórios do TJ-GO, coisa de aproximadamente 
mais de mil pessoas”, informa o presidente da 
CPCP. O secretário Vilmar Rocha acrescenta 
também que, em dezembro de 2011 o Estado 
quitou todos seus passivos de menor valor e 
os novos nesse enquadramento têm sido pa-
gos antes dos 60 dias de prazo estabelecidos 
na legislação.

Apesar de Goiás se destacar na implantação das 
novas regras da EC n.º 62, Valtuille argumenta 
que não “se pode fechar os olhos para o calote 
que está sendo empurrado ‘goela a baixo’, no-
vamente, aos credores (pessoas físicas e em-
presas), que receberão seus direitos, em até 15 
(quinze) anos”. Ele lembra que nessa fila tem 
aqueles que já esperam há quase 20 anos. Se-
gundo ele, atenta para esta realidade, a OAB-
GO trabalha para demonstrar aos entes públi-
cos devedores que existem políticas públicas 
complementares para solucionar o problema 
dos precatórios de forma mais célere, inaugu-

Esforços continuam
radas também com a EC n.º 62. São elas: dação 
de imóveis públicos para pagamento de preca-
tórios, conforme disposto no artigo 100, pará-
grafo 11, da Constituição Federal de 1988; e uti-
lização de precatório para quitação de tributo 
em dívida ativa, conforme os parágrafos nono 
e décimo do mesmo artigo da Constituição Fe-
deral.
“Sabe-se que há uma infinidade de imóveis 
públicos ociosos, mal-aproveitados, ou seja, 
dinheiro público desperdiçado, que poderiam 
ter uma destinação socialmente responsável”, 
aponta o presidente da CPCP. Baseado nisso, 

“SABE-SE QUE HÁ UMA INFINIDADE DE IMóVEIS PúBLICOS OCIOSOS, 
MAL-APROVEITADOS, OU SEJA, DINHEIRO PúBLICO DESPERDIçADO, QUE 
PODERIAM TER UMA DESTINAçãO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL”
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por meio da dação de imóveis públicos para pa-
gamento de precatórios, seria possível trocar o 
precatório ilíquido por propriedade imobiliária, 
com destinação acertada ou não previamen-
te com o devedor público. Valtuille acrescenta 
que esta solução visa também evitar que haja 
novo congestionamento na fila dos precatórios 
em breve, tendo em vista a proximidade de pa-
gamento do maior precatório que o Estado de 
Goiás deve, de um banco, que corresponde a 
quase um quarto de toda a dívida, o que leva-
ria aproximadamente dez anos, com o repasse 
mensal dos valores somente para sua quitação. 
“Sem contar o acúmulo dos novos precatórios 
que chegam à presidência do TJ-GO, todos os 
anos”. Outra vantagem, diz ele, seria a não ne-
cessidade de desembolso de valores financeiros 
por parte do poder público. 
Já na segunda hipótese, utilização de precató-
rio para quitação de tributo em dívida ativa, a 
equação, na avaliação de Valtuille, teria “um 
resultado perfeito”. Ele explica que, partindo do 
conhecimento de que a dívida ativa do Estado 
de Goiás é de aproximadamente R$ 12 bilhões, o 
poder público tem uma excelente oportunidade 
de operacionalizar, por meio de lei, o encontro 
de contas com o estoque de precatórios que, é 
dez vezes menor - R$ 1,2 bilhão.
Como essas duas possibilidades não exigem a 
participação da União para dar aval, novamente 
a OAB-GO deu o primeiro passo e, por meio da 
CPCP, desenvolveu projeto de lei que autoriza a 
dação em pagamento de imóveis públicos esta-
duais para o adimplemento de dívidas reconhe-
cidas em precatórios judiciais. Este foi entregue 
pelo presidente da OAB-GO, o secretário-geral 
da seccional, Flávio Buonaduce Borges, o dire-
tor-tesoureiro da instituição, Enil Henrique de 
Souza Filho, e, ainda, o presidente da CPCP, Fre-
derico Augusto Valtuille, ao secretário da Casa 
Civil do Estado de Goiás, Vilmar Rocha, durante 
encontro realizado no dia 25 de janeiro. “Temos 
boas expectativas que o projeto se transforme 
em lei porque a sugestão que apresentamos é 
algo factível, já previsto na Constituição e que 
seria uma forma de desonerar o Estado, porque 
às vezes não tem dinheiro, mas tem bens, o que 

tornaria mais rápido o pagamento”, informa Ti-
búrcio. O presidente da seccional frisa que isso 
não seria imposto, mas que muitas vezes pode 
ser de interesse das duas partes. 
E o trabalho da OAB-GO no sentido de melho-
rar a situação dos credores públicos não para. O 
presidente da CPCP revela que a seccional goia-
na prepara novo projeto de lei estadual para en-
contro de contas de precatório com tributos. 
O secretário da Casa Civil informa que as duas 
possibilidades estão em estudo para se verificar 
a conveniência, oportunidade e capacidade fi-
nanceira do Estado, entre outros aspectos. Ro-
cha esteve presente na primeira Sessão Plenária 
do Conselho Seccional da OAB-GO deste ano 
para fazer o relato desses e de outros projetos 
em estudo na pasta e, na ocasião, convidou os 
membros do conselho para uma visita ao gover-
nador no intuito de consolidarem e ampliarem 
o trabalho. “O Tribunal de Justiça de Goiás e 
a OAB-GO têm sido interlocutores constan-
tes nesse e em outros assuntos de interesse da 
sociedade que dependem de regulamentação”, 
destaca Vilmar Rocha. O secretário acrescenta 
ainda que, os precatórios são um passivo que 
vem se acumulando ao longo de décadas, mas 
que estão se valendo de instrumentos jurídicos 
e administrativos para resolvê-lo.
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posse | tjd-Go

oab-Go
eM caMpo
Membros da OAB-GO tomam 
posse na nova formação do 
Tribunal de Justiça Desportiva 
de Goiás
O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do 
Estado de Goiás, (TJD-GO) deu posse no dia 
13 de janeiro à sua nova diretoria, que assume 
o tribunal até o final de 2013. Os conselheiros 
da OAB-GO Alfredo Ambrósio Neto e Marcello 
Terto e Silva tomaram posse como presidente e 
vice-presidente, respectivamente. O também 
conselheiro seccional Julio Cesar Meirelles to-
mou posse como auditor do Tribunal Pleno do 
TJD-GO. A solenidade, realizada no auditório 
da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-
GO, contou com a presença do vice-presidente 
da OAB-GO, Sebastião Macalé; do diretor-te-
soureiro do Conselho Federal da OAB, Miguel 
Cançado; do presidente da Comissão de Direi-
to Desportivo da OAB-GO, Adalberto Grecco; 
do desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO) Norival Santomé; do 

vice-presidente do Tribunal Regional do Traba-
lho da 18ª Região (TRT-18), Júlio César Cardoso 
de Brito; do vice-procurador geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado de Goiás (MP-
GO), Eliseu José Taveira Vieira; do presidente 
da Federação Goiana de Futebol, André Pitta; 
e do ex-presidente do TJD-GO, Ademir Martins 
Fontes. “A Justiça Desportiva ganha um status 
constitucional, ainda mais porque o futebol é 
um esporte que está no coração de todos. São 
dois amigos valorosos, que mostraram disposi-
ção para o trabalho. Parabéns aos dois e à advo-
cacia de Goiás, que mostra sua força”, ressaltou 
Miguel Cançado, demonstrando apreço pelos 
novos presidente e vice do TJD-GO. 
 “Ao tomar posse como presidente do TJD/GO, 
senti a verdadeira dimensão da responsabilida-
de que estava abraçando, mas ao mesmo tempo 
tinha comigo a sensação e motivação suficien-
tes para realizar o quanto possível em favor do 
TJD goiano”, relata Alfredo Ambrósio Neto. Ele 
destacou a importância do trabalho em parceria 
com os demais colegas de tribunal. “Conto com 
a valiosa colaboração do vice-presidente Mar-
cello Terto e Silva, que certamente contribuirá 
juntamente com todos os demais auditores para 
que o nosso Tribunal tenha o merecido reco-
nhecimento e destaque no cenário futebolístico 
de Goiás e do Brasil”. Alfredo destacou ainda as 
diferenças entre o trabalho que exercia habitu-
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almente no TJD-GO e o novo cargo de presi-
dente do órgão.  “Antes me ocupava mais com o 
exercício da jurisdição em si, agora, além disso, 
tenho que me ocupar das atribuições de direção 
e acompanhamento das ações diárias, a fim de 
propiciar melhores condições para atingirmos 
um grau maior de excelência das decisões, com 
a maior celeridade possível”, compara.   
Já para o novo vice-presidente do TJD-GO, Mar-
cello Terto e Silva, a função de julgador não é 
novidade. Ele destaca que as experiências ante-
riores no Conselho da Procuradoria Geral do Es-
tado de Goiás, no Conselho Seccional da OAB-
GO e no próprio TJD-GO, onde atuou como 
auditor da 3ª Comissão Disciplinar por aproxi-
madamente dois anos, trazem uma segurança 
maior para o exercício do cargo. “No entanto, a 
vice-presidência impõe funções correicionais, 
além de auxílio na atividade administrativa des-
se órgão autônomo. Isso envolve muita respon-
sabilidade, porque trata de avaliar o grau de em-
penho e de conscientizar cada membro sobre a 
relevância das suas funções no TJD-GO”, obser-
va Marcello. “Senti-me emocionado e satisfeito 
de receber a confiança do presidente Alfredo 
Ambrósio, cuja dedicação ao Direito Desportivo 
nos estimula a dar o melhor em prol desse braço 
da Justiça responsável não apenas pela repressão 
disciplinar, mas pela prevenção de demandas de 
massa que envolvem as práticas desportivas, em 
especial o futebol, essa paixão nacional e dos 
goianos”, destaca o vice-presidente. Julio Cesar 
Meirelles sentiu-se honrado com a indicação ao 
cargo. “Senti-me extremamente honrado pela 
indicação, eleição e posse como auditor do Ple-
no do TJD-GO. Considero importante a missão 
que me fora confiada por todas as pessoas en-
volvidas nesse contexto”, relata. Mesmo estando 
ainda em início de mandato, Alfredo já destaca 
quais são as principais metas à frente da presi-
dência do TJD-GO.  “Temos como norte realçar 
a imagem e importância do TJD-GO perante a 
sociedade goiana. Nesse sentido, exige-se que o 
tribunal preste sua jurisdição com mais celeri-
dade, e temos a pretensão de julgar as denúncias 
oferecidas pela procuradoria no máximo em dez 
dias, a contar da data de ocorrência das infrações 

disciplinares. Estamos também implantando mudanças na organização ad-
ministrativa e estrutural do TJD. Queremos implantar a certificação digital 
de auditores e procuradores, visando conferir maior confiabilidade na trans-
missão de arquivos e peças, como primeiro passo para futura implantação 
do processo eletrônico. Também queremos implantar a Ouvidoria-Geral, 
que será um importante canal para aprimoramento das ações e mudanças 
do nosso tribunal”, enumera Alfredo. Marcello Terto resume em quatro pa-
lavras as metas para o atual mandato: “eficiência, qualidade, segurança e 
modernização”. 

O TJD-GO firmou uma parceria com a Comissão de Direito Desportivo da 
OAB-GO, presidida pelo também secretário do TJD-GO, Adalberto Grec-
co. O objetivo é difundir o Direito Desportivo junto às faculdades, com a 
promoção, a partir deste ano, de sessões de julgamentos junto às facul-
dades e nos eventos de interesse da comunidade jurídica. Além disso, os 
procuradores e auditores do TJD-GO participam ativamente, como mem-
bros da Comissão de Direito Desportivo, da discussão de temas inovadores 
introduzidos no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Estatuto 
do Torcedor e na Lei Geral do Desporto, seja através de reuniões temáticas 
perante o TJD-GO, seja nas reuniões mensais ou nos seminários promovi-
dos anualmente pela Comissão. Outra questão importante dessa parceria 
é a luta pela implantação do Juizado Especial do Torcedor nos estádios de 
futebol, como importante passo rumo à pacificação do futebol. “A parceria 
tem sido muito boa, pois conseguimos, desta forma, unir todos nossos es-
forços em prol de ideias como a difusão do Direito Desportivo e a criação 
do Juizado Especial do Torcedor. A cada dia que passa, com a determinação 
e colaboração dos nossos companheiros da OAB-GO, temos certeza que 
estamos cada vez mais próximos de atingir esse ideal”, afirma Adalberto.   

Parceria

n alfredo ambrósio neto – presidente do tJd-go – conselheiro seccional 

n	Marcello terto e silva – vice-presidente do tJd-go – conselheiro seccional e presidente 
da comissão do advogado público da oab-go

n adalberto Grecco – secretário-geral do tJd-go – presidente da comissão de direito 
desportivo da oab-go

n julio cesar Meirelles – auditor do pleno – conselheiro seccional e presidente da comissão 
de seleção e das sociedades de advogados

n hallan de souza rocha – procurador-geral do tJd-go – conselheiro seccional

n otávio alves forte – procurador – conselheiro seccional e presidente da comissão de 
direito constitucional e legislação da oab-go

n isaque lustosa – auditor – presidente do tribunal de Ética e disciplina (ted) da oab-go

n Wemerson argenta santhomé – procurador – Juiz do ted

atualmente, o tjd-Go é inteiramente composto por advogados. abaixo segue a lista dos 
conselheiros e membros de comissões da oab-Go que também atuam no tjd-Go, junto 
de suas funções no tribunal. 
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lazer de qualidade
CEL da OAB apresenta 
melhorias para atender às 
expectativas dos advogados 

O Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) 
da OAB-GO está implantando melhorias para 
seus sócios e convidados. Em agosto de 2011, 
como parte da celebração pelo mês do advo-
gado, foram inaugurados a climatização do 
salão de eventos e o aquecimento das piscinas. 
A climatização do salão já pôde ser conferida 
inclusive no Baile do Rubi, tornando o am-
biente ainda mais agradável do que de costu-
me. Como vários eventos, tanto da OAB-GO 
quanto de terceiros são realizados no salão, 
a climatização tornou-se uma demanda ur-

gente. “O número de interessados em alugar 
o espaço cresceu consideravelmente. Todos 
elogiam a climatização“, explica o diretor geral 
do CEL da OAB, Silvio Vilela.   O aqueci-
mento das piscinas também foi bastante cele-
brado pelos usuários do clube, que inclusive 
passou a ter mais visitantes. De acordo com 
Silvio, o número de pessoas que frequenta as 
piscinas, que agora têm a água em mantida 
em torno de 32 °C, praticamente triplicou. “O 
aumento no número de visitantes é visível, 
principalmente aos finais de semana e feria-
dos. Tenho certeza que isso está diretamen-
te relacionado ao aquecimento instalado nas 
piscinas e também à automatização da emis-
são de convites, que agora podem ser retira-
dos online”, opina o presidente da Comissão 
de Esporte e Lazer da OAB-GO, Iron Amadeu 

cel | MELHORIAS
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Camilo de Vasconcelos Naves. De acordo com 
levantamento da diretoria, em janeiro deste 
ano 2. 726 pessoas visitaram o CEL, sendo que 
1.950 eram  advogados e dependentes e 776 
foram convidados pelos advogados.   
A emissão online de convites foi implantada 
no mês de novembro de 2011. Para usufruir do 
benefício, o titular do clube deve acessar a pá-
gina do CEL da OAB (www.oabgo.org.br/cel) e 
confirmar o seu e-mail cadastrado no sistema, 
para o qual será enviada, automaticamente, a 
senha de acesso. Depois disso, basta efetuar 
o cadastro e já está apto a emitir os convites 
a que tem direito. São quatro convites men-
sais, não cumulativos de um mês para o outro. 
Crianças de até 12 anos não precisam de con-
vite.   Recentemente, o CEL da OAB tam-
bém adquiriu novos equipamentos para a 
academia de ginástica, como anilhas, pesos 
e, em especial, uma estação que possibilita a 
realização de diversos exercícios de muscula-
ção. Além disso, o clube adquiriu a assinatura 
de TV a cabo e realiza agora a transmissão dos 
jogos de futebol que acontecem no horário de 
funcionamento do clube. As fibras da piscina 
infantil, desgastadas naturalmente pelo uso e 
o passar do tempo, estão sendo trocadas por 
pastilhas, que têm maior durabilidade.   
“Nosso objetivo é buscar sempre a melhoria 
dos serviços que prestamos aos advogados”, 
afirma Iron. Para isso, existem canais pelos 
quais os advogados podem se manifestar, su-
gerindo mudanças e melhorias no CEL. For-
mulários são disponibilizados nos locais de 
grande movimentação de advogados, como a 
sala da OAB no Fórum e nos órgãos da OAB-
GO. Além disso, existe um link no site do CEL, 
onde é possível opinar. Mas a grande parte das 
sugestões é dada mesmo no boca a boca. “Es-
tou no CEL todos os finais de semana, conver-
sando diretamente com os advogados sobre o 
que pode ser melhorado, pedindo e ouvindo 
suas opiniões, afinal, o espaço é deles e para 
eles. Tudo que fazemos é sugestão direta dos 
advogados, e está de acordo com o que per-
cebemos que é o desejo da maioria”, explica 
Silvio Vilela.

Além dos benefícios já citados, há previsão para 
novas ações no sentido de melhorar a estrutura 
do clube. Já está sendo implantada nova cober-
tura das palhoças, para dar mais segurança aos 
visitantes. As palhas estão sendo substituídas 
por telhas do mesmo padrão usado em todo o 
clube. Estão previstas também a ampliação do 
número de cadeiras e guarda-sóis, devido ao 
grande movimento que o CEL tem registrado. A 
reforma do lago também está nos planos da di-
retoria. O projeto já foi definido, mas ainda está 
em fase de aprovação.  

Planos futuros 

“NOSSO OBJETIVO É BUSCAR SEMPRE A 
MELHORIA DOS SERVIçOS QUE PRESTAMOS 
AOS ADVOGADOS”
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Mulheres conquistam papéis 
de destaque no meio jurídico 
e confirmam tendência que se 
repete também em outras áreas
A discussão não é nova, mas a eleição da pre-
sidente Dilma Rousseff, primeira mulher a go-
vernar o Brasil, levantou ainda mais a questão 
sobre a ocupação dos espaços de poder por 
mulheres. Outra figura feminina de grande des-
taque recente é a da corregedora do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), Eliana Calmon, que 
acabou se tornando um símbolo da luta vitorio-
sa pela manutenção dos poderes correicionais 
do órgão. Os exemplos de ambas são retrato de 
um processo que vem se firmando ao longo das 
últimas décadas: cada vez mais cresce a parti-
cipação das mulheres em postos de destaque, 
o que também é perceptível na advocacia e no 
meio jurídico como um todo. 
De acordo com dados (fevereiro de 2012) da 
seccional goiana da OAB, dos 20.793 inscritos, 
8.559 são mulheres, o que representa 41,16% do 
total. Uma delas é a secretária-geral-adjunta 
Maria Lucila Prudente de Carvalho. Um dos 
momentos que ela destaca em sua carreira foi a 
luta durante a Assembleia Constituinte, no final 
da década de 80, pela criação da Advocacia Geral 
da União (AGU), onde ingressou como advoga-
da pública em 1993. Para Maria Lucila, a mulher 
avançou em várias áreas, mas no meio jurídico 
em especial. “Apesar dos avanços da mulher em 
todas as áreas, acredito que foi na esfera jurídica 
onde a mulher alcançou maior reconhecimento 
do seu trabalho, considerando a própria dialé-
tica do curso de Direito, que ensina a valorar a 
igualdade intelectual dos gêneros e estimula a 
lutar pelos direitos, observando e fazendo res-
peitar as leis”.
Apesar de reconhecer o bom momento das mu-
lheres na carreira jurídica e em geral, Maria Lu-
cila lembra que ainda há preconceitos a serem 
vencidos. “Hoje as mulheres são maioria nas fa-
culdades, ocupam cargos importantes, são che-
fes de família e profissionais respeitadas. Toda-
via, ainda existem preconceitos a vencer, como 

a violência contra a mulher, a desigualdade de 
salários pela mesma atividade, embora existam 
proibições normativas. Esses abusos, como ou-
tros, devem ser combatidos. Por todas as lutas a 
mulher é uma heroína”, defende a secretária.
“Hoje, nós mulheres queremos estar nos conse-
lhos de administração das empresas, nos cargos 
de diretoria e gestão. Não nos conformamos 
mais com o operacional, nós queremos traçar 
estratégias, pensar e resolver os problemas, as-
sumir grandes responsabilidades. Queremos 
ser ouvidas, ter vez e voz”, opina a presidente 
da Comissão da Mulher Advogada da OAB-GO, 
Karine Dias Vitoy. Karine entrou na faculdade 
de Direito aos 16 anos e credita sua paixão pelo 
curso a duas de suas mestras à época: Maria Ní-
vea Taveira Rocha, que já foi conselheira e secre-
tária-geral-adjunta da seccional goiana da OAB-
GO, e Valentina Jungmann, atual presidente da 
Associação dos procuradores do Estado de Goi-
ás (APEG). 
Antes de chegar a seu atual posto, no entanto, 
Karine enfrentou alguns desafios. Ela narra que 
teve a oportunidade de ir trabalhar no Mato 
Grosso, na coordenação da área jurídica das duas 
usinas de álcool do estado. Foi sozinha, casada e 
grávida da primeira filha. “Eu sabia que a minha 
ida ao Mato Grosso para assumir uma responsa-
bilidade tão grande gerava muitas expectativas 
nas pessoas. O fato de ser mulher, estar grávida 
e morar só gerou muitos preconceitos e dúvidas 
quanto à minha atuação profissional”. 
Depois de cumprir seu papel e retornar à Goi-
ânia, começou a trabalhar em outras áreas me-
nos específicas, até ser convidada para assumir 
a presidência da comissão. “Representar as mu-
lheres advogadas do Estado de Goiás diante de 
uma comissão tão importante da OAB é a con-
solidação de uma trajetória de trabalho sério, 
honesto e aguerrido e poder lutar pela classe 

“HOJE AS MULHERES SãO MAIORIA 
NAS FACULDADES, OCUPAM CARGOS 
IMPORTANTES, SãO CHEFES DE FAMíLIA 
E PROFISSIONAIS REPEITADAS”
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advocatícia feminina em qualquer esfera de atu-
ação realmente me encanta”, comemora. 
Outro exemplo bem sucedido de atuação fe-
minina no meio jurídico é o da atual ministra 
do Tribunal Superior do Trabalho, Delaíde 
Miranda Arantes. Casada, mãe de dois filhos e 
com dois netos, Delaíde nasceu em Pontalina, 
no interior de Goiás, e lá começou a trabalhar 
aos 16 anos, como empregada doméstica, para 
custear seus estudos. Antes de entrar na carreira 
jurídica, trabalhou ainda como recepcionista, 
secretária, auxiliar de escritório, auxiliar de de-
partamento pessoal  e secretária executiva em 
uma multinacional em Goiânia, de onde pediu 
demissão para estagiar em um escritório de ad-
vocacia trabalhista. 
Depois de formada, foi eleita diretora secretária 
da OAB-GO, após um período de quase 30 anos 
sem uma diretora mulher. Enquanto conselhei-
ra, teve a oportunidade de propor a criação da 
OAB - Mulher na seccional. Ela conta que o fato 
de ser mulher e mãe de família influenciou em 
sua escolha profissional. “Fiquei grávida da mi-
nha primeira filha no último ano da faculdade, e 
minha opção de atuação na advocacia precisaria 
levar em conta a minha vida pessoal e familiar. 
Escolhi a advocacia trabalhista, em razão de ser 
uma atuação que me permitia advogar em Goi-
ânia, sem a necessidade de empreender viagens 
longas, permitindo-me, como mulher, ter filhos, 
amamentar e cuidar deles”, explica Delaíde. 
Atualmente, como ministra, ela enxerga ainda 
muitos desafios para a mulher no meio jurídi-
co. “Posso afirmar que a participação da mulher 
no meio jurídico ainda é muito tímida, precisa 
avançar muito. Nos espaços de poder a partici-

pação da mulher é menor ainda. Tem inclusive 
uma campanha da Secretaria Nacional da Mu-
lher intitulada ‘Mais Mulheres no Poder: eu as-
sumo essa bandeira’, com a adesão dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário”, explica.
Ela cita a composição do Conselho Federal da 
OAB, onde, das 27 seccionais, nenhuma é diri-
gida por mulheres; e dos 81 Conselheiros Fede-
rais, nove são mulheres. “Isto acontece em todos 
os seguimentos: na magistratura, advocacia, 
Ministério Público, enfim, em toda a carreira 
jurídica. É preciso vencer o desafio do mito e 
da cultura de que o homem é mais preparado 
e capacitado para exercer cargos de direção e 
funções de poder. Isso é tão forte e está tão arrai-
gado que às vezes até mulheres acreditam”, la-
menta a ministra, que pretende continuar sen-
do uma entusiasta da causa da mulher. “Somos, 
por natureza, persistentes, habilidosas, afeitas 
a dialogar e, em regra, detalhistas. Com todo 
respeito pelos homens, mas ouso afirmar que 
as mulheres atuam da mesma forma que eles e 
em algumas circunstâncias e em determinadas 
situações, atuam melhor ainda.” 
À frente da Polícia Civil do Estado de Goiás tam-
bém está uma mulher, a delegada Adriana Ac-
corsi. “Tenho a felicidade de ter passado esse ano 
o primeiro Dia Internacional da Mulher como 
chefe da minha instituição”, comemora. Mas ela 
confirma que sofreu preconceito no início. “Hou-
ve estranhamento sim. Pela primeira vez eu sen-
ti um pouco de discriminação, porque algumas 
pessoas, em especial colegas, não gostaram do 
fato da nova chefe da polícia ser mulher. As pes-
soas ligam as palavras segurança, violência, essas 
expressões da área, a uma questão de força física, 

“APESAR DOS AVANçOS DA MULHER EM TODAS AS ÁREAS, 
ACREDITO QUE FOI NA ESFERA JURíDICA ONDE A MULHER 
ALCANçOU MAIOR RECONHECIMENTO DO SEU TRABALHO, 
CONSIDERANDO A PRóPRIA DIALÉTICA DO CURSO DE DIREITO, 
QUE ENSINA A VALORAR A IGUALDADE INTELECTUAL DOS 
GêNEROS E ESTIMULA A LUTAR PELOS DIREITOS, OBSERVANDO 
E FAzENDO RESPEITAR AS LEIS”.
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sendo que na verdade hoje nós sabemos que a 
segurança é feita com inteligência, com plane-
jamento e ações pensadas”. Adriana, no entanto, 
tem percebido que, com o passar do tempo, essa 
resistência está sendo vencida. Atualmente, 27% 
dos policiais civis em Goiás são mulheres. São 
cerca de 80 delegadas, diante de quase 300 dele-
gados ao todo que atuam no estado. “Mas vamos 
avançar, estamos no caminho”, conclui. 
A advogada Mônica Araújo, que iniciou sua car-
reira há apenas quatro anos e já é secretária da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO, 
acredita que a mulher é capaz de conciliar me-
lhor várias tarefas ao mesmo tempo. “A mulher 
consegue conciliar melhor a sua vida pessoal 

com a vida profissional, desempenhando vários 
papéis ao mesmo tempo, tais como o ser mãe, 
esposa, e com a sua profissão, seja ela jurídica 
ou não. Ela desempenha várias tarefas simulta-
neamente, organiza e distribui o seu tempo para 
garantir o cumprimento de todos os seus papéis 
com muita eficiência”. Especificamente na área 
jurídica, Mônica observa que as mulheres são 
mais cautelosas e sensíveis “As mulheres pos-
suem, sim, um modo especial de trabalhar na 
área jurídica. São mais sensíveis, mas ao mesmo 
tempo mais perceptíveis. Vejo ainda que elas 
agem com muita sensatez e cautela, primando 
sempre pela forma mais correta e justa de resol-
ver qualquer questão ou problema”, finaliza.…

Mulheres de destaque na oab-Go

n maria lucila ribeiro prudente – 

secretária-geral-adjunta

n carla sahium traboulsi – conselheira 

seccional e presidente da comissão de 

mediação, conciliação e arbitragem

n chyntia aquino da costa barcellos 

milazzo – presidente da comissão de 

direito Homoafetivo

n diane mauriz Jayme – conselheira 

seccional e presidente da comissão de 

direitos sociais e acesso à Justiça

n Karine de oliveira vitoy – presidente da 

comissão da mulher advogada

n lisa fabiana barros ferreira – 

conselheira seccional

n lívia baylão de morais – presidente 

da comissão de direito do terceiro 

setor

n lorena barbosa carneiro – presidente 

da comissão de direito empresarial

n ludmila de castro torres – conselheira 

seccional e diretora-adjunta da esa

n márcia queiroz nascimento – 

conselheira seccional e diretora-

adjunta da esa

n maria elisa quacken – conselheira 

seccional

n neide maria montes – presidente da 

subseção de morrinhos

n eliane barbosa brito celestino otto 

– presidente da comissão de cultura

n tatiana sávia brito aires de pádua 

–  presidente da comissão de direito 

previdenciário e securitário

n valquíria imolesi aguiar – 

conselheira seccional

n Wanderli fernades de sousa – 

conselheira seccional
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conheciMento 
Gratuito
Cursos telepresenciais da ESA 
em parceria com a Associação 
dos Advogados de São Paulo
passam a ser oferecidos 
gratuitamente

Desde o mês de janeiro deste ano, os advo-
gados interessados em se manter atualizados 
podem frequentar gratuitamente os cursos 
telepresenciais oferecidos pela Escola Supe-
rior de Advocacia (ESA) da OAB-GO, em par-
ceria com a Associação dos Advogados de São 
Paulo (AASP). Antes, era cobrada uma taxa 
de R$10,00 por palestra.  “A decisão pela gra-
tuidade dos cursos foi tomada para motivar 
ainda mais os inscritos na OAB-GO a busca-
rem o constante aperfeiçoamento”, explica o 
diretor-geral da ESA e conselheiro seccional, 
Alexandre Iunes Machado (foto 01). “Esse be-
nefício permite a igualdade no acesso ao co-

nhecimento, que é essencial ao profissional da 
advocacia. Por meio desses cursos, o inscrito 
de qualquer subseção de Goiás tem acesso ao 
conteúdo que o profissional de outros estados 
tem, com a vantagem de não ter que se des-
locar de sua cidade. Ou seja, tem-se o acesso 
à mesma ‘fonte’ de conhecimento, igualando 
as oportunidades”, complementa Alexandre, 
lembrando que o benefício não está disponível 
apenas na capital, mas em todas as subseções 
do estado. 
Os cursos telepresenciais abordam diversos 
temas, abrangendo várias áreas de atuação 
dos advogados. Essa interdisciplinaridade é 
uma característica celebrada de forma unâ-
nime pelos diretores adjuntos da ESA, Dyogo 
Crosara, Ludmila de Castro Torres, Márcia 
Queiroz Nascimento e Pedro Paulo Guerra 
de Medeiros. “É uma oportunidade que nós, 
em Goiás, temos de conhecer o estudo do Di-
reito nos grandes centros, que têm contato 
direto com a doutrina e a jurisprudência que 

esa | CURSOS
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influenciam nossa área em âmbito nacional”, 
comenta Pedro Paulo (foto 02).   A cada mês os 
cursos abordam temas diferentes, que não se 
repetem. “São temas relevantes e atuais, sem-
pre relacionados a alterações recentes e cons-
tantes na legislação“, explica a diretora adjunta 
Márcia Queiroz Nascimento (foto 03). Só em 
janeiro, primeiro mês de implantação do be-
nefício de forma gratuita, cerca de 600 pessoas 
participaram dos 40 telecursos oferecidos. O 
diretor adjunto Dyogo Crosara (foto 04) credi-
ta parte do sucesso de público à parceria com 
a AASP. “A AASP é uma entidade de grande 
respeitabilidade no meio da advocacia. Para a 
OAB-GO como um todo e para a ESA, a par-
ceria nos traz uma grande responsabilidade. 
Canais como o telecurso compatibilizam um 
conteúdo excelente com a tecnologia dispo-
nível, tornando tudo isso acessível a todos os 
interessados, independente de estarem ou não 
nos grandes centros“, explica Dyogo.  Ludmila 
de Castro Torres (foto 05) ainda complemen-
ta: “A ESA evoluiu a ponto de poder oferecer o 
ensino que é oferecido em todo Brasil, abor-
dando temas voltados para realidade prática 
dos advogados. É uma oportunidade de atu-
alização na prática. Além disso, o telecurso 
democratiza o ensino, iguala o advogado da 
capital e das subseções, oferecendo a ambos o 
mesmo conhecimento, mesmo conteúdo, ao 
mesmo tempo. Isso aumenta a capacidade de 
concorrência entre eles”, finaliza. Tantas van-
tagens levaram a advogada Simone Del Nero 
Santos, que atua nas áreas de Direito Traba-
lhista, do Consumidor e Empresarial, ao curso 
que teve como tema “Os Aspectos Polêmicos 
do Processo Civil Empresarial”, ministrado em 
meados de fevereiro. “O curso é bastante prá-
tico, aspecto que julgo ter sido primordial para 
um melhor aproveitamento”, explica Simone.  
Ela destaca que, apesar da grande quantidade 
de estudantes na sala, o conteúdo é bem espe-
cífico e proveitoso para os advogados já atuan-
tes.  Para Simone, tudo que a OAB-GO puder 
fazer para acrescentar na formação dos ad-
vogados é válido. “O fato dos cursos terem se 
tornado gratuitos é um incentivo a mais para 

que os advogados se mantenham atualizados 
e troquem ideias sobre aspectos de sua área 
de atuação. A possibilidade da interação entre 
os profissionai foi o que mais me atraiu, e não 
me decepcionei”, comenta a advogada, que 
tem o costume de frequentar e pesquisar sem-
pre sobre os cursos oferecidos pela ESA. “Nós 
advogados não podemos deixar de aproveitar 
essas oportunidades”, destaca.  De acordo com 
o diretor-geral da ESA, Alexandre Iunes, a 
Escola busca e continuará buscando constan-
temente fornecer aos inscritos da OAB-GO o 
máximo de possibilidades no aperfeiçoamen-
to profissional. Ele anuncia de antemão novos 
benefícios aos advogados. “Em breve haverá a 
oferta de cursos de pós-graduação via web, a 
preços convidativos, o que certamente atende-
rá também as subseções. Além disso, estamos 
planejando a confecção de uma revista cientí-
fica, com a tratativa de temas na formatação 
exigida em tais publicações, o que permitirá a 
maior divulgação dos grandes valores que te-
mos em Goiás”, relata Alexandre. Os interes-
sados em participar dos cursos telepresenciais 
podem acessar a grade de temas no hotsite da 
ESA-GO, no site da seccional (www.oabgo.org.
br/esa/home).  A inscrição também é feita no 
próprio site. Os cursos são voltados principal-
mente para os advogados, mas estagiários ins-
critos na OAB e outras pessoas sem vínculos 
com a instituição, mas interessadas nos temas, 
também podem participar.

02 03
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notas | AçÕES

ANO NOVO, SEDE NOVA
A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) começou o ano 
com mudanças.   Desde o mês de janeiro a estrutura administrativa do ór-
gão está funcionando no edifício Wanderley de Medeiros, prédio em que é 
realizado o atendimento do plano de saúde Unimed-Casag (Rua 100, Setor 
Sul, Goiânia). A mudança teve o objetivo de oferecer mais conforto para os 
advogados e seus dependentes. Na antiga sede da Casag, localizada na Ave-
nida Goiás, no Centro da capital, continuam funcionando a livraria, a ótica 
e a Farmácia do Advogado. O telefone da nova sede é o (62) 3221-0200.

A diretoria da OAB-GO se reuniu com o che-
fe da Procuradoria do INSS em Goiás, Claud 
Wagner, para discutir formas de melhorar o 
atendimento e facilitar o trabalho dos advoga-
dos que militam no órgão. Ficou acordado que 
serão realizadas reuniões mensais entre OAB-
GO, INSS e Procuradoria Federal do INSS para 
buscar soluções para os problemas que envol-
vem a advocacia.
Nessa primeira reunião, foi decidido que quan-
do o advogado for buscar cópia de um processo 
para recurso, esta deve ser encaminhada em, 
no máximo, 24 horas. Também está em discus-

são a criação de um guichê para atendimento 
exclusivo ao advogado no INSS. 
Participaram da reunião o presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio, o secretário-geral da 
instituição, Flávio Buonaduce Borges, a secre-
tária-geral-adjunta, Maria Lucila Prudente de 
Carvalho, os conselheiros seccionais Hallan 
Rocha e Julio Cesar Meirelles, o vice-presiden-
te da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 
OAB-GO, Alexandre Pimentel, e o gerente exe-
cutivo do INSS em Goiás, Elias José de Carva-
lho Filho.

OAB-GO E INSS BUSCAM SOLUçÕES PARA 
FACILITAR TRABALHO DOS ADVOGADOS

Na noite de 24 de fevereiro, 436 cartões de 
identidade profissional foram entregues aos 
novos advogados aprovados no exame da OAB, 
além de 32 carteiras de estagiários. A cerimônia 
de entrega foi realizada no salão de eventos do 
Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da 
OAB-GO, durante a Sessão Solene do Conselho 
Seccional. Entre familiares e amigos, cerca de 
quatro mil pessoas participaram da solenida-
de, número recorde para a sessão. O presidente 
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, presidiu a so-

SOLENIDADE DE 
ENTREGA DE CARTÕES 
DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL BATE 
RECORDE DE PúBLICO

lenidade, que contou com a presença de toda 
a diretoria e ainda conselheiros da seccional 
Goiás. “Vocês recebem esse documento com a 
missão de exercer o Direito em favor do Brasil e 
defender a democracia de nosso país”, afirmou 
Tibúrcio.
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O advogado Rafael Lara Martins foi empossa-
do, na noite de 5 de dezembro de 2011, como 
presidente do Instituto Goiano de Direito do 
Trabalho (IGT). Rafael encabeçou a chapa con-
sensual, que teve Fabiano Coelho como vice-
presidente. A solenidade de posse ocorreu no 
auditório do Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região (TRT-18). “Com várias iniciativas, vi-
samos à consolidação da imagem do IGT como 
referência na área em que atua e sua importân-
cia no cenário jurídico”, pontuou Rafael Lara. 
Na ocasião, o Secretário-geral da OAB-GO, 
Flávio Buonaduce Borges ressaltou a plurali-
dade do IGT, que reúne, além de advogados, 
membros do Ministério Público e da Magis-
tratura. Rafael Lara Martins ressaltou o apoio 
da seccional goiana da OAB e agradeceu a pre-
sença de Buonaduce, que foi seu professor na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Goiás (UFG). 
Também tomaram posse os outros eleitos para 
compor a diretoria: Ana Lúcia Prudente, como 
primeira secretária; Platon de Azevedo Teixeira 

SECRETÁRIO GERAL 
DA OAB-GO PRESTIGIA 
POSSE DO PRESIDENTE 
DO IGT

Neto, como segundo secretário; Adriano Mas-
cimo, como primeiro tesoureiro; João Negrão 
Andrade Filho, como segundo tesoureiro e Flá-
vio Rodrigues Godinho, como diretor jurídico. 
Os membros do Conselho Administrativo elei-
tos foram: Edison Vaccari, Jerônimo José Batis-
ta Junior, Ana Paula Guadalupe Rocha, Elvé-
cio Moura dos Santos, Delaíde Alves Miranda 
Arantes, Carla Carneiro e Maria Nívia Taveira. 
O novo Conselho Fiscal será formado por: Eu-
vânia Rezende, Leizer Pereira Silva e João José 
Vieira de Souza. Como suplentes assumem: 
Batista Balsanulfo, Thatiane Alves Rocha e 
Luiz Gonzaga Cordeiro.

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, comemorou a declaração de constituciona-
lidade da Lei Complementar 135/10 - a Lei da Ficha Limpa. Com sete votos a favor e quatro 
contrários, a decisão favorável à lei foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 
17 de fevereiro. “É uma conquista do povo brasileiro, que se mobilizou para exigir mudanças 
profundas na moralidade, na cidadania e na ética do exercício político brasileiro”, disse Tibúr-
cio na ocasião. 
A decisão já vigora nas próximas eleições municipais, de outubro deste ano. Ficam proibidos 
de se eleger por oito anos os políticos condenados pela Justiça em decisões colegiadas, cassa-
dos pela Justiça Eleitoral ou que renunciaram a cargo eletivo para evitar processo de cassação. 
“Essa é uma vitória importante, mas a OAB segue na defesa de uma reforma política que inter-
venha de forma muito mais profunda em favor da democracia e do desenvolvimento do País”, 
concluiu o presidente da seccional.

VITóRIA DO POVO BRASILEIRO
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O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
recebeu, no dia 27 de fevereiro, a diretoria exe-
cutiva da Associação Goiana dos Advogados Pú-
blicos Autárquicos (Agapa), entidade que reúne 
os gestores jurídicos do Estado. O encontro foi 
o primeiro desde a posse dos novos dirigentes 
da associação, em 6 de fevereiro, realizada na 
sede da OAB-GO com a presença da secretária-
geral-adjunta, Maria Lucila Ribeiro Prudente 
de Carvalho. Durante a reunião, o presidente 
da OAB-GO destacou seu apoio à unificação da 
carreira jurídica nas entidades da administração 
indireta (autarquias e fundações) do governo de 
Goiás. O Presidente da Agapa, Renato de Souza 
Faria, explicou que atualmente existem diversos 
cargos para uma mesma função nos departa-
mentos jurídicos do Estado. Ele defendeu que o 

 OAB-GO SE REúNE 
COM NOVA DIRETORIA 
DA AGAPA

melhor modelo de unificação é o que vem do go-
verno federal, que implantou a Advocacia Geral 
da União e conseguiu organizar a carreira jurídi-
ca em 150 autarquias. O encontro também teve 
as presenças do vice-presidente da OAB-GO, 
Sebastião Macalé, do secretário-geral Flávio 
Buonaduce e da secretária-geral-adjunta, Maria 
Lucila Ribeiro Prudente de Carvalho. Também 
participaram a vice-presidente da Agapa, Anna 
Paula Alves de Melo; o primeiro secretário, Vi-
nícius de Sousa Maia; o segundo secretário, Ra-
fael Cunha Fernandes; a diretora Cultural e de 
Comunicação Social, Chrissie Alves Fernandes; 
e o diretor de Desenvolvimento Profissional, Le-
onardo de Castro Silva.

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio, participou no dia 3 de fevereiro da posse 
do promotor de Justiça Alencar José Vital, que 
assumiu a presidência da Associação Goiana do 
Ministério Público (AGMP). Vital ficará à fren-
te da instituição no biênio 2012-2014 e substitui 
o colega Lauro Machado Nogueira, que coman-
dou a entidade nos últimos quatro anos. Tam-

bém foram empossados  a vice-presidente, Leila Maria de Oliveira; o secretário-geral, João Teles de 
Moura Neto; o diretor-financeiro, Cassius Marcellus de Freitas Rodrigues; a diretora-sociocultural, 
Fabíola Marquez Teixeira; o diretor de Esportes e Lazer, Carlos Luiz Wolff de Pina; o diretor de 
Integração, Evaristo Anania de Paula; o diretor de Comunicação, Thiago Galindo Placheski; e o 
diretor de Assuntos Institucionais, Bruno Barra Gomes. Os novos integrantes do Conselho Fiscal 
da AGMP também foram empossados. Os titulares são: José Fabiano Ito, Odiléia Fiori Tosi e Wal-
ter Tiyozo Linzmaier Otsuka. Os suplentes são: Giuliano da Silva Lima, Maurício Gonçalves de 
Camargo e Rafael Simonetti Bueno da Silva.

PRESIDENTE 
PRESTIGIA POSSE 
DA NOVA PRESIDêNCIA 
DA AGMP
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VISITA ILUSTRE
A Diretoria e o Conselho da OAB-GO recebe-
ram, no dia 15 de fevereiro, a visita de corte-
sia do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e do 
procurador-geral do município, Reinaldo Bar-
reto. Eles estiveram presentes na Sessão Plená-
ria Administrativa do Conselho Seccional da 
OAB-GO. Na ocasião, o prefeito Paulo Garcia 
destacou a OAB como a “a mais respeitada ou 
uma das mais respeitadas organizações sociais 
do Brasil”. 
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio 
dirigiu a sessão. “É um exercício democrático 
receber o chefe do Executivo municipal em 
nossa casa”, destacou. Na oportunidade, o pre-
feito Paulo Garcia convidou a OAB-GO a par-

PORTE-POSTAL DOS BENEFICIÁRIOS 
DA ASSISTêNCIA JUDICIÁRIA NãO 
SERÁ MAIS COBRADO
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, solicitou no ano passado ao Tribunal de Justiça que 
os juízes-diretores dos foros do Estado parassem de cobrar porte-postal nos processos que envol-
vem beneficiários da assistência judiciária gratuita. O pedido foi respondido no início do mês de 
fevereiro pelo então presidente do órgão, o desembargador Vítor Barbosa Lenza, que afirmou que 
já havia tomado providências para cessar a cobrança das taxas de remessa de documentos pro-
cessuais. A isenção da cobrança é prevista na Resolução nº 23/1998 da Corte Especial e no ofício-
circular nº 105/2009 da Corte Correicional.

CONDECORAçãO
O diretor-tesoureiro do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Miguel 
Ângelo Cançado, foi agraciado na manhã do 
dia 14 de fevereiro com a Comenda da Ordem 
do Mérito Judiciário do Trabalho, no grau de 
comendador, conferida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). A medalha foi entregue a 
Cançado pelo presidente do TST, ministro João 
Oreste Dalazen, no gabinete da Presidência. A 
condecoração, aprovada por unanimidade pe-
los membros do Órgão Especial do TST, se deu 
por indicação da ministra Delaíde Alves Mi-
randa Arantes, que também acompanhou a en-
trega da comenda, juntamente com a ministra 

ticipar de discussões e ações da gestão muni-
cipal, através de suas 33 comissões. Henrique 
Tibúrcio disse que “a OAB-GO está aberta a 
discussões em favor da sociedade.” O prefeito 
apresentou ainda algumas das iniciativas de 
sua gestão, ouviu conselheiros e respondeu a 
questionamentos.

Dora Maria da Costa. São agraciados com a Or-
dem do Mérito Judiciário do Trabalho “perso-
nalidades que tenham se distinguido por suas 
atividades em prol da Justiça do Trabalho”.
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A OAB-GO ajuizou, no dia 26 de janeiro, uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) 
contra a Instrução Normativa (IN) nº 0004/11 do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCM), que dispõe sobre a realização 
dos serviços contábeis e jurídicos no âmbito 
da administração municipal. Uma comitiva de 
advogados, liderada pelo presidente da institui-
ção, Henrique Tibúrcio, e pelo conselheiro sec-
cional e presidente da Comissão do Advogado 
Publicista da OAB-GO, Reginaldo Martins Cos-
ta, compareceu ao Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás (TJ-GO) para protocolizar a ação.

OAB-GO AJUízA ADIN 
CONTRA 
INSTRUçãO NORMATIVA 
DO TCM

De acordo com a IN, os serviços contábeis e ju-
rídicos de natureza permanente devem ser rea-
lizados por servidores ocupantes de cargos efe-
tivos, aprovados em concurso público. O prazo 
para o cumprimento da instrução seria janeiro 
de 2013. A Adin defende que o TCM não pode 
violar a autonomia, independência e tripartição 
constitucional dos poderes ao assinalar prazos 
e obrigar prefeitos a criar órgãos na estrutura 
administrativa municipal.  “O TCM não pode 
determinar como os serviços jurídicos serão 
prestados na administração municipal. Isso 
fere a discricionariedade constitucional dos 
prefeitos”, ressaltou o presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio. A Adin foi ajuizada com o 
objetivo de suspender a eficácia da Instrução 
Normativa. 
Os advogados presentes na delegação que foi ao 
TJ-GO protocolizar a Adin eram unânimes ao 
afirmar que a decisão do TCM é inconstitucional. 
Participaram da comitiva o vice-presidente da 
OAB-GO, Sebastião Macalé; o secretário-geral, 
Flávio Buonaduce Borges; o diretor-tesoureiro, 
Enil Henrique de Souza Filho; os conselheiros 
federais pela OAB-GO João Bezerra Cavalcante 
e Paulo Afonso de Souza; o conselheiro seccio-
nal José Divino Morais; os conselheiros seccio-
nais e presidentes da Comissão de Direito Po-
lítico e Eleitoral, Danilo Santos de Freitas, e de 
Seleção e Sociedade de Advogados, Julio Cesar 
Meirelles; além outros advogados.

O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Macalé Caciano Cassimiro, foi agraciado com a Medalha da Ordem do 
Mérito da Segurança Pública e Justiça Governador Mauro Borges Teixeira, grau grande oficial. A homenagem foi 
concedida pela Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás e  pelo Conselho da Ordem do Mérito 
da Segurança Pública, por intermédio do governador Marconi Perillo e do secretário de Segurança Pública, João 
Furtado de Mendonça Neto. A cerimônia foi realizada no dia 6 de março,  no Teatro Madre Esperança Garrido, em 
Goiânia.
“Me senti honrado, principalmente porque sou admirador do governador Mauro Borges Teixeira, que dá nome à 
medalha. Na minha concepção, ele é uma das principais figuras do nosso estado, modernizou Goiás e deixou uma 
estrutura administrativa que funciona até hoje. Um verdadeiro visionário, o que torna essa homenagem motivo de 
ainda mais alegria e satisfação”, afirmou o homenageado.
Sebastiao Macalé é goianiense e tem 66 anos. Advogado, é especialista em Direito Penal pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG); ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Goiânia; ex-secretário municipal das pastas 
de Ação Urbana e de Esporte e Lazer e ex-vice-presidente do Goiás Esporte Clube.

RECONHECIMENTO
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Os advogados Adriana Gomes de Paula Rocha, 
Euclides Sigoli Junior e Renata Branquinho
Cardoso de Mota foram empossados nos cargos 
de procuradora-chefe, subprocurador-chefe e
procuradora-seccional em Anápolis, respectivamente, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-
nal em Goiás. A cerimônia de posse foi realizada no auditório Eli Alves Forte, na sede da OAB-GO, 
no dia 10 de fevereiro.

ADVOGADOS SãO 
EMPOSSADOS NA 
PROCURADORIA-GERAL 
DA FAzENDA NACIONAL

A Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) mante-
ve, na tarde do 22 de fevereiro, a liminar concedida em dezembro 
pelo juiz em substituição no 2º grau, Gérson Santana Cintra, sus-
pendendo o pagamento de 14º e 15º salários anuais pela Assembleia 
Legislativa aos 41 parlamentares estaduais goianos. Com a medida, 
calcula-se que será economizado R$1,64 milhão.  O presidente 
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, comemorou a decisão. “Evitar 
esse tipo de atentado à Constituição tem sido pauta perma-
nente da OAB-GO, assim como da Ordem federal e outras 
seccionais. Estamos defendendo o dinheiro do contribuinte, 
que deve ser investido em benefícios à sociedade”. A decisão 
é favorável ao Ministério Público Estadual (MPE), autor da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) que questiona o 
pagamento, e vale até que a Justiça julgue de forma definitiva 
a legalidade do benefício. O artigo 94 da Constituição Federal 
não permite aos agentes políticos em geral “o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso”. Em fevereiro de 
2011, o presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, pediu instauração pelo 
Conslho Federal da OAB de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) con-
tra o pagamento de verbas extras aos deputados estaduais goianos, que pode-
riam receber o equivalente a 22 salários por ano. No mês seguinte, o Tribunal 
de Contas do Estado emitiu parecer favorável, considerando inconstitucional 
o pagamento. Em seguida foi a vez do Conselho Federal da OAB encaminhar 
Adin ao Superior Tribunal Federal (STF) contra o benefício. Seccionais da 
OAB de Pernambuco, São Paulo e do Paraná, entre outras, têm adotado 
providências semelhantes que possam lesar o erário público.

PRESIDENTE DA SECCIONAL 
COMEMORA CORTE DO
CHAMADO “AUXíLIO-PALETó”
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Comissão da Mulher Advogada (CMA) 
da OAB-GO participará, juntamente com 
a Secretaria Estadual de Políticas para 
Mulheres e Promoção da Igualdade Racial 
(Semira), de um projeto encaminhado ao 
Fundo Fiduciário da Organização das Nações 
Unidas (ONU). O projeto, no valor de U$ 
966 mil, terá os recursos destinados para a 
capacitação de servidores públicos estaduais 
e municipais das áreas de Segurança, Saúde e 
Educação. O objetivo é multiplicar, qualificar 
e interiorizar práticas de efetivação da Lei 
Maria da Penha em Goiás. A Comissão será 
responsável pela orientação jurídica do curso, 
que será regionalizado e oferecido também a 
representantes da imprensa e da organização 
civil dos 246 municípios do estado. O projeto 
prevê ainda uma campanha que utilizará 
mídias como rádio, televisão e internet, além 
de cartilhas, folders e folhetos que conterão 
mensagens de alerta e informações sobre 
as situações de vulnerabilidade da mulher.

COMISSãO DA 
MULHER ADVOGADA 
VAI ATUAR EM 
PROJETO FINANCIADO 
PELA ONU

A Comissão de Advocacia Jovem da OAB-GO 
realizou, nos dias 5 e 6 de março, o 10° Mini-
curso para Advogados em Início de Carreira, 
Bacharéis e Estagiários. O advogado e professor 
Manoel Bezerra da Silva Júnior, especialista em 
Direito Público, Penal e Processo penal, abriu o 
evento com a palestra motivacional A Advoca-
cia Como Realização Profissional.
Após a palestra, foram realizadas oficinas de 
ensino jurídico com expoentes de cada área.
No segundo dia do evento, o conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Jorge Hé-
lio Chaves de Oliveira palestrou para os jovens 
advogados. Para o presidente da CAJ,Enil Hen-
rique de Souza Neto, o minicurso tem sido um 
sucesso. O presidente da OAB-GO, Henrique 

CAJ REALIzA 
MINICURSO PARA 
ADVOGADOS EM INíCIO 
DE CARREIRA

Tibúrcio, destacou a importância da realização 
do evento. “Vejo esse como um dos trabalhos 
mais importantes da OAB-GO e talvez o mais 
importante que a Advocacia Jovem realiza.” O 
minicurso é coordenado pela Subcomissão de 
Capacitação Profissional da CAJ. Os
interessados lotaram o auditório da Escola Su-
perior de Advocacia (ESA).

panoraMa | COMISSÕES
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A comissão de direito empresarial da OAB-GO 
promoveu, no dia 16 de fevereiro, uma pales-
tra para lembrar o sétimo aniversário da Lei 
de Recuperação de Empresa (Lei nº 11.101/05). 
A palestra foi proferida no auditório da Escola 
Superior de Advocacia (ESA) da OAB-GO. Na 
ocasião, o advogado Daltro de Campos Borges 
Filho e o juiz Carlos Magno Rocha da Silva le-
vantaram pontos positivos e negativos da legis-
lação e discutiram de que forma a lei poderia ser 
aprimorada. O juiz, que presidiu o processo de 
recuperação judicial da Avestruz Master e o de 
falência da Encol, ainda falou sobre a importân-
cia em diminuir as travas bancárias das empre-
sas recuperandas, visto que muitas dissipam seu 
patrimônio antes e depois pedem a recuperação 
judicial só com a sucata da empresa. “Isso é para 
engambelar os credores e enganar a sociedade, 
o que repercute muito mal no sistema empre-
sarial, principalmente no sistema financeiro, e 
quem paga o pato é a sociedade”, afirmou Car-
los.
A presidente da Comissão de Direito Empresarial 
da OAB-GO, Lorena Barbosa Carneiro, também 

COMISSãO PROMOVE PALESTRAS PARA 
MARCAR OS SETE ANOS DA LEI DE 
RECUPERAçãAO DE EMPRESAS

compôs a mesa do evento, ao lado do conselhei-
ro seccional Luciano Hanna, que representou a 
ESA. Para a advogada, a palestra foi salutar para 
a classe fazer um balanço sobre a lei, até porque, 
segundo Lorena, Goiás é um dos estados que 
mais tem recuperação judicial no Brasil.
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ADVOGADOS DE 
CRISTALINA LEVAM 
DEMANDAS AOS 
DIRETORES DA OAB-GO

Dirigentes e membros da Subseção de Cristali-
na estiveram na OAB-GO no dia 15 de fevereiro 
para trazer pleitos à seccional. A principal con-
quista da comitiva foi a construção de uma área 
social anexa à sede da subseção.  O arquiteto 
da OAB-GO iria para Cristalina providenciar 
o início do projeto. A subseção também pré-
agendou o serviço Terça-Prática, da Comissão 
da Advocacia Jovem (CAJ), para 15 de maio e 

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
percorreu as subseções de Caiapônia, Inhumas 
e Jataí, acompanhado de outros dirigentes da 
seccional. Participaram das visitas o secretário-
geral da OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges; 
diretor-tesoureiro da instituição, Enil Henri-
quede Souza Filho; os conselheiros seccionais 
Alexandre Caiado, Alexandre Prudente, Jorge 
jungmann Neto, Júlio César Machado e Regi-
naldo Martins Costa; e o presidente da Comis-
são da Advocacia Jovem (CAJ), Enil Henrique 
de Souza Neto.
Os dirigentes da OAB-GO se reuniram com 
diretores e advogados das unidades para tratar 

DIRIGENTES VISITAM 
SUBSEçÕES DE 
CAIAPÔNIA, INHUMAS
E JATAí

de questões de interesse da categoria. “Quere-
mos estreitar cada vez mais o relacionamento 
da instituição com os inscritos para entender 
suas necessidades e, assim, poder atendê-las”, 
afirma Henrique Tibúrcio.

uma edição do programa OAB-GO Itinerante 
para 13 de junho. O presidente da Subseção de 
Cristalina, Ecilo Francisco da Silva, e seu vice, 
Washington Cleio de Carvalho, ficaram satis-
feitos com a conquista e com o atendimento 
dispensado aos advogados da cidade, também 
representados no encontro pelos advogados 
Renata Oliveira de Rezende e Alan Silva Cos-
ta e pelo presidente da Comissão da Advocacia 
Jovem (CAJ) de Cristalina, Samuel dos Santos 
Bispo.
Foi pedido, ainda, que o presidente Henrique 
Tibúrcio intervenha junto ao presidente do 
Tribunal de Justiça de Goiás para provimento 
de vara cível no Fórum de Cristalina, visto que 
no município só há um juiz efetivo e um subs-
tituto, que pediu para ser removido. Outra de-
manda será encaminhada ao procurador-geral 
de Justiça, Benedito Torres, para provimento 
de promotores de Justiça na cidade, pois são 
dois e um pediu remoção. Também estiveram 
presentes na reunião o secretário-geral da 
OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges; o diretor-
tesoureiro Enil Henrique de Souza Filho, o pre-
sidente da CAJ, Enil Henrique de Souza Neto e 
o conselheiro seccional Antônio Paulo Luzzi.

Giro | POR GOIÁS
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BASTIDORES DOS TRIBUNAIS
Advogados, ministros e juristas se dedicaram a produzir artigos e, juntos, produziram 
o livro Advocacia nos Tribunais (Editora Del Rey), uma homenagem ao mineiro Aris-
toteles Atheniense. A obra foi lançada em fevereiro e é voltada principalmente para os 
profissionais que desejam atuar no cotidiano dos tribunais. Os autores apresentam uma 
visão da rotina dos tribunais e fazem uma imersão no exercício da advocacia, com um 
estudo das questões jurídicas que envolvem o processo civil. São tratados temas impor-
tantes como o acompanhamento processual das demandas nos tribunais, a significação 
dos memoriais em casos ligados à segunda instância, além da relevância das sustenta-
ções orais, tanto nos tribunais judiciais como nas cortes arbitrais.
O homenageado foi eleito em 2010 o melhor advogado do ano pelo Instituto dos Advo-
gados de Minas Gerais (IAMG). Aristoteles Atheniense foi vice-presidente nacional da 
OAB; presidente da seccional mineira da OAB.

coluna | ESTANTE

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
Maurício Alves de Lima lançou em março, em Goiânia, o livro Perfil Atual da Propriedade Imobiliária. Sua atuação nas áreas 
de Direito Civil, Tributário, Ambiental e Comercial despertaram o interesse em elaborar uma releitura dessa temática no 
Brasil. “Abordamos as semelhanças e distinções entre o direito real e o direito pessoal, passando pela evolução histórica e pelo 
desenvolvimento da propriedade para uma melhor compreensão da matéria”, diz. O prefácio tem assinatura de peso: Arruda 
Alvim, um dos maiores especialistas em Processo Civil do País.

DECISãO X 
CONSCIêNCIA
O gaúcho Lenio Streck acaba de lançar um li-
vro que é, sobretudo, uma provocação a quem 
se lança no exercício do direito. O que é isto 
- Decido Conforme Minha Consciência? é um 
ataque às diversas formas de decisionismo. Ar-
gumenta que as decisões judiciais não devem 
ser tomadas a partir de critérios pessoais. “Na 
democracia não cabe mais dizer entre a lei e a 
minha consciência, opto pelo meu sentimen-
to do justo que está na minha consciência”, diz 
Lenio, que é procurador de Justiça do Estado 
do Rio Grande do Sul e tem pós-doutorado em 
Direito Constitucional e Hermenêutica pela 
Universidade de Lisboa.

PROCESSO CIVIL
O Instituto dos Advogados de São 
Paulo (IASP) lançou, em março, o li-
vro O Novo Processo Civil, que conta 
com trabalho do secretário-geral da 
OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges. 
Buonaduce aborda os temas “Sistema 
de comunicação processual”, “Pro-
cesso judicial econômico brasileiro”, 
“Lei de informatização do processo 
judicial” e “Projeto do novo Código de 
Processo Civil”. O livro O Novo Pro-
cesso Civil é obra do Colégio de Pre-
sidentes dos Institutos de Advogados 
do Brasil com organização de José de 
Anchieta da Silva, presidente do Ins-
tituto dos Advogados de Minas Gerais 
(IAMG). Ao todo são 50 colaborado-
res dos Institutos de São Paulo, Dis-
trito Federal, Rio Grande do Sul, Rio 
Grande do Norte e Goiás.
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turisMo | CIDADE DE GOIÁS 

história, cultura 
e natureza
A tríade resume os principais 
atrativos para os turistas que 
visitam a Cidade de Goiás

Popularmente conhecida como Goiás Velho, a 
cidade de Goiás, a 135 km de Goiânia, é dona 
de uma riqueza histórica ímpar. A região era 
inicialmente habitada pelos índios Goyazes. 
A vinda dos primeiros bandeirantes paulistas, 
ainda no século XVII, remonta a uma época em 
que o ouro brotava do Rio Vermelho, ao redor 
do qual a cidade foi construída. O local, que 
também já foi batizado de Arraial de Sant’ana e 
Vila Boa de Goiás, tornou-se a primeira capital 
da antiga capitania de Goiás em 8 de novem-
bro de 1744, justamente por causa do impulso 
econômico decorrente do ciclo do ouro. Para o 
presidente da subseção de Goiás da OAB-GO, 
Alcimínio Simões Correia Junior, um tour pela 
cidade deve começar com um passeio pelo Pa-
lácio Conde dos Arcos, antiga sede do Governo 
do Estado. “Lá está a história política do nosso 
Estado, desde a época das províncias”, explica 
Alcimínio. O pátio do palácio é até hoje usado 
pelos moradores locais para realização de even-
tos artísticos e coquetéis. Mesmo com o fim da 
exploração do ouro no local, ainda é possível ver 
na arquitetura do centro histórico os resquícios 
do apogeu da cidade. “Ao caminhar pelas ruas e 
becos de Goiás, com seus calçadões de pedra, é 
possível viajar no tempo”, define Alcimínio, que 
cita ainda como destinos imperdíveis as igrejas 
do Centro Histórico e o Museu das Bandeiras, 
local onde funcionava a Casa de Câmara e Ca-
deia da cidade. Além da história proveniente do 
ciclo do ouro, a cidade de Goiás também se or-
gulha por ter sido a casa e a inspiração de gran-
des artistas goianos. A famosa “casa da ponte”, 
onde viveu a poetisa Cora Coralina, é um dos 
destinos mais visitados. “Lá é possível desco-
brir como era o cotidiano e os hábitos simples 
de Cora Coralina, que levava uma vida integra-
da à comunidade”, relata o advogado. Na Igreja 
da Boa Morte, onde está instalado o Museu de 
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Arte Sacra, estão expostas obras de Veiga Vale, 
um dos principais artistas plásticos goianos.  Na 
cidade também viveu a artista plástica Goian-
dira do Couto, falecida no ano passado, que se 
tornou famosa por seus quadros de areia colo-
rida retirada da Serra Dourada. Octo Marques, 
outro grande artista plástico, também morou 
na cidade. Toda essa riqueza histórica, arqui-
tetônica e cultural foi determinante para que, 
em 2001, a cidade de Goiás fosse tombada pela 
Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. 
Mas um outro aspecto também atrai turistas à 
cidade: a natureza. A cidade de Goiás fica em 
uma região montanhosa, cercada pelas Serra 
Dourada, Serra de Santa Rita, Serra do Ma-
caco, Serra do Mangabal e os morros de Dom 
Francisco, Cantagalo e das Lages. O advogado 
Heber Rezende, que reside há 20 anos na ci-
dade, indica um passeio pelo Balneário Santo 
Antônio, onde o turista pode acampar, fazer 
trilhas e tomar banho em um riacho aos pés da 
Serra Dourada. O acesso ao balneário fica na 
GO-070, saída para Goiânia. Além do balneá-
rio, Heber gosta de levar amigos a passeios na 
Cachoeira das Andorinhas. “É a maior e mais 
famosa cachoeira da região”, explica. O local, 
que fica no morro de Santa Bárbara, distante 7 
km do centro da cidade, tem boa infraestrutura 
para turistas. Antes de chegar à queda de 9 me-
tros, é preciso fazer uma trilha a pé, com cerca 
de 600 metros, em meio à mata ciliar. Além do 
Rio Vermelho, os rios do Peixe, Ferreiro, Uru, 
Uvá e Índio e os ribeirões Bacalhau, Bagagem, 
Caiamar e Bugre também passam pela região, o 
que proporciona uma imensa variedade de op-
ções de passeios ecológicos. No leito do córrego 
Bagagem fica outro local muito visitado pelos 
turistas, que é o Poço do Sucuri, onde também 
é possível nadar, fazer trilhas e acampar.   
Na hora de comer, o turista também não se 
decepciona.“O tradicional empadão de Goiás é 
a principal iguaria local, e é servido em vários 
restaurantes, sendo o mais famoso deles o do 
Bar da Patricinha”, explica Alcimínio. A típica 
comida goiana, como arroz com pequi, tutu 
de feijão e salada de palmito e guariroba pode 
ser saboreada no restaurante Ipê, no Dali ou 

no Braseiro, onde os pratos são preparados em 
um bucólico fogão à lenha. O Mercado Central 
também oferece diversas opções de lanche, e a 
sobremesa mais tradicional é o picolé de frutas 
típicas, vendido no coreto da praça, no centro 
da cidade.

Todas essas atrações estão disponíveis o ano todo, mas Alcimínio e Heber 
fazem questão de destacar dois eventos tradicionais no calendário cultural 
da cidade de Goiás: a Semana Santa, período em que é realizada a Procissão 
do Fogaréu, e no mês de junho, quando a cidade recebe o Festival Interna-
cional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. “Na Semana Santa muitas 
atrações culturais e religiosas são programadas. A Procissão do Fogaréu, 
que acontece à meia-noite da quarta-feira santa é a mais interessante”, 
opina Alcimínio. Divulgada nacionalmente, nesta procissão é encenada a 
perseguição e captura de Cristo. As luzes da cidade são apagadas e as ruas 
e o casario são iluminados pelas tochas dos chamados farricocos, homens 
vestidos com mantas e capuz.
Mas é durante o FICA que a cidade recebe o maior número de visitantes. 
Todos os hotéis, pousadas e hotéis-fazenda  da região ficam lotados. Mui-
tos moradores também disponibilizam suas casas para aluguel durante o 
festival. O evento, que é realizado sempre de terça a domingo, traz mostras 
competitivas de cinema, exibição de filmes temáticos e documentários, 
além de oficinas culturais e de cinema. Atores consagrados nacionalmente 
sempre prestigiam o festival, que durante a noite é animado com apresen-
tações musicais de artistas regionais e nacionais. Músicos como Milton 
Nascimento, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Rita Lee, Zeca Baleiro, dentre 
outros já tocaram nos palcos do FICA, que este ano apresenta sua 14ª edi-
ção, entre os dias 26 de junho e 1° de julho. Os interessados podem obter 
mais informações sobre a cidade de Goiás por meio do centro de atendi-
mento ao turista, no telefone (62) 3371-7714.

Eventos tradicionais
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culinária | RECEITA PORTUGUESA

eliane 
brito, 
chef da 
edição
A conselheira e presidente 
da Comissão de Cultura da 
OAB-GO ensina a receita de 
Bacalhau à Brasileira
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Os avós da advogada Eliane Brito eram portu-
gueses, da região da Ilha da Madeira. Essa des-
cendência ajudou na escolha do prato, que foi 
desenvolvido por ela mesma, com inspiração em 
uma receita do chef português Vitor Sobral. “É 
um prato encorpado e, para harmonizar, a es-
colha é um bom vinho tinto”. Eliane e o marido, 
atual secretário de Cidades do governo estadu-
al, Igor Montenegro, optaram por prestigiar os 
vinhos produzidos no sul do Brasil, na vinícola 
Aurora.  “Cozinhar com uma taça de vinho na 
mão deixa a receita mais feliz”, brinca Eliane, que 
além de atuar na advocacia, se dedica todos os fi-
nais de semana a um de seus hobbys: ela está no 
último ano de um curso para tirar título de chef. 
“Já sonhei em abrir um restaurante. Quem sabe 
no futuro?”, explica. O segredo do preparo de um 
bom prato? “Usar ingredientes frescos e de boa 
qualidade, sempre.” Para este prato, ela indica o 
bacalhau do porto. Para medir a quantidade de 
bacalhau, use 250 gramas por pessoa.

bacalhau à brasileira

INGREDIENTES 
Primeiro molho
2 colheres (sopa) de azeite
3 dentes de alho laminados
1 xícara (chá) de mandioca crua cortada em cubos 
pequenos
1 xícara (chá) de abobrinha sem casca em cubos médios
1 cálice de vinho branco (50 ml)
1/4 de xícara (chá) do caldo de cozimento do bacalhau
noz moscada ralada a gosto

Moqueca
2 colheres (sopa) de azeite
1 colher (sopa) de azeite de dendê
3 dentes de alho laminados
1 cebola média cortada em fatias finas
½ xícara (chá) de pimentão vermelho picado em cubos 
pequenos
1/4 de xícara (chá) do caldo de cozimento do bacalhau
1 xícara (chá) de leite de coco
sal marinho a gosto
1 xícara (chá) de tomate, sem pele e sem sementes, 
cortado em cubos pequenos
2 colheres (sopa) do primeiro molho
bacalhau assado
2 postas de bacalhau
azeite a gosto
farofa de dendê
ciboulette picada

Modo de preparo

bacalhau assado
Coloque duas postas de bacalhau em uma assadeira com a pele para cima, regue azeite, 
cubra com papel alumínio e leve para assar em forno a 150ºC por 25 minutos. Retire do 
forno, reserve o caldo da assadeira e com as mãos desprenda o bacalhau em lascas.

primeiro molho
Em uma panela aqueça o azeite e refogue os alhos laminados por 1 minuto. Junte a man-
dioca crua cortada em cubos pequenos, a abobrinha sem casca cortada em cubos médios e 
misture. Acrescente o cálice de vinho branco seco, 1/4 de xícara (chá) do caldo de cozimento 
do bacalhau, tempere com noz moscada ralada a gosto e deixe no fogo até a mandioca cozi-
nhar (15 minutos). Transfira a mistura para um liquidificador e bata até obter uma mistura 
lisa e cremosa.

Moqueca
Numa frigideira coloque o azeite e o azeite de dendê em fogo médio e refogue os dentes de 
alho laminados por 1 minuto. Junte a cebola média cortada em fatias finas, pimentão ver-
melho picado em cubos pequenos e refogue por mais 1 minuto. Junte 1/4 de xícara (chá) do 
caldo de cozimento do bacalhau, leite de coco, sal marinho a gosto e o tomate sem pele e sem 
sementes, cortado em cubos pequenos. Deixe até os legumes estarem cozidos (3 minutos). 

Molho Final: Adicione 2 colheres grandes do primeiro molho na moqueca, misture e sirva 
com o bacalhau assado e a farofa de dendê.

Montagem
Em um prato fundo coloque as lascas de bacalhau, cubra com o molho, salpique farofa de 
dendê e decore com ciboulette picada. Sugestão: servir com arroz com lascas de castanha.
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Galeria | SALAS OAB
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01. Luis Antônio Deodato de Jesus
02. Dionisio Teixeira Japiassu
03. Frederico Augusto e Osvaldi Raione
04. Jeferson Reis de Brito 
05. Marcos Antônio Costa
06. Eder Poriro

07. Janaina Lacerda do Prado
08. Claudio Faleiro de Feitas
09. Guiomar Hilario
10. Reinaldo Martins
11. Vinicius Lima de Moura
12. Frederico Alvez
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Galeria | SESSãO SOLENE
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Galeria | COLÔNIA DE FÉRIAS
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