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A OAB-GO acaba de lançar uma ferramenta que vai simplificar o dia a dia do seu escritório. É o OABPRO, 

um programa gratuito de gerenciamento dos seus processos online, presente no site da OAB-GO e muito 

mais dinâmico e eficiente.

O novo sistema é gratuito para todos os advogados que estiverem em dia com a 

instituição. Com o OABPRO, você trabalha com segurança, organização e

muito mais agilidade.

Acesse www.oabgo.org.br e saiba mais.

Um direito seu.
OABPRO

Uma conquista da OAB-GO.

Acompanhar seus processos ficou muito mais fácil.

FUNCIONALIDADES DO OABPRO
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OAB Forte e Respeitada é reeleita 
com 7.284 votos.

Aos 100 anos, Hélios de Amorim 
é exemplo para a advocacia.

Ex-presidentes são homenageados 
com a medalha Honorem Dignum.

OABPrev já tem assistidos gozando 
de algum tipo de benefício.

TED aprova ementa esclarecendo os 
limites da publicidade na advocacia.

Meu Primeiro Escritório oferece 
linha de crédito para advogados.

Clube é candidato a centro de 
treinamento para a Copa.

TVs divulgam ações da ESA e dos 
seus parceiros.

Caixa está prestes a obter a 
certificação ISO 9001.

Baile do Rubi promove confraternização da 
advocacia goiana.

ínDICE



| Revista da OAB GO 4

EDIToRIAl | ExpEdiEntE

A consciência do dever cumprido.

O ano de 2012 foi marcante para a história da advocacia goiana. A 
OAB-GO travou importantes batalhas em defesa da democracia e 
alcançou grandes êxitos.
O advogado mostrou sua força ao reverter a arbitrária decisão do 
Tribunal de Justiça de atender os usuários do Judiciário em meio ex-
pediente. Medidas semelhantes foram adotadas em outros estados, 
mas somente em Goiás a advocacia conseguiu convencer os magis-
trados a voltarem atrás. Essa conquista beneficia toda a sociedade e 
representa um avanço no sentido de garantir o direito constitucional 
ao acesso à Justiça.
A campanha da Ficha Limpa repercutiu em todas as esferas de poder 
do Estado e promoveu mudanças importantes nos três poderes. A 
Ordem mostrou sua força ao mobilizar 22 instituições da sociedade 
civil que exigem das autoridades maior probidade no trato com o 
dinheiro público.
O movimento Eleições Limpas registrou mais de 700 contatos 
de eleitores aos canais de atendimento da OAB-GO, que tornou-
se a principal central de denúncias de irregularidades eleitorais 
do Estado. Esse número é maior que o do Ministério Público e 
do Tribunal Regional Eleitoral somados. A advocacia revela seu 
poder de promover a cidadania e fortalecer a democracia, um 
dever constitucional da Ordem.
Depois de cobrar das autoridades transparência e lisura no trato 
com a coisa pública, a OAB-GO foi mais uma vez testada durante 
a realização das eleições do conselho seccional. Um pleito de 
grande envergadura foi realizado em 84 municípios goianos e 
13.611 advogados foram às urnas. Cerca de 1.200 pessoas, entre elas 
advogados voluntários, trabalharam duro durante os meses de 
outubro e novembro.
A advocacia, mais uma vez, cumpriu com sua missão de forma 
maiúscula. Mais que eleger os próximos conselheiros, a OAB-GO tem 
de servir de exemplo para preservar sua respeitabilidade e manter 
sua força para exigir postura semelhante das autoridades públicas.
A vitória da advocacia na realização das eleições é uma vitória de 
toda a sociedade. Os goianos sabem que podem contar com a Ordem 
como guardiã da Constituição e o advogado renova sua confiança 
de que a OAB-GO é defensora intransigente de suas prerrogativas e 
trabalha incansavelmente para oferecer condições cada vez melhores 
de exercício da profissão.

Boa Leitura.

henrique Tibúrcio
presidente da oAb-go
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CApA | ElEiçõEs OAB

Com 7.284 votos, a chapa OAB Forte e Respei-
tada foi reeleita para administrar a seccional 
goiana da Ordem pelos próximos três anos 
(2013-2015). Na presidência e vice-presidência 
continuarão Henrique Tibúrcio e Sebastião 
Macalé, respectivamente. A votação ocorreu 
no dia 23 de novembro e teve a participação 
de 13.611 advogados, 78,32% do total de profis-
sionais em Goiás aptos a votar. Para garantir a 
transparência do pleito, a Comissão Eleitoral 
da OAB-GO teve o reforço de um observador 
do Conselho Federal, que acompanhou o pro-
cesso. Proclamados eleitos, Tibúrcio e Macalé 
apresentam propostas para os próximos anos 
de gestão da seccional.
Duas chapas se registraram para a disputa. A 
concorrente da OAB Forte e Respeitada foi a 
Renovação com Atitude, que obteve 5.911 votos. 
A apuração foi concluída no dia 28 de novem-
bro. Foram registrados 116 votos em branco e 
300 nulos. A Comissão Eleitoral homologou os 
eleitos para o Conselho Seccional da OAB-GO, a 
diretoria, representantes do Conselho Federal, 

chapa vitoriosa alcança 7.284 votos e permanece na seccional 
por mais três anos

oAb foRTE E RESpEITADA 
é REElEITA
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diretoria da Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de Goiás (Casag) e subseções no dia 29 de 
novembro. 
O presidente da Comissão Eleitoral, Elimar 
José de Barros Fleury (1), diz que para garantir 
a transparência do pleito foi usado o critério de 
igualdade entre os concorrentes. Segundo ele, 
todo o processo foi acompanhado por repre-
sentantes de ambas as chapas, inclusive a pre-
paração dos malotes com as cédulas de vota-
ção. “Uma preocupação nossa era que a eleição 
seria com a urna de lona, tínhamos receio com 
incidentes, e esse foi um dos motivos que nos 
fez requisitar um conselheiro federal e um do 
TRE [Tribunal Regional Eleitoral], que chegou 
ao final da votação e acompanhou a apuração 
no Jóquei”, informa ele. 
O diretor geral da Escola Nacional de Advoca-
cia (ENA) do Conselho Federal, o conselheiro 
federal Manoel Bonfim Furtado Correa, que 
atuou como observador eleitoral no pleito, 
informa ter chegado a Goiânia às vésperas das 
eleições. “Todo o processo havia sido muito 
bem elaborado pela Comissão Eleitoral, que 
garantiu a transparência no processo de apu-
ração e votação”, diz ele. Segundo o conselhei-
ro, as cabines de votação foram distribuídas 
de forma a garantir a segurança do voto e a 
comissão deliberou sobre todos os incidentes 
próprios do processo eleitoral, “o que levou a 
um resultado inquestionável”.
Correa diz que a Comissão Eleitoral tomou cui-
dados para coibir boca de urna. “O processo foi 
eficiente e seguro. Houve excessos pontuais, 
mas nada que pudesse macular as eleições”, 
afirma o conselheiro. 
Fleury diz que o trabalho para garantir a segu-

rança do processo começou desde a nomeação 
dos integrantes da comissão pelo Conselho 
Seccional. “A partir desse fato, começamos as 
reuniões preliminares, onde expusemos como 
seria a eleição conforme a resolução que a re-
gia.” Ele informa que o Provimento n.º 146/2011 
regulamentou a propaganda e critérios para a 
eleição deste ano.
A Comissão Eleitoral foi constituída por cin-
co profissionais, além de Fleury, os advogados 
Celso Gonçalves Benjamin, vice-presidente; 
Marcus Vinícius Veiga Brandão, secretário; e 
Cristina Aires Cruvinel Isaac Franco e Edilber-
to de Castro Dias, vogais. 
O presidente da OAB-GO diz ter sido um gran-
de desafio fazer a eleição em cédulas de papel e 
num local novo – no caso de Goiânia, mas avalia 
que tudo correu bem e que a transparência ficou 
patente. Segundo ele, há muita gente que diz 
achar as cédulas de papel mais transparentes do 
que a urna eletrônica, pois é possível ver fisica-
mente a formulação do voto. “Mas ainda assim 
pedimos a participação de um observador do 

“tOdO O pROcEssO HAviA sidO 
mUitO BEm ElABORAdO pElA 
cOmissãO ElEitORAl, qUE 
GARAntiU A tRAnspARênciA 
nO pROcEssO dE ApURAçãO E 
vOtAçãO”

1
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Conselho Federal para mostrar que em Goiás se 
faz tudo da forma mais correta e cristalina pos-
sível, e ficou atestado por ele, tanto pela chapa 
de oposição, que a eleição foi limpa e cercada de 
todos os cuidados, para que não houvesse ne-
nhuma possibilidade de erro ou fraude”, afirma 
Tibúrcio. 
O processo eleitoral para as diretorias, caixas, 
conselhos seccionais e de subseções utilizava-
se de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) desde 2000. Neste ano, 
porém, foi necessário recorrer ao procedimento 
manual em função da indisponibilidade das 
urnas eletrônicas, conforme a presidência do 
TSE notificou à OAB.
Para a fiscalização no dia da votação, Fleury in-
forma que as chapas foram comunicadas a in-
dicar o corpo de fiscais. Segundo ele, cada uma 
pode indicar dois fiscais para atuar, alternada-
mente, no local de votação, e dois delegados de 
cada chapa participaram da apuração, iniciada 
no Jóquei Clube de Goiânia. Em todo o Estado 
foram 84 locais de votação e 125 seções eleito-
rais. As subseções enviaram por fax o boletim 
dos resultados, depois os malotes foram aber-
tos. “O resultado parcial era acompanhado pe-
los fiscais de cada chapa. Na sexta-feira (23 de 
novembro) já indicava a vitória da OAB Forte, 
mas o resultado oficial só se dá com a homolo-
gação pela comissão.”
A contagem dos votos foi realizada pelos mem-
bros da Comissão Eleitoral e funcionários da 

OAB-GO. “Sem eles não conseguiríamos reali-
zar esse processo”, afirma Fleury. Os inciden-
tes, segundo ele, foram os comuns de todas as 
eleições, como excesso de propaganda e, du-
rante o processo, pedidos de inelegibilidade 
de candidatos.  Ao todo, foram protocolizados 
23 pedidos de impugnações, dos quais dois fo-
ram arquivados por indeferimento liminar, dez 
restaram prejudicados por perda do objeto e 11 
foram julgados pela Comissão Eleitoral em 9 
de novembro, sendo dez improcedentes e um 
parcialmente procedente. Até a primeira se-
mana de dezembro nem todos os processos de 
representação haviam sido julgados.
Presidente reeleito da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio credita a vitória, em primeiro lugar, ao 
fato de a advocacia ter reconhecido “o trabalho 
sério e corajoso que essa gestão vem fazendo à 
frente da OAB”. Segundo ele, alguns episódios 
demonstraram isso. “O próprio enfrentamento, 
quanto à questão do horário de funcionamento 
do Judiciário, deu a demonstração de que 
não estávamos à frente da Ordem para fazer 
média ou proselitismo com os direitos do 
advogado, mas sim para cobrá-los, procurar 
seu cumprimento”. Tibúrcio diz que nesse 
episódio isso ficou muito claro, “porque fomos 
até as últimas instâncias e conseguimos que 
fosse retomado”.
O vice-presidente da seccional, Sebastião Ma-
calé, afirma que na campanha de reeleição teve 
a alegria de falar com os advogados frente a 
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frente, por ter a plena convicção de que a dire-
toria conseguiu resgatar todos os compromis-
sos com a advocacia. “Foi uma campanha mais 
descontraída em razão das grandes conquistas 
que realizamos, não só no campo corporati-
vo, mas principalmente na área institucional”, 
diz Macalé. Segundo ele, a OAB é uma enti-
dade que há muito tempo deixou de ser uma 
instituição congregadora da advocacia para se 
transformar em um patrimônio da sociedade 
brasileira. “Acredito ter a OAB Goiás cumprido 
com todas as finalidades estabelecidas na nor-
ma infraconstitucional, ou seja, a Lei 8.906, 
que é o Estatuto da Advocacia e da OAB,” pon-
tua o vice-presidente.
Em relação às propostas para o próximo man-
dato, Tibúrcio informa que vai buscar traba-
lhar em torno de alguns eixos, como a contínua 
valorização da advocacia. “Nesta gestão que 
está se encerrando, tivemos isso, a afirmação 
do valor da advocacia frente ao Ministério Pú-
blico, frente à magistratura, porque muitos 
insistiam em colocar a advocacia num plano 
abaixo, alguns tentaram isso, e a verdade é que 
não é”. O presidente diz ter certeza de que essa 
gestão conseguiu mostrar que a advocacia está 
no mesmo nível dos demais operadores do Di-
reito, como a Constituição garante. “Vamos 
continuar nesse próximo mandato esse proces-
so de reafirmação constante do valor da advo-
cacia, para que se reverta em questões práticas 
também, por exemplo, que o advogado não fi-
que sem ser recebido por um juiz, para que o 
advogado possa ter a liberdade de exercer seu 
ofício sem entraves causados pelas autoridades 
que respondem as suas prerrogativas, que ele 
tenha uma remuneração digna, o que também 
passa pelos juízes.” 
Outro eixo a ser trabalhado com prioridade pela 
diretoria da OAB-GO é a aproximação cada vez 
maior com a sociedade, se inserindo em ques-
tões que dizem respeito a ela, aos seus direitos, 
porque, segundo Tibúrcio, essa é uma função 
institucional da Ordem, defender a Constitui-
ção, a boa aplicação da lei, os Direitos Huma-
nos. “Não vamos estar fora de jeito nenhum 
dessas discussões que envolvam os direitos da 

própria sociedade, desde questões de violência, 
passando por outras questões talvez menores, 
mas que interessem à sociedade”.
Macalé acrescenta que nesse segundo mandato 
estarão consolidando vários espaços e obras 
já em andamento, como a construção de 
várias sedes de subseções dentro de um novo 
formato, que prevê a utilização desses espaços 
para palestras, reuniões e eventos sociais. O 
vice-presidente afirma ainda que continuarão a 
lutar na busca de soluções para a colocação de 
juízes nas várias comarcas que estão carentes 
desses profissionais. 
Para essas e outras ações, o presidente e vice-
presidente da OAB-GO terá o apoio de um 
Conselho Seccional reciclado. Além de novos 
nomes nos 20 cargos de conselheiros criados 
por determinação do Conselho Federal, a lista 
dos que passaram a integrar as atuais 80 vagas 
no Conselho Seccional traz novidades. Segundo 
Tibúrcio, mais de 70% do quadro foi alterado. 
“Isso é muito positivo porque traz outras visões, 
aliado a alguns que permanecem, que traz em 
experiência necessária para ajudar a conduzir 
essa força nova que chega ao conselho”. 
Na avaliação de Tibúrcio, a nova composição é 
prova de que o projeto OAB Forte está sempre 
se reciclando e afirma que sua própria assun-
ção à presidência da Ordem é exemplo disso. 
“Fui presidente, reeleito agora, mas não vou 
disputar reeleição para presidente, porque 
outros têm de estar à frente e temos a obriga-
ção, sob pena de falirmos como instituição, de 
incentivar a entrada de novas pessoas, fazer 
novas pessoas se interessarem pela instituição 
com o mesmo interesse que temos e os que nos 
antecederam também tiveram”.
Tibúrcio destaca ainda que nunca houve me-
nos que 50% de reciclagem dentro do Conse-
lho Seccional e que a alteração ocorre inclusive 
dentro da diretoria. “Temos, inclusive, dois no-
vos diretores que nunca tinham exercido cargo 
de direção.” 
Confira a seguir o quadro completo de diretores, 
conselheiros seccionais e outros cargos eleitos 
para comandar a OAB-GO pelo próximo triênio.
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ACREÚNA Antônio de Pádua Soares

ANÁPOLIS Antônio Heli de Oliveira

ANICUNS Claudmar Lopes Justo

APARECIDA DE GOIÂNIA Walter de Araújo

BELA VISTA DE GOIÁS José Nonato Maracaípe

CAIAPÔNIA Jamar Urias Mendonça Junior

CALDAS NOVAS Laudo Natel Mateus

CATALÃO Randall de Melo Gomes

CERES José Barreto Neto

CRISTALINA Miguel Alexandre Filho

CRIXÁS Diones Domingos Antunes de Oliveira

FIRMINÓPOLIS Henrique de Oliveira Brito

FORMOSA Marco Aurélio Basso de Matos Azevedo

GOIANÉSIA Oneidson Filho de Jesus

GOIÁS Haroldo José Rosa Machado Filho

GOIATUBA Fernando Marques Pires

INHUMAS Maria Jacinta da Silva

IPAMERI Leonardo Pimenta Cury

IPORÁ Claiton Alves dos Santos

ITABERAÍ Milton Célio Batista Pinto

ITAPURANGA Gary Elder da Costa Chaves

ITUMBIARA Marcelo Meinberg Geraige

JATAÍ Simone Oliveira Gomes

JUSSARA Carmino Ferreira dos Santos

LUZIÂNIA Divino Luiz Sobrinho

MINEIROS Euzébio João Fontana

MORRINHOS Gustavo Antônio Fernandes Neto

NIQUELÂNDIA Nilson Ribeiro Spindola

PIRACANJUBA Carlos Alves Cruvinel de Lima

PIRES DO RIO Saulo Medeiros Júnior

PLANALTINA DE GOIÁS Helio Bertoldo Gomes

PONTALINA Edson Daniel Mortari

PORANGATU Victor Marques Martins Ferreira

POSSE Jucemar Bispo Alves

QUIRINÓPOLIS Abelardo José de Moura

RIO VERDE Mardem Douglas Araújo Borges

SANTA HELENA DE GOIÁS Adílio Evangelista Carneiro

SÃO LUIS DE MONTES BELOS Walker Lafayette Coutinho

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA Marco Aurélio de Oliveira

TRINDADE Theondorley Rodrigues Magalhães

URUAÇU Rodrigo Rodolfo Fernandes Silva

ElEIToS nAS SubSEçõES DA oAb-go
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diretoria

Júlio César
do Valle Machado

Presidente

Hallan de Souza
Rocha

Vice-presidente

Larissa de Oliveira 
Costa

Secretária-geral

Alan Ribeiro
silva

carla
sahium

Alex 
neder

carlos André pereira 
nunes

Alexandre
iunes

carlos martins
de Oliveira

Alexandre magno 
Guerra marques

cecília Ferreira
Reis Bueno

Alexandre
prudente marques

chynthia 
Barcellos

joão negrão de 
Andrade Filho

Fernando Rodrigues 
da silva Alves costa

Arlete
mesquita

Adriano Gustavo de 
Oliveira e silva

carla pinheiro Bessa 
von Bentzen

Afrânio cotrim 
júnior

Flávio Bounaduce 
Borges

Giovanny 
Bueno

Flávio
cardoso

Frederico 
valtuille

Frederico Einstein 
Batista cordeiro

Geraldo Augusto 
mateus

mário
ibrahim do prado

mauracy
Andrade Freitas

mônica Araújo
de moura

margareth
de Freitas silva

marcos josé
de jesus porto

marizélia Ferreira 
xavier Gomes

cAsAG

Valdivino 
Clarindo Lima
Secretário-geral

Adjunto

josé divino
morais

josé Fernandes 
peixoto júnior

lorena Barbosa
carneiro

jorge
jungmann neto

leonardo
Bezerra cunha

josé Roberto
Ferreira campos

jaime josé
dos santos

Felicíssimo josé
de sena

pedro paulo
de medeiros

joão Bezerra
cavalcante

Reginaldo martins
costa

conselheiros Federais

miguel Ângelo
sampaio cançado

Arsênio Neiva
Costa

Diretor-Tesoureiro

murillo
macedo lôbo

cleuber 
cardoso

Alexandre
caiado

monimar leão
Alves

Haroldo josé Rosa 
machado neto

lúcio Bernardes 
Roquette

cleuber
cardoso



Revista da OAB GO | 11

sérgio Franco
leão

Enil Henrique de Souza Filho
Diretor-Tesoureiro

Marcia Queiroz
Secretária Geral Adjunta

Rafael
martins cortez

Renato de
sousa Faria

Rafael lara
martins

samuel junio
pereira

márcio pacheco
magalhães

André Sousa 
Carneiro

Diretor Adjunto

Eliezer de Jesus 
Dias

Diretor Adjunto

Otávio
Alves Forte

patrícia miranda
centeno

paulo césar
Reis vieira

neliana Fraga
de sousa

André luiz
ignácio de Almeida

nilton cardoso
das neves

Ântonio carlos
monteiro da silva

valéria
jaime pelá

Ântonio paulo
luzzi

vitor Hugo
pelles

manoel
leonilson Rocha

márcio
messias

marcelo Feitosa
de paula dias

thiago vinícius vieira 
miranda

Alyne
lopes

Eliomar pires 
martins

Eurico
de souza

Enil Henrique de 
souza neto

douglas 
messora

dyogo
crosara

Antônio pereira de 
santana

ivan sérgio
vaz porto

jefferson de paula 
coutinho

Hyulley Aquino
machado

jerônimo josé
Batista

iron 
naves

Werley carlos
de souza

ludmila de 
castro torres

luís Gustavo
nicoli

Milton de Sousa 
Bastos

Diretor Adjunto

Nelson Borges
de Almeida

Diretor Adjunto

Valquíria Imolesi
Aguiar

Diretor Adjunto
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REConhECIMEnTo | HOnOREm diGnUm

No dia 24 de setembro de 2012, o auditório Eli 
Alves Forte, na sede da OAB-GO, foi palco de 
uma noite especial. Grandes autores da histó-
ria da seccional se reuniram ali para terem suas 
contribuições à Ordem devidamente reconhe-
cidas. Os ex-presidentes Luiz Francisco Guedes 
de Amorim, Marcos Afonso Borges, Felicíssimo 
Sena, Miguel Cançado e Otaviano de Miranda 
que, por motivos de saúde foi representado pela 
filha, Adriana de Miranda - receberam das mãos 
do presidente Henrique Tibúrcio a medalha 
Horonem Dignum. A condecoração também foi 
enviada a Ismar Estulano Garcia, que não com-
pareceu ao evento. 
Os homenageados e o atual presidente da sec-
cional tiveram a companhia do  procurador-ge-
ral do Estado, Alexandre Tocantins; do procu-
rador-geral do Município de Goiânia, Reinaldo 
Barreto; do vice-presidente da OAB-GO, Sebas-
tião Macalé; do então secretário-geral, Flávio 
Buonaduce Borges; da então secretária-geral 
adjunta, Maria Lucila Prudente de Carvalho; e 
do diretor tesoureiro, Enil Henrique de Souza 
Filho, na mesa diretiva do evento.
Em seu discurso de abertura, Tibúrcio lembrou 
da importância da história da seccional para que 
a instituição tivesse hoje seu relevante papel. “A 
OAB cada vez mais se insere nas discussões que 
ganham projeção junto à sociedade, mas isso 
não decorre da vontade de um presidente ou de 
um conselho, mas sim daqueles pilares, daque-
las bases plantadas por outros homens e outras 

OAB-GO cRiA A mEdAlHA HOnOREm diGnUm E A 
cOncEdE A Ex-pREsidEntEs vivOs dA sEcciOnAl

DIgnoS DE honRA

mulheres que, cada um a seu modo, deram uma 
contribuição significativa para a instituição”, re-
conheceu o presidente.
A medalha Honorem Dignum foi criada com o 
intuito de condecorar anualmente um advogado 
que tenha relevantes serviços prestados à insti-
tuição, ao Estado de Goiás e até mesmo ao país. 
Este advogado será indicado por uma comissão, 
e a escolha deverá ser referendada pelo Con-
selho Seccional. Em decisão unânime do con-
selho, contudo, estabeleceu-se que a primeira 
condecoração seria dada de forma excepcional 
a todos os ex-presidentes em vida. 
“Não há instituição que possa falar em futuro 
ou em presente se não honra o passado, a sua 
história, a sua luta, as suas glórias e até mesmo 
suas eventuais derrotas, que formam a neces-
sária escada para se alcançar outras vitórias. E 
assim foi a vida de cada um desses homens: com 
sacrifício, dedicação, uma enormidade de con-
quistas e uma pluralidade de vitórias, que nos 
fazem chegar aonde chegamos hoje”, justificou 
Tibúrcio.
Em seguida tomou a palavra o ex-presidente 
Felicíssimo Sena. Em discurso bem humorado, 
Felicíssimo contou como se tornou conselheiro 
da Ordem, a convite do então presidente Luiz 
Francisco Guedes de Amorim. Narrou ainda 
a conquista do terreno aonde está localizada a 
sede da seccional. O local, que era área pública 
do governo estadual, foi doado em 1994 pelo en-
tão governador Henrique Santillo (1937-2002). 
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OS MANDATOS DOS HOMENAGEADOS

Otaviano de Miranda – 1977-1978
Luiz Francisco Guedes de Amorim – 1979-1980
Marcos Afonso Borges - 28/05/1986 a 26/07/1986
Ismar Estulano Garcia – 1991-1994
Felicíssimo Sena – 1987-1990, 14/09/96 a 31/12/97, 
1998-2000 e 2001-2003
Miguel Ângelo Cançado – 2004-2006 e 2007-2009

Felicíssimo citou a criação das subseções e reco-
nheceu a importância de nomes escritos na his-
tória da seccional e que participaram de diver-
sas conquistas, como os ex-presidentes Olavo 
Berquó (1932-2009) e Wanderley de Medeiros 
(1939-2006). 
No entanto, Felicíssimo creditou ao advogado 
comum o sucesso da OAB-GO.  “A estrutura 
da OAB é mantida também pelo advogado hu-
milde, pelo advogado comum, que com alguma 
dificuldade paga suas anuidades. Esse é o gran-
de guerreiro desta instituição, nosso autênti-
co colaborador, que além de manter a Ordem, 
mantém vivo e aceso o trabalho da advocacia, 
sua grandeza e a defesa dos interesses dos cons-
tituintes”, destacou Felicíssimo, que fechou seu 
discurso agradecendo ao companheirismo da 
esposa, Sonilda Corrêa Silva de Sena, e de todos 
os que acompanharam sua trajetória durante os 
quatro mandatos em que esteve à frente da sec-
cional. 
O ex-presidente Luiz Francisco Guedes de 
Amorim também falou aos presentes. Em um 
discurso recheado de versos poéticos e referên-
cias literárias, ele chamou a atenção de todos 
pelo cuidado na escolha das belas palavras. “Há 
momentos inesquecíveis, intensos, em que em 
um instante apenas se pode viver toda uma vida. 
Este é um deles! Emoções e sentimentos desen-
contrados atropelam-me o espírito, devastando 
como um turbilhão minha alma”, disse. 
“Jamais desfaleci, abati-me ou desanimei à beira 
do caminho e por onde passei, andarilho da fé, 
acendi velas votivas no culto ao Direito e à Jus-
tiça”, narrou Amorim, falando sobre sua trajetó-
ria na Ordem. “Vesti a beca ao longo de muitos 
anos e dela fiz paramento sagrado no exercício 
do sacerdócio do Direito. Procurei honrá-la e 
servi-la sempre. Vestido nela, fiz desta Casa 
o meu templo, o meu santuário, o meu altar”, 
completou. 
Por fim, agradeceu novamente pela 
condecoração e foi ovacionado por todos os 
presentes.  “Esta homenagem que hoje recebo, 

ao lado de notáveis e consagrados advogados e 
juristas (…) dá-me a certeza de que a jornada na 
perseguição da minha utopia não foi errante. 
Vou lembrar-me deste momento até o fim da 
minha vida. (…) Ao agradecer a todos, sinto 
agora que metade de mim é amor. A outra 
metade, também”, finalizou. Em seguida, 
o presidente Henrique Tibúrcio encerrou a 
cerimônia de condecoração com a entrega das 
medalhas a cada um dos homenageados. 
Ao receber os cumprimentos, o ex-presidente 
Marcos Afonso Borges ressaltou o orgulho 
de pertencer à OAB-GO e de ser por ela 
reconhecido “É o coroamento de uma longa vida 
de trabalho, de enfrentamento, principalmente 
em momentos de instabilidade. Recebo a 
medalha humildemente e agradeço a todos. 
Que a chama da Justiça se mantenha acesa em 
todos os advogados”, desejou.
Miguel Cançado, que além de ex-presidente da 
seccional é conselheiro federal, também exter-
nou sua alegria. “É gratificante porque vemos 
que conseguimos contribuir para que a Ordem 
tenha cumprido e venha a cumprir com sua mis-
são constitucional e corporativa, defendendo a 
um só tempo a sociedade e a advocacia. Fico 
muito feliz com isso”, relatou Cançado, que ain-
da elogiou a criação da medalha. “É sempre im-
portante que a instituição reconheça a quem a 
ela se dedique e a quem por ela trabalhe. A cria-
ção dessa medalha é um marco histórico e com 
certeza vai incentivar para que outros venham a 
trabalhar pela Ordem”, finalizou.
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hoMEnAgEM | 100 AnOs

AdvOGAdO HéliOs dE 
AmORim cOmplEtA 100 
AnOs dE vidA E sERvE 
dE ExEmplO àqUElEs 
qUE sEGUEm A
cARREiRA jURídicA

lIçõES 
DE uM 
CEnTEnáRIo

Cem anos de vida, 55 destes dedicados à ativi-
dade jurídica. Comemorar o centenário do 
advogado Hélios de Amorim é promover a 
valorização da classe advocatícia. Sua extrema 
dedicação ao ofício e incentivo à Justiça consa-
graram sua conduta profissional e devem servir 
de exemplo aos operadores do Direito.
Nascido em Pirenópolis, no dia 03 de maio de 
1912, Hélios de Amorim cresceu cercado de 
motivos para seguir a carreira jurídica. Seu pai, 
Argemiro Pompílio de Amorim, foi escrivão 
da Recebedoria do município de Anhanguera 
e, em fevereiro de 1928, foi beneficiado com a 
concessão de um cartório na Cidade de Goiás, 
fato que motivou sua família a mudar-se para a 
antiga capital do Estado. 
Neste mesmo ano, Hélios iniciou o ginásio 
no Colégio Liceu e começou a trabalhar como 
amanuense (escrevente) da Secretaria da 

Câmara dos Deputados do Estado de Goiás. A 
e-xistência da Faculdade de Direito na Cidade 
de Goiás (hoje pertencente à Universidade 
Fede-ral de Goiás), também foi decisiva para 
Hélios optar pelo meio jurídico. “Além do 
interesse pela função de meu pai, era muito 
apegado à família e à cidade. O ingresso na 
Faculdade de Direito, em 1934, era tudo o que 
eu mais almejava”.  
Como acadêmico, travou grande batalha para 
conciliar o trabalho em Vila Boa com os estu-
dos em Goiânia após a transferência da insti-
tuição de ensino para a nova capital do Estado, 
em 1937. Segundo Hélios, as viagens eram fre-
quentes e cansativas, mas realizadoras. Con-
cluído o bacharelado em Direito, inscreveu-se 
na Ordem dos Advogados do Brasil, em 4 de 
novembro de 1939, com o número 197. A partir 
de então, iniciou suas atividades como advo-
gado, atuando, primordialmente, na área cível 
e comercial.
Em 7 de outubro de 1939, casou-se com Maria 
do Rosário Caiado Jardim. O casal teve seis 
filhos: Vera Maria, Yvonise, Hélcio, Heloisa, 
Mauro e Diva Maria.  

DESAfIoS
Hélios de Amorim começou a trabalhar como 
gerente da primeira concessionária de energia 
elétrica em Goiás, a empresa Guedes, Ratto 
e Cia, em 1936. Segundo ele, este foi dos mo-
mentos mais marcantes de sua carreira profis-
sional, devido ao conflito entre a empresa e o 
Estado de Goiás, em meados da década de 1930, 
referente à manutenção do contrato para for-
necimento de força e luz para a nova capital, 
Goiânia. 
“O conflito se deu porque a concessão tinha se 
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dado para a ‘capital do Estado de Goiás’ e, com 
a mudança, a administração pretendia realizar 
nova concessão, entendendo que o direito da 
Guedes, Ratto & Cia era de fornecimento de 
energia para a Cidade de Goiás, mesmo quando 
deixasse de ser capital. Creio que foi um dos 
casos mais relevantes no campo de Direito Pú-
blico em nosso Estado até a metade do século 
XX”, destaca.
Trabalhou na empresa até 1952, quando esta foi 
vendida para o município de Goiás. Em 1956, 
passou a integrar o quadro de funcionários das 
Centrais Elétricas de Goiás S/A, exercendo o 
cargo de assistente de administração. Desli-
gou-se em razão de concessão de aposenta-
doria por tempo de serviço pelo INPS (INSS), 
totalizando o período de atividade privada de 
47 anos, 5 meses, e 17 dias. 
Ainda na cidade de Goiás, entre 04/02/1981 a 
12/04/1982, atuou como escrevente juramen-
tado do Cartório do 1º Ofício de Notas da Co-
marca de Goiás. Em 12/04/1982, foi-lhe conce-
dida, pelo IPASGO, aposentadoria voluntária 
por tempo de serviço, na qualidade de serven-
tuário de Justiça não remunerado pelos cofres 
públicos.

lIção
A trajetória de Hélios Amorim no Direito se 
cruza com diversas transformações políticas, 
sociais e econômicas. Transformações estas 
que influenciaram o desenvolvimento do siste-
ma jurídico e, consequentemente, a aplicação 
do Direito. 
“Até o advento da informática, o exercício da 
advocacia era, tecnicamente, mais difícil. A 
redação das peças era feita na máquina de es-
crever; as consultas à jurisprudência eram fei-
tas através da leitura de imensos volumes de 
acórdãos e julgamentos dos principais tribuna-
is do país. Em Goiás, a OAB auxiliava bastante 
os advogados com a Revista de Jurisprudência, 
publicação trimestral contendo os julgados do 
nosso Tribunal de Justiça”, pontua Hélios. 

Ele ainda destaca que, nas duas últimas décadas, 
percebeu um grande avanço em relação a pari-
dade de tratamento entre juízes, membros do 
Ministério Público e advogados. “Nesse ponto, 
reconheço a importância da atuação combativa 
da OAB, com a aprovação da Lei nº 8.906, em 
1994, e no trabalho diário de defesa das prerroga-
tivas do advogado”, sublinha. 
A excelência de Hélios como operador do Di-
reito inspirou seu filho Hélcio Amorim e seu 
neto Victor Amorim a enveredar pelos mesmos 
caminhos. “É extremamente gratificante ver 
que pude inspirar meu filho e meu neto. Fico 
mais feliz ainda em ter o privilégio de acom-
panhar a atuação dos dois, cada um com seus 
desafios e conquistas”, afirma o pioneiro. 
Hélcio confirma que o interesse pela advocacia 
foi motivado pela tradição familiar e se orgu-
lha da trajetória do pai. “Tenho muito orgulho 
da história de meu pai em todos os aspectos, 
como profissional e como chefe de família. 
Sempre foi e continua sendo uma pessoa ex-
tremamente humana, ética e correta.”
O advogado Victor reconhece que seu avô dei-
xou “ensinamentos valiosos” e procura agregá-
los à sua carreira. “Tenho o meu avô como ins-
piração profissional e de vida. Sei que tenho 
o privilégio de conviver com um homem cen-
tenário que ostenta uma invejável lucidez e ex-
periência de vida. Sinceramente, não consigo 
apontar uma só pessoa que tenha questionado 
o caráter de meu avô ou feito algum reparo às 
suas realizações e ações ao longo de toda a sua 
vida”.
Os olhos experientes de Hélios Amorim en-
xergam com otimismo a nova geração da ad-
vocacia e o faz crer que esta apresenta uma 
consciência crítica em relação ao seu papel na 
sociedade. “Vejo com bons olhos o idealismo 
dos novos advogados, pela crença na necessi-
dade de obediência à Constituição, como a lei 
fundamental de nossa nação e caminho a ser 
observado para a garantia de um Estado efeti-
vamente democrático.”
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Valdirene Ferreira Peres, Eva Maria das Graças e 
Maria Aparecida (1) têm algo em comum, além 
da carreira na advocacia. As três optaram pela 
comodidade dos benefícios oferecidos pela 
OABPrev. A entidade, herança do antigo Iasag, 
foi criada em 2006. Desde então, 16 contribuintes 
já gozam dos benefícios contratados e, de acordo 
com expectativas do supervisor da OABPrev 
em Goiás, Jacyntho Fernandes Dutra (2), esse 
número tende a aumentar.
“O plano é recente e as pessoas ainda demons-
tram certo receio por causa disso, porém, os 
exemplos estão aí para provar que a OABPrev é 
uma instituição séria, sólida e, por não ter fins 
lucrativos, oferece rentabilidade acima da mé-
dia de mercado”, destaca o supervisor. 
A advogada Valdirene Ferreira Peres, de 42 anos, 
sempre atuou na área cível, principalmente com 
Direito de Família. Valdirene contratou a apo-
sentadoria por idade do Iasag e decidiu migrar 
para a OABPrev quando o antigo instituto dei-
xou de existir. “A escolha foi em virtude da credi-
bilidade que a OAB tem”, explica Valdirene. 
No entanto, em dezembro de 2005, um aciden-
te automobilístico mudou parte de seus planos. 
Valdirene teve inicialmente quadro de tetraple-
gia, que é a perda total das funções motoras dos 
membros inferiores e superiores. Na ocasião, 

oAbpREV | BEnEFíciOs

Há ApEnAs sEis AnOs nO mERcAdO, EntidAdE já tEm 
AssistidOs Em GOzO dE AlGUm tipO dE BEnEFíciO

oAbprev REnDE fRuToS

pôde mudar o plano de aposentadoria por ida-
de para aposentadoria por invalidez, o que lhe 
garantiu tranquilidade financeira. Atualmente, 
Valdirene vive em Barra do Garças, no Mato 
Grosso, e seu quadro de saúde evoluiu para te-
traparesia, que é a perda parcial das funções 

1

2
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VALOR MÍNIMO MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO DE RISCO*

Cobertura Valor da Contribuição

Invalidez                              R$ 16

Pensão                    R$ 26

                                                                     *valores atualizados e válidos até 31/05/2013

NÚMERO DE PARTICIPANTES GO/ TO

Maio de 2008 – 1.176

Maio de 2012 – 2.857

PATRIMÔNIO DOS PARTICIPANTES

Dezembro de 2008 – R$ 12.703.909,17

Novembro de 2012 – R$ 35.269.404,14

NÚMERO DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS

Em aposentadoria programada – 5

Em aposentadoria por invalidez – 3

Pensionistas - 8

EXEMPLO REAL DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO

Data de entrada no benefício: 01/2009

Saldo acumulado na data: R$ 395.318,31

Número de meses recebidos: 51 

Recebimentos: R$ 123.629,36

Saldo atual: R$ 428.892,61

Diferença em rentabilidade: R$ 157.203,66

VALOR MÍNIMO MENSAL PARA CONTRIBUIÇÃO BÁSICA*

Idade de ingresso                    Valor da contribuição

0 a 9 anos           R$ 34,08

10 a 14 anos                     R$ 47,72

15 a 19 anos                     R$ 61,35

Acima de 20 anos                    R$ 68,17

                                                                     *valores atualizados até 31/05/2013

motoras dos membros inferiores e superiores. 
Ela observa a prontidão dos atendentes da OAB-
Prev. “Sempre fui muito bem atendida. As infor-
mações solicitadas sempre foram prontamente 
prestadas. Com certeza eu recomendo o plano”, 
explicou. 
Eva Maria das Gracas, de 60 anos, se aposentou 
em agosto de 2012. Sempre atuante na advoca-
cia empresarial, optou pelo plano de aposen-
tadoria programada da OABPrev por ser um 
produto voltado para os advogados. “Estou sa-
tisfeita, mas deveria ter começado a contribuir 
mais cedo”, lamenta, completando: “acho que o 
advogado, assim que pega a carteira da Ordem, 
já deve contratar a OABPrev, para garantir uma 
aposentadoria tranquila”, orienta Eva. Entre as 
vantagens ela destaca a possibilidade de definir 
o prazo para recebimento da complementação. 
Maria Aparecida Rodrigues, de 68 anos, contra-
tou a aposentadoria programada da OABPrev 
“para testar” e se surpreendeu com o resultado. 
Ela chegou a fazer um plano de previdência em 
um grande banco, mas, ao analisar as possibili-
dades da OABPrev, entendeu que seriam mais 
vantajosas. “A OABPrev era mais interessante 
no aspecto rentável. Além disso, o processo de 
contratação é simples e prático e o pagamento 
dos benefícios é pontual. Quem ainda não fez 
está perdendo tempo”, recomenda Maria Apare-
cida. Já aposentada pelo INSS, ela ainda pensa 
na possibilidade de refazer o plano, já que ini-
cialmente contribuiu com a quantia mínima, 
apenas para testar. “Advogado é complicado, 
não tem rendimentos fixos. É fundamental ter 
um plano extra, para se programar e ficar tran-
quila”, completa. 
Os rendimentos flutuam de acordo com o índice 
indexador da inflação. Os interessados podem 
fazer uma simulação dos diversos planos no site 
www.oabprev.org.br. Os valores mínimos de 
contribuição divergem de acordo com a idade 
do contribuinte. Além da aposentadoria pro-
gramada e aposentadoria por invalidez, o pla-
no também oferece pensão por morte. “É uma 
prevenção necessária, afinal, nunca se sabe o 
que pode acontecer e a última coisa que quere-
mos é nos encontrar em situação de vulnerabi-
lidade ou mesmo deixar nossos entes queridos 
neste estado”, conclui o supervisor da OABPrev,  
Jacyntho Fernandes Dutra.

OABprev funciona em novo endereço

A OABPrev foi transferida para o edifício Olavo 
Berquó, prédio anexo à sede administrativa 
da OAB-GO, no espaço mezanino. Mais 
informações pelo telefone (62) 3088-5200 ou 
no site www.oabprevgo.org.br.
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SERVIçoS | mEU pRimEiRO EscRitóRiO

Desde o mês de outubro, os advogados goianos 
contam com uma linha especial de crédito. O 
programa Meu Primeiro Escritório é uma linha de 
crédito especial da Secretaria de Estado de Indús-
tria e Comércio (SIC), em iniciativa da Comissão 
da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO. 
O limite do crédito é de R$ 2 mil a R$ 20 mil, 
com prazo de até 36 meses e encargos de 0,5% 
ao mês. O secretário de Indústria e Comércio do 
Estado de Goiás, Alexandre Baldy, assinou no 
dia 29 de outubro o convênio com a OAB-GO 
para promover a linha especial de crédito, que é 
viabilizada pela Goiás Fomento. 
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
destacou o pioneirismo de Baldy em reconhecer 
o advogado como empresário, medida neces-
sária para a concessão de crédito. “Reconhecer 
a advocacia enquanto atividade empresarial é 
um enorme desafio em outros estados e aqui 
estamos alcançando neste momento. Nós pres-
tamos serviço, geramos emprego, nos constitu-
ímos como pessoa jurídica e, a partir de agora, 
somos reconhecidos também como empresá-
rios. É apenas o primeiro passo que nos permiti-
rá outras conquistas importantes”, afirmou.
Baldy, por sua vez, reiterou seu apoio à advo-

pROGRAmA pOssiBilitA 
linHA EspEciAl 
dE cRéditO pARA 
AdvOGAdOs GOiAnOs

MEu pRIMEIRo 
ESCRITÓRIo

cacia. “Atender a este pedido é uma grande sa-
tisfação porque fomenta o desenvolvimento do 
Estado. Queremos contribuir para que o advo-
gado seja cada vez mais fortalecido. Que vocês 
tenham a SIC como forte apoiadora”, falou.
A liberação do crédito é resultante de uma pro-
posta apresentada no início do ano pela CAJ à 
Goiás Fomento. “A CAJ tem de ter sempre uma 
postura visionária. Esta é uma conquista que 
não tem paralelo no País”, afirmou o presidente 
da comissão, Enil Henrique de Souza Neto. 
Um dos requisitos para ter acesso ao crédito é 
fazer um curso de gestão financeira criado pela 
SIC especialmente para advogados, denomina-
do Plano de Negócios para Empreendedores / 
Crédito Produtivo para Advogados. A ESA, em 
parceria com a CAJ e a Goiás Fomento, realizou 
o primeiro treinamento nos dias 3, 4 e 5 de de-
zembro, na Escola Superior de Advocacia (ESA). 
Os 270 advogados que participaram foram habi-
litados para pleitear o crédito.  
Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro foi ministrado 
o curso para a segunda turma, desta vez no au-
ditório da SIC, localizado no Palácio Pedro Lu-
dovico Teixeira, na Praça Cívica. A previsão é de 
que novas turmas sejam formadas conforme a 
demanda do curso. 
De acordo com o presidente da OAB-GO, Hen-
rique Tibúrcio, a próxima meta é pleitear, com 
apoio da diretoria nacional da Ordem, mudança 
na legislação federal para incluir os escritórios 
de Direito no Simples. 
Mais informações sobre o programa Meu Pri-
meiro Escritório e sobre o curso Plano de Negó-
cios para Empreendedores / Crédito Produtivo 
para Advogados podem ser obtidas pelos telefo-
nes (62) 3201-5527 e 3201-5531. 
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A quantidade crescente de denúncias e de pro-
cessos ético-disciplinares em razão de publici-
dade indevida motivou a elaboração de estudo 
que determina condutas permitidas e vedadas 
aos advogados. A ementa foi aprovada por una-
nimidade de votos pelos juízes do Tribunal de 
Ética e Disciplina (TED) da OAB-GO no dia 18 
de junho de 2012 e encaminhada ao Conselho 
Seccional da Ordem. A expectativa é de que a 
medida auxilie os profissionais a sanar dúvidas 
e a evitar ações capazes de resultar na abertura 
de processos.
Segundo o então presidente do TED e da 1ª tur-
ma, Isaque Lustosa de Oliveira (1), os casos de 
publicidade indevida “explodiram” nos últimos 
anos. “Antes, tínhamos poucas infrações por 
ano”, informa. Isaque diz que nos últimos dois 
anos a maioria dos processos éticos abertos foi 
originada desse tipo de situação. Ele cita entre os 
erros mais frequentes a distribuição de panfle-
tos, o anúncio em rádio e a propaganda em carro, 
em jornais e em lista telefônica, inclusive com 
foto. Nas cidades do interior, ele destaca como 
mais comuns o uso de carro de som, anúncios 
em rádio e a presença em mutirões de oferta de 
serviços. 
Isaque atribui o problema ao desconhecimento 
do advogado tanto do Código de Ética quanto do 
Estatuto do Advogado, além do grande número 
de profissionais no mercado. “É obrigação do 
advogado conhecer seu estatuto e o Código de 
Ética”. Ele informa que a publicidade imprópria 
pode resultar na abertura de procedimento éti-
co-disciplinar, acarretar na aplicação da sanção 
de censura e, dependendo da reincidência, de 
suspensão do exercício profissional pelo prazo 
de 30 dias a 12 meses. Isaque diz ainda que, de-
pendendo da sanção, o profissional ainda pode, 
em caráter cumulativo, ter de pagar multa no va-
lor de uma a dez anuidades da OAB.
O relator da ementa, juiz Roberto Serra da Silva 

Maia (2), informa que, inicialmente, os advo-
gados podem se orientar sobre a conduta ética 
exigida por meio do estudo do Código de Ética e 
Disciplina da OAB, do Provimento no 94/2000, 
e da Lei no 8.906/94. “A ementa aprovada pelo 
TED-GO, bem como a análise da pesquisa que a 
ensejou, complementarão os textos legais para 
uma melhor compreensão casuística do assun-
to”, pondera.
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
destaca que a própria edição da ementa é uma 
base para a orientação dos advogados. “Com essa 
edição e divulgação tenho certeza de que vão di-
minuir os casos de publicidade ilícita. Primeiro 
porque os advogados estão informados e, segun-
do, porque a população passa a saber também o 
que é permitido ou não e pode denunciar”, afir-
ma Tibúrcio. 
Isaque Lustosa informa que qualquer interes-
sado em denunciar a prática de publicidade in-
devida pode deixar o alvo da queixa, como por 
exemplo um panfleto, na sede da Ordem. O 
processo é instaurado e instruído pelo Conselho 
Seccional. Depois segue para o TED, onde será 
julgado. Ele lembra que para a internet valem as 
mesmas regras. 

TRâMITE
O juiz relator da ementa detalha que o trabalho 
que culminou no estudo começou a partir do 
julgamento de uma determinada consulta for-
mulada por uma profissional de relações públi-
cas à OAB-GO. Ela indagava acerca da possibili-
dade ou não de se utilizar mecanismos comuns 
de publicidade mercantil, como a distribuição 

pARA REdUziR ERROs 
REcORREntEs, tEd 
ApROvA EmEntA 
EsclAREcEndO O 
qUE pOdE nA HORA 
dE “divUlGAR”

lIMITES pARA 
publICIDADE 
nA ADVoCACIA

1

éTICA | pUBlicidAdE E AdvOcAciA
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personalizada de agendas, calendários, canetas, 
camisetas, bebidas engarrafadas, dentre outros 
brindes e objetos similares. Segundo o juiz, o 
presidente da 3ª Turma do TED-GO, Fábio Car-
raro, visando  à aprofundar o estudo sobre a pu-
blicidade e o marketing na advocacia, recomen-
dou suspender o julgamento a fim de que fosse 
aproveitada a consulta para análise pormenori-
zada do tema. “O estudo também foi motivado 
pelas constantes denúncias de propagandas e 
publicidade irregulares de advogados e escritó-
rios de advocacia no Estado de Goiás”, acrescenta 
Roberto Serra.
Ele informa que a ideia era criar uma cartilha, 
manual ou orientações, que servissem de dire-
cionamento para juízes do TED e, principal-
mente, para os advogados e estagiários inscri-
tos na Ordem. “Antes os casos eram avaliados 
de forma pontual. Era preciso que o tribunal se 
pronunciasse sobre isso”, aponta Henrique Ti-
búrcio. O presidente pondera que a advocacia 
é uma atividade não-mercantil por essência. 
“Não se vende um serviço que seja mensurável 
do ponto de vista do concorrente. Tudo isso 
precisa ficar claro.”
Na elaboração do estudo, o relator diz que foram 
considerados os dispositivos legais que regulam 
a matéria, mais especificamente aqueles perti-
nentes ao Código de Ética e Disciplina da OAB, 
ao Provimento no 94/2000, do Conselho Federal 
da OAB, e à Lei no 8.906/94, além de inúmeros 
julgados dos Tribunais de Ética do País, “os quais 
advertem que toda publicidade do advogado 
deve observar a discrição, moderação e sobrie-
dade, e prestar-se exclusivamente à finalidade 
informativa”. 
Segundo Roberto Serra, também não foi 
esquecida a tendência atual de abrandamento 
da proibição da publicidade dos advogados e 
sociedades de advogados, inclusive à luz de 

recentes posicionamentos do Conselho Federal 
da OAB, no sentido de que “a realidade dos dias 
que correm mostra que os advogados competem 
no mercado e projetam estratégias de mercado, 
sendo que, goste-se ou não, um marketing 
moderado é até tolerado”. Roberto Serra destaca 
que os erros ou irregularidades mais recorrentes 
“são exatamente aqueles contidos na ementa”. 
Ao todo, nela constam 11 itens de condutas 
permitidas e 22 de não permitidas.

A EmEntA tRAz listA dE cOmpORtAmEntOs AdmitidOs E dOs nãO AcEitávEis.

ConDuTAS pERMITIDAS:

- Encaminhar “cartões de natal”, felicitações de aniversário, cumprimentos e similares, através de cartas, 
e-mails, e assemelhados, por parte dos advogados ou sociedades, desde que endereçadas a cliente(s) certo(s) 
e determinado(s)
- Fixar placa de identificação do escritório no escritório ou na residência do advogado, em extensões proporcionais 
às dimensões da fachada do escritório ou residência
- Utilizar o nome da sociedade de advogados, acrescido de sua respectiva inscrição na OAB, contendo: a) nomes 
de todos os advogados sócios, antecedidos ou acrescidos da qualificação social inconfundível, como por exemplo: 
“assessoria jurídica”, “advogados consultores”, “sociedade de advogados”, “advocacia”, “advogados associados”, 
“escritório de advocacia”, etc.; b) nome completo ou sobrenome de um advogado sócio [ou mais de um] e mais a 
qualificação referida na alínea anterior. Entende-se por nome do advogado seu nome completo [prenome e sobre-
nome], seu nome resumido ou apenas seu sobrenome
- Utilizar a expressão “advocacia” nas placas externas ou internas e nos impressos profissionais por advogado que 
atua isoladamente, ou em conjunto com outros colegas, antecedendo ou seguindo o nome completo, com os respec-
tivos números de suas inscrições individuais
- Usar o símbolo “&”, como conjuntivo dos nomes de sócios que constarem da denominação social
- Enviar mala-direta, fax ou e-mail apenas aos clientes, amigos ou pessoas que previamente o solicitem ou autori-
zem, constando informações relativas a alterações de endereço ou dados de comunicação, instalação de filial da 
sociedade e informações jurídicas de caráter genérico

2
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ConDuTAS pRoIbIDAS:

- Utilizar símbolos da justiça [balança e têmis] em cartões de visitas, papéis de petições, e outros veículos de 
“publicidade”, sem a conotação mercantilista, cores espalhafatosas ou design que atente contra a sobriedade da 
profissão
- Utilizar o “cartão de visita” de forma sóbria, elegante, informativo e sem espalhafato, contendo o nome do profis-
sional, seu título de advogado, sua inscrição na OAB, o endereço completo, com telefone, fax e endereço eletrônico, 
se houver, e, se desejar, de forma genérica e sem maiores particularidades, os ramos do direito em que atua
- criar site para divulgação do escritório, através da internet, admitindo-se a publicação, de forma objetiva, do 
currículo, endereço, e-mail e telefones e áreas de atuação do advogado ou sociedade de advogados
- patrocinar eventos ou programas culturais, sociais, culinários, literários, esportivos, turísticos, filantrópicos, po-
líticos [inclusive eleição da OAB], de mídia [áudio, vídeo, impresso], dentre outros assemelhados, desde que não 
haja qualquer referência ao nome do advogado ou ao escritório patrocinador, ou o uso dos seus respectivos nomes 
em uniformes, faixas, cartazes e outros meios de divulgação em massa e dentro de eventos abertos ou franqueados 
ao público em geral
- Usar “logotipo”, como tal entendido como um símbolo representado por uma ou várias letras, ou apenas símbo-
los, acompanhado do nome completo e número de inscrição do profissional nos quadros da OAB, para servir como 
identificação do advogado, sem conotação mercantilista.

- distribuição personalizada de agendas, calendários, canetas, chaveiros, assim como camisetas, bebidas engar-
rafadas, baralhos e jogos em geral, pen drives, balas, confeitos, ingressos e convites para eventos, dentre outros 
brindes e objetos similares, tanto para um número indeterminado de pessoas, quanto para cliente(s) específico(s) 
e determinado(s)
- divulgar a advocacia em conjunto com outra(s) atividade(s) que não seja(m) especificamente jurídica(s), inde-
pendente da natureza comercial, civil, econômica, pública, privativa ou não lucrativa, ou que possa ser realizada 
por outro profissional que não seja inscrito nos quadros da OAB
- Anunciar serviços de advocacia sem indicar o nome do advogado ou da sociedade de advogados, com o(s) 
respectivo(s) número(s) de inscrição ou de registro
- Utilizar das expressões “escritório de advocacia”, “assessoria jurídica”, “advogados consultores”, “sociedade de 
advogados”, “advogados associados”, e similares, sem a indicação de número de registro na OAB ou do nome e do 
número de inscrição dos advogados que o integrem
- Enviar correspondência a uma coletividade, salvo para comunicar a clientes e colegas a instalação ou mudança 
de endereço
- mencionar, direta ou indiretamente, nos anúncios, qualquer cargo, função pública ou relação de emprego e 
patrocínio que tenha exercido, passível de captar clientela
- Referir-se, nos anúncios [jornais, revistas, internet, etc], a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de 
pagamento, bem como fazer menção ao tamanho, qualidade e estrutura da sede profissional
- Ofertar serviços, mediante publicidade (jornais, revistas, internet, etc), feita por estagiário de direito
- criar site de assessoria jurídica dentro de site de divulgação de serviços estranhos à advocacia
- indicação expressa do nome do advogado, escritório ou sociedade de advogados em partes externas de veículos 
particulares (adesivos ou similares), ou a inserção de seu nome em anúncios relativos a outras atividades não 
advocatícias, faça delas parte ou não
- divulgar a expressão “sociedade simples” ou sua respectiva abreviatura [s.s.]

- Usar “nome fantasia” 
- distribuir panfletos, em via pública ou privada, com oferta de serviços profissionais

- Utilizar em cartões, jornais, folders, revistas ou similares, de cores, ilustrações, figuras, marcas e símbolos consi-
derados imoderados, indiscretos ou captatórios de clientela, incompatíveis, portanto, com a sobriedade da Advoca-
cia, como por exemplo: “estrela de davi”, imagens religiosas (crucifixos, etc), frases bíblicas e semelhantes

- Utilizar símbolos oficiais (brasão da República, bandeira nacional, etc), assim como os adotados pela Ordem 
(OAB, OAB-GO, etc)
- confeccionar identificação do escritório/advogado em uniformes, bottons, crachás, veículos, dentre outros, ainda 
que para uso interno da equipe de empregados, advogados e estagiários

- divulgar em jornais, revistas, internet etc., frases ou textos que transmitam a busca da justiça ou que possuam 
qualquer caráter persuasivo

- divulgar lista de clientes e seus depoimentos em jornais, revistas, internet, etc.

- Ofertar serviços de assessoria jurídica consultiva, ainda que inserindo-se no âmbito meramente informativo, 
juntamente com a divulgação de serviços médicos, contábeis, e outras atividades não advocatícias

- Exercer atividade advocatícia em jornais, revistas, rádio, televisão, internet, etc, sob a forma de consultas

- criar site ou portal, montados na internet, destinado a prestação de serviços (consultoria eletrônica), contendo 
perguntas e respostas gratuitas ou mediante cobrança

- Associar-se com empresa de marketing para a realização de evento jurídico.
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CEl | cOpA dO mUndO

O Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da 
OAB-GO é candidato a receber delegações de fu-
tebol que vão participar da Copa do Mundo e Copa 
das Confederações. Ações para incluir o espaço 
como um centro de treinamento durante o perío-
do dessas competições - a primeira em 2014 e a 
segunda em 2013, começaram no ano passado. A 
mais recente etapa do pleito foi a vistoria do CEL 
por uma representante da Federação Internacional 
de Futebol (Fifa). O resultado é esperado para 30 
de janeiro. O local ainda poderá ser escolhido para 
treinos durante as Olimpíadas de 2016.
O presidente da Comissão de Direito Desportivo da 
OAB-GO, Adalberto Grecco, informa que tudo co-
meçou com a realização do I Fórum das Cidades não 
Sedes da Copa do Mundo da Fifa. Segundo ele, na 
ocasião, o complexo foi apresentado, por meio de 
um vídeo institucional, “para uma plateia que lotava 
as dependências do Palácio Pedro Ludovico”. A ins-
crição do espaço como centro de treinamento para 
eventos esportivos mundiais ocorreu em agosto de 
2011, fruto de uma ação conjunta da seccional goia-
na e Goiás Turismo. “Estamos na terceira fase desse 
processo. A primeira foi a tentativa de se inscrever, e 
a segunda, o credenciamento”, diz Grecco. 
O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Macalé, 
destaca que o CEL foi construído para os advoga-

cOmplExO dA sEcciOnAl GOiAnA pAssOU pOR 
vistORiA dO cOmitê ORGAnizAdOR lOcAl dA cOpA 
dO mUndO E AGUARdA pARA jAnEiRO O REsUltAdO 
dA AvAliAçãO

CEl é CAnDIDATo A 
CEnTRo DE TREInAMEnTo 
pARA MunDIAIS

dos e advogadas. “Ocorre que, com a qualidade, a 
segurança e os serviços oferecidos, o CEL deixou 
de ser apenas da advocacia para se transformar em 
uma opção para toda sociedade goiana. Por isso 
os grandes eventos de Goiás e Centro-Oeste são 
realizados nele.”
Na área esportiva, Macalé diz que o centro possui 
equipamentos, tais como campos de futebol, que 
servem não só aos advogados, mas aos grandes 
clubes profissionais do Brasil. O vice-presidente 
informa que nas disputas do campeonato brasi-
leiro equipes como Flamengo, Santos, Palmeiras, 
Botafogo, Internacional e Grêmio solicitaram os 
campos do centro para treinarem. “Por isso, cha-
mou atenção nesse momento, ao se falar de Copa 
do Mundo, das Confederações e das Olimpíadas, 
que o CEL poderia ser uma opção de espaço para 
treinamentos, e buscamos o credenciamento junto 
à CBF [Confederação Brasileira de Futebol], Fifa e 
organizadores das Olimpíadas, para oferecer esse 
nosso espaço”, explica ele. 
Em relação à Fifa, Macalé informa que o centro já 
foi cadastrado e vistoriado, o que ocorre apenas em 
locais que tiveram os portfólios aprovados quanto 
às exigências da federação internacional. Até iní-
cio de novembro havia 75 instituições inscritas e, 
destas, 60 seriam vistoriadas. Em Goiás, foram ins-
pecionados o CEL e os centros de treinamento dos 
clubes Goiás, Atlético e Vila Nova.
A vistoria do CEL ocorreu no dia 2 de novembro. 
Foi realizada pela representante do Comitê Organi-
zador Local (COL), responsável pela organização da 
Copa do Mundo no Brasil, Valesca Araújo. Segundo 
o vice-presidente, Valesca permaneceu no centro por 
cerca de três horas e percorreu todas as instalações 
do complexo, que ocupa 11.955,03 metros quadra-
dos de área construída. Após a vistoria, especialistas 
em estrutura e em gramados emitem seus pareceres 
para, depois, COL e Fifa aprovarem os espaços que 
atendem às exigências da Copa do Mundo. As sele-
ções escolhem entre esses eleitos onde querem trei-
nar durante o Mundial. 
Macalé diz que as expectativas para o dia 30 de ja-
neiro, quando sai a resposta, “são ótimas”. “A im-
pressão que tive foi de total aceitação”, diz ele. O 
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vice-presidente destaca que a Fifa irá divulgar em 
todas as línguas a disponibilização dos espaços e 
afirma que a seccional têm a expectativa de ver a 
imagem do CEL “rodar o mundo, mostrando que a 
OAB Goiás possui um equipamento à disposição de 
vários países”. 
Ele informa, ainda, que os advogados não terão 
prejuízo de acesso ao CEL se este for escolhido 
como centro de treinamento para o Mundial. “A 
prioridade é do advogado. Isso é um plus, algo não 
planejado, fruto do que o espaço oferece.”
Em relação às Olimpíadas de 2016, Adalberto 
Grecco afirma esperar para os próximos dias a visi-
ta de um membro do comitê organizador, também 
para realizar uma vistoria no espaço. “Nosso traba-
lho ainda não se encerrou e esta é apenas mais uma 
etapa que foi vencida”. 

EstRUtURA

O presidente da Comissão de Esporte e Lazer da 
OAB-GO, Iron Amadeu Camilo de Vasconcelos 
Naves, afirma que o CEL tem condições de atender 
qualquer equipe que participará de um dos mun-
diais. O complexo esportivo do centro é composto 
por um campo de futebol oficial e três de futebol 
society, com arquibancada para 600 pessoas; oito 
vestiários; quatro quadras de tênis de saibro; três 
quadras de peteca; uma quadra poliesportiva; duas 
quadras de vôlei de areia; uma piscina olímpica (50 
metros por 21 metros); duas pistas de skate; uma 
pista de cooper e ciclismo (1.672 metros). Ainda 
possui um salão de eventos, com capacidade para 
duas mil pessoas, indicado para abrigar a impren-
sa que faria a cobertura da seleção de futebol que 
escolher o CEL para treinar. Ainda há no local esta-

cionamento para cerca de 920 carros.
Adalberto Grecco, da Comissão de Direito Despor-
tivo, acrescenta ainda que a localização do com-
plexo é “privilegiada”, por ser fora do grande cen-
tro da cidade, próximo da BR-153 e com linha de 
acesso rápido a hotéis. “O CEL da OAB Goiás é o 
maior complexo de cultura, esporte e lazer de toda 
a Ordem dos Advogados do Brasil. É importante 
ressaltar que nem o Conselho Federal da OAB pos-
sui um patrimônio de tal monta. O que vem ratifi-
car que a seccional goiana é dentre as 27 seccionais 
a referência”, Macalé.
Segundo Naves, se alguma melhoria no espaço for 
solicitada para atender alguma delegação, caso se-
jam escolhidos, essas ficarão para os advogados. 
Grecco ressalta que as adaptações seriam feitas 
com custos muitas vezes arcados pelas seleções. 
“Não terá custo para a OAB”. Grecco diz ainda 
que se o espaço for escolhido como centro de trei-
namento durante as competições mundiais, poderá 
ocorrer alguma privação para os advogados em re-
lação aos gramados. “Vamos nos adequar, mas não 
vamos fechar para os advogados”. Ele afirma que 
não serão usados todos os gramados e pondera que 
o acesso dos advogados ao CEL ocorre mais aos 
finais de semana e que a utilização dele por uma 
seleção seria “importante por dar visibilidade mun-
dial ao clube”.
A Copa das Confederações será realizada de 15 
a 30 de junho do próximo ano e tem seis cidades 
como sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, 
Recife, Rio de Janeiro e Salvador. A Copa do Mun-
do de 2014 está marcada para o período de 12 de 
junho a 13 de julho, com 12 cidades-sedes, entre as 
quais Brasília. 
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A Escola Superior de Advocacia (ESA) da 
OAB-GO criou um novo meio de divulgação 
de seus cursos para toda a categoria. Desde o 
fim do mês de maio foram instalados aparelhos 
de televisão em pontos estratégicos, que 
transmitem informações sobre os cursos e 
serviços oferecidos pela ESA e também por 
parceiros como Atame, Rede Juris, Credijur e 
Praetorium, além de funcionar como canal de 
divulgação institucional de ações da OAB-GO.  
“Precisávamos estabelecer mais um contato com 
os advogados para divulgação dos cursos da esco-
la e de nossas parcerias. São vários parceiros que 
nos ajudam na realização desses eventos, e a uti-
lização dos canais até então estabelecidos, como 
site e telefone de contato, acabaram se mostran-
do insuficientes pra atender essa demanda, esse 
volume de cursos”, justifica o diretor-geral da 
ESA, Alexandre Iunes (1), que destaca que a di-
retoria da OAB-GO tem atendido aos pleitos da 
diretoria da ESA. “Levamos o projeto dentro de 

ApARElHOs FORAm 
instAlAdOs Em 
pOntOs EstRAtéGicOs, 
GARAntindO O AUmEntO 
dO AlcAncE dAs 
inFORmAçõEs

TVS 
DIVulgAM 
CuRSoS DA 
ESA E SEuS 
pARCEIRoS

uma formatação muito boa, por isso e pela sua 
importância a diretoria da Ordem o aprovou”, 
acrescenta. 
Ao todo, já foram instalados dez televisores assim 
distribuídos: dois aparelhos na sala da OAB-GO 
do Fórum, um na sala da Justiça Federal, um 
no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 
(TRT-18), um no Fórum do Jardim Goiás, um na 
Extensão do Protocolo, um no CEL, um na sala 
do Fórum de Aparecida de Goiânia, um no Anexo 
da OAB-GO e um na própria sede da ESA. Mas 
há possibilidade de instalação das TVs em outros 
locais. “Os pontos escolhidos até o momento 
são locais onde a advocacia está presente de 
forma maciça, o que fez com que as informações 
tivessem um alcance muito grande. Mas não existe 
limitação de espaços. Há intenção de ampliar e 
colocar essas TVs em outras localidades, sempre 
observando o real interesse da categoria dos 
advogados de Goiás, escolhendo aqueles pontos 
em que percebemos uma concentração maior 
dos advogados”, esclarece a diretora-adjunta da 
ESA, Márcia Queiroz do Nascimento (2). 

1

ESA | inOvAçãO
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Os números da ESA entre janeiro e outubro de 
2012 se mostraram positivos. Ao todo, foram 395 
eventos - 140 em Goiânia e 255 nas subseções -, 
contra 312 no mesmo período do ano anterior. O 
empenho da Escola teve, inclusive, reconheci-
mento da Escola Nacional de Advocacia (ENA). 
Com a utilização de mais esse canal de divulga-
ção, a expectativa é de que mais eventos sejam 
disponibilizados, atendendo a um número cada 

vez maior de advogados interessados em aprimo-
rar seus conhecimentos e se manter atualizados.
A aceitação das TVs tem sido positiva. “O que 
a gente percebe no nosso cotidiano é que exis-
te sim um reconhecimento da eficiência dessa 
comunicação, até porque, além dos cursos que 
são ministrados pela escola e pelos parceiros, as 
TVs veiculam notícias do cotidiano, e isso tem 
atraído a atenção das pessoas e tem se mostrado 
realmente um veículo muito eficaz. Felizmente 
temos recebido com frequência pessoas elogian-
do essa iniciativa”, afirma o diretor-geral da ESA. 
A atualização das notícias, que envolvem temas 
nacionais, além de previsão do tempo e dicas de 
saúde e culinária, é feita por uma agência. Os 
parceiros ficam responsáveis por enviar os conte-
údos próprios a serem divulgados. Dessa forma, 
existe a pauta institucional da OAB, a pauta dos 
cursos da ESA e a dos parceiros. A veiculação é 
feita com a contrapartida dos que anunciam na 
TV, que são parceiros da escola. Os interessados 
em anunciar e apoiar as TVs da ESA podem pro-
curar a escola para mais informações. “Tenho cer-
teza de que quem quiser fazer parte dessa parce-
ria vai perceber um excelente resultado”, garante 
Iunes.

Site da ESA: www.oabgo.org.br/esa
Telefone: (62) 3235-6520
Endereço: Rua 101 nº 123, Setor Sul, Goiânia-GO

noVIDADES DA ESA

linguagem de sinais

Os cursos da EsA contarão com a presença de um intérprete de libras, a língua Brasileira de 
sinais. A novidade está sendo implementada de forma gradativa, em quatro palestras por mês. 

Cursos online

Em parceria com a Rede juris, a EsA transmite via internet cursos e palestras para todos os 
advogados interessados, inclusive nas subseções.

Cursos gratuitos

A EsA disponibiliza gratuitamente cursos da Associação dos Advogados de são paulo (AAsp) 
para Goiânia e 17 subseções: Anápolis, catalão, cristalina, ceres, Formosa, Goiás, Goiatuba, inhu-
mas, itumbiara, luziânia, mineiros, morrinhos, santa Helena, são luís dos montes Belos, Rio 
verde, trindade e Uruaçu.
Revista Científica

Em 2013, há previsão do lançamento de uma revista científica, organizada pela EsA, que será 
disponibilizada online e contará com a participação de todos os advogados que tiverem interesse 
em enviar artigos científicos sobre temas relacionados ao direito.

ElEiçõEs 2012

A EsA realizou no primeiro semestre deste ano uma série de palestras com o tema Eleições 2012. 
no dia 26 de março, por iniciativa do diretor-adjunto dyogo crosara, foi assinado um convênio 
entre EsA/OAB-GO e tRE/Escola judiciária Eleitoral, para que o ministro carlos Eduardo 
caputo Bastos pudesse proferir palestra sobre o tema em Goiânia. cento e vinte e duas pessoas se 
inscreveram para o evento. Ao todo, 353 participantes se beneficiaram dessa iniciativa que teve 
encontros realizados nas seguintes subseções: ceres (17/04),  Anápolis (03/05),  jaraguá (08/05), 
caldas novas (17/05),  inhumas (22/05),  catalão (31/05),  porangatu (05/06),  são luis dos 
montes Belos (14/06),  Goiatuba (21/06),  jataí (26/06) e trindade (03/07).
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cAixA dE AssistênciA dOs AdvOGAdOs dE GOiás 
Está pREstEs A implAntAR A isO 9001

CASAg A CAMInho DA
quAlIfICAção

O caminho foi longo, mas está chegando ao 
fim. Desde 2011, a Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag) promove alte-
rações e melhorias em sua rotina de trabalho 
com o objetivo de conquistar a certificação 
ISO 9001.  No último dia 31 de outubro, a Ca-
sag recebeu a visita de um auditor da equipe 
da ICQ Brasil, empresa do Sistema Fieg con-
tratada para conceder a qualificação. A audi-
toria foi positiva, mas ainda faltavam os últi-
mos ajustes para que tudo ficasse conforme as 
exigências da ISO 9001. A auditoria final está 
prevista para janeiro de 2013.
A ISO (International Organisation for Stan-
dardisation – em tradução livre, Organiza-
ção Internacional para Padronização) é uma 
federação de organismos de normatização 
presente em 130 países. Sua missão consiste 
na promoção do desenvolvimento da nor-
matização de atividades relacionadas, como 
elemento facilitador das trocas comerciais 
de bens e serviços, dentro dos princípios da 
Organização Mundial do Comércio. As nor-
mas da família ISO 9000 são referenciais para 
a implementação de Sistemas de Gestão da 
Qualidade, que representam um consenso 
internacional sobre boas práticas de gestão. 
A ISO 9001, em específico, atesta que a insti-
tuição avaliada tem os requisitos básicos para 
um sistema eficiente de gestão de qualidade. 
Atender aos clientes com excelência e pres-
tação de bons serviços foi o que motivou o 
presidente da Casag, Jaime José dos Santos, 
a dar início ao processo. “A busca pela certi-
ficação ISO 9001 foi uma das prioridades da 
nossa administração. Queremos a qualifi-
cação permanente dos nossos funcionários, 
para que eles possam prestar um bom serviço 

CASAg | nOvidAdEs

aos advogados. A conquista da ISO 9001 vai 
atestar a profissionalização da Casag no ramo 
de prestação de serviços”, comemora. 
A diretora e secretária-geral da Casag, Larissa 
Costa, ficou responsável por acompanhar de 
perto todo o processo. “O propósito é orien-
tar a Casag a criar rotinas e procedimentos 
objetivando os clientes. A ISO 9001 facilita 
o trabalho da equipe interna, que fica mais 
qualificada para proporcionar o melhor aos 
advogados”, finaliza Larissa. 
Atualmente, a Casag presta diversos serviços 
aos advogados inscritos e seus dependentes, 
como parceria em plano de saúde Unimed e 
Uniodonto, plano de previdência por meio da 
OABPrev, e seguros por intermédio da Casag 
Seguros. Além destes serviços, a Caixa dispo-
nibiliza livraria, farmácia, ótica, engraxataria, 
cafeteria e hotel de trânsito (confira a seguir), 
e até mesmo transporte aos advogados ins-
critos. Há também convênios com posto de 
gasolina e hotel fazenda na Cidade de Goiás 
para os dias de descanso. Todos os serviços 
estão relacionados no site www.casag.org.br. 

 “A isO 9001 FAcilitA O 
tRABAlHO dA EqUipE 
intERnA, qUE FicA mAis 
qUAliFicAdA pARA 
pROpORciOnAR O mElHOR 
AOs AdvOGAdOs”
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OUtRAs nOvidAdEs dA cAsAG:

HOtEl dE tRÂnsitO

Implantado em maio de 2012, o Hotel de Trânsito oferece duas diárias por mês ao advogado do 
interior que vier à capital participar de audiência ou prestar concurso público. Na parceria, a 
Casag se responsabiliza pelo pagamento de 70% do valor da diária e o solicitante pagará os 30% 
restantes. O hotel conveniado é o Athenas Plaza Hotel, situado na Rua 23-A, nº 112, Setor Ma-
rista. Para fazer a reserva, o advogado deve enviar um e-mail para a Casag com até cinco dias de 
antecedência, justificando o motivo da viagem. Apenas os inscritos que estiverem em dia com a 
Ordem podem usufruir do serviço. 
De acordo com o presidente da Casag, Jaime José dos Santos, o Hotel de Trânsito é uma reivindi-
cação antiga do colégio de delegados. “O atendimento a essa demanda demonstra que estamos 
permanentemente levando comodidade e bem-estar aos advogados”, ressalta. O próximo passo 
é instalar hotéis de trânsito em cidades do interior de Goiás que possuem grande fluxo de advo-
gados da capital e de outras localidades. 

sU cAFé cAsAG

O antigo Café Casag, que foi reformado e reformulado, deu lugar, no dia 28 de maio de 2012, ao 
Su Café Casag, espaço que fica ao lado da Ótica dos Advogados. A responsável pelo cardápio é 
a nutricionista Sulanne Carvalho. Das 8 às 18 horas, o Su Café Casag oferece os mais diversos 
tipos de cafés tradicionais, expressos e especiais, com chantilly e leite condensado, além de 
chás, shakes e sucos naturais. Para acompanhar, opções de salgados, folheados, pães de queijo 
e pães, misto quente, entre outros lanches, além do tradicional bolo do dia, servido no período 
da tarde. 
O Su Café Casag oferece também almoço balanceado, no período de 11 às 14 horas. O advogado 
que precisar almoçar mais tarde pode ligar e fazer o pedido. Também são oferecidos pratos con-
gelados para quem não tem tempo de cozinhar em casa. 
O presidente da Casag, Jaime José dos Santos, destaca o ponto estratégico e o ambiente acon-
chegante do Su Café. “O café é um ótimo local de convivência para os advogados que, além das 
excelentes opções de lanche, têm acesso gratuito à internet e distrações como jogos de xadrez e 
damas. Fica ao lado do Fórum, tem estacionamento e um ambiente agradável, seja apenas para 
realizar suas refeições ou encontrar colegas para um bom bate-papo”.
A nutricionista Sulanne ressalta ainda os benefícios do café para a saúde. “O consumo de até 
quatro xícaras por dia é benéfico. Faz bem para a circulação e dá energia, mas precisa ser tomado 
no máximo 20 minutos depois de pronto”, orienta Sulanne. 



| Revista da OAB GO 28

fESTA | BAilE dO RUBi

bAIlE Do RubI EnCAnTA 
E AnIMA
mAis UmA vEz, tRAdiciOnAl FEstA dOs 
AdvOGAdOs sUpERA As ExpEctAtivAs E pROmOvE 
cOnFRAtERnizAçãO dA cAtEGORiA nO cEl dA OAB

Na noite do dia 31 de agosto de 2012, o CEL da 
OAB foi mais uma vez palco da maior celebra-
ção anual da advocacia, o Baile do Rubi. A festa, 
que é um dos eventos mais esperados do ano 
pela categoria e fecha as comemorações do mês 
do advogado, atingiu as expectativas e impres-
sionou mais uma vez pela grandiosidade, capri-
cho nos detalhes e animação.
Logo na entrada do baile foi montado um ver-
dadeiro estúdio fotográfico, à disposição dos 
convidados para que registrassem o momento. 
Após seguirem para uma das 221 mesas, distri-
buídas em todo o salão e nas varandas laterais, 
os convidados podiam provar entradas como 
salgadinhos especiais de camarão, miniporções 
de risoto do cerrado e escondidinho, preparados 
pelo staff do renomado Buffet Piquiras. Para 
acompanhar foram servidos espumante, vinho, 
cerveja, suco, refrigerante e água. Também fo-
ram montadas duas mesas em pontos estraté-
gicos do salão com diversas opções de coquetéis 
de fruta, com e sem álcool. 
O jantar, que ficou à disposição dos convida-

dos durante todo o evento, contava com salada 
tropical, arroz branco, frango ao molho branco, 
peixe assado e filé ao molho madeira. Para a so-
bremesa, tortas da Richesse dos mais variados 
sabores e formatos, para encantar não apenas o 
paladar, mas também os olhos.
O DJ Negão ficou responsável pela música no 
início da festa, mesclando diversos ritmos, ca-
racterística que também pôde ser observada no 
show da Banda Cruzeiro do Sul, uma das maio-
res bandas performáticas do país, que abriu a 
pista com o clássico Time Of My Life, eterni-
zado pelo filme Dirty Dancing. Logo a pista de 
dança ficou lotada e teve gente que optou por 
dançar até mesmo próximo à mesa. 
Além das delícias do buffet e da boa música, 
uma característica da festa foi citada por diver-
sos convidados como um dos maiores atrativos 
do evento: a possibilidade de encontrar os ami-
gos e colegas de trabalho em um ambiente des-
contraído, fora da rotina diária de trabalho.
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
demonstrou seu contentamento em relação à 
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festa.  “Conseguimos, mais uma vez, realizar 
uma festa memorável, à altura da advocacia, e 
que faz jus à tradição que torna o Baile do Rubi 
um dos principais eventos do nosso Estado”, 
afirmou Tibúrcio.  
O presidente da OAB Nacional, Ophir Caval-
cante, fez questão de prestigiar pelo segundo 
ano consecutivo o baile da seccional goiana. 
“Vir aqui é uma alegria, rever os amigos mais 
ainda, e participar de toda essa festa. Essa união, 
essa confraternização da advocacia goiana é um 
exemplo para o Brasil inteiro”, elogiou Ophir. 
O vice-presidente da seccional, Sebastiao Ma-
calé, que é também responsável pelo CEL da 
OAB, falou sobre os cuidados nos preparativos 
da festa. “A cada ano que passa temos uma gran-
de preocupação, que é tentar superar os eventos 
que foram realizados. E, mais uma vez, estou 
feliz com a advocacia goiana. O que compensa é 
a alegria, a satisfação de dar ao advogado a opor-
tunidade de fazer um evento na sua casa, no 
CEL da OAB, que é o maior complexo de cultura, 
esporte e lazer de toda a Ordem dos Advogados 
no Brasil”, destacou Macalé. Miguel Cançado, 
tesoureiro da OAB Nacional e ex-presidente da 
seccional, celebrou a oportunidade de atender a 
mais uma edição do Baile do Rubi “mais um ano, 
mais um baile de muitas realizações, de beleza, 
de boa organização e confraternização da advo-
cacia de Goiás”.  
O evento também foi prestigiado por advogados 
de destaque em cargos públicos. O procurador 
do município de Goiânia, Reinaldo Siqueira 
Barreto, já é veterano no baile, mas não deixa 
de se surpreender a cada ano. “Estou cada vez 
mais satisfeito com a festa linda e maravilhosa, 
com um clima excelente para congregar os ad-
vogados, fazer com que se sintam bem em um 
ambiente onde todos são iguais, onde confra-
ternizamos sem maiores preocupações, a não 
ser se divertir mesmo. Nota 10 para o evento!”, 
declarou.
Marcelo Terto, procurador do Estado de Goiás e 
presidente da Associação Nacional dos Procura-
dores de Estado (Anape), também prestigiou o 

baile. “A festa está cada dia mais bonita, alegre e 
sofisticada. Próprio para o crescimento e a con-
solidação da advocacia goiana por meio do in-
centivo e ações da OAB-GO”, observou. O então 
defensor geral do Estado, João Paulo Brzezinski, 
declarou que não perde uma edição do Baile do 
Rubi “Acho que desde que peguei minha carteira 
da Ordem não perdi nenhuma edição”, revelou, 
chamando a atenção para o fato de que membros 
da diretoria nacional da Ordem prestigiaram o 
evento. 
Entre as presenças ilustres também estava a mi-
nistra Delaíde Alves Miranda, do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). “Eu venho há muitos 
anos, não abro mão. É uma oportunidade de en-
contro, de a gente descansar do labor, o Baile do 
Rubi é uma maravilha! A festa é linda, a música 
é maravilhosa, mas o que eu mais gosto mesmo 
é de encontrar as pessoas”, afirmou a ministra 
Delaíde, em coro com os demais convidados da 
festa. 
O secretário-geral da OAB-GO, Flávio Buona-
duce Borges, fez questão de destacar que o Baile 
do Rubi é uma união de esforços entre a direto-
ria e a primeira-dama da seccional. “Agosto é um 
mês especial para nós, em que comemoramos 
nosso dia. Então, é muito importante para a di-
retoria dar essa oportunidade de comemoração 
aos advogados”, declarou.
O Baile de Rubi edição 2012 também foi elogia-
do pelo público em geral.  Ricardo Teles, que 
atua na área de Direito Civil, também é convi-
dado de carteirinha do baile. “Já venho há vários 
anos e é sempre uma maravilha, é um baile es-
petacular que está cada dia melhor. A festa é um 
misto de coisas boas: música, pessoas bonitas, 
boa comida, ambiente perfeito”, definiu. 
Mikaelly Rodrigues de Araújo, que também 
atua na área cível, foi ao baile pela quinta vez 
consecutiva. “Acho o baile ótimo, onde encon-
tramos vários amigos, colegas de trabalho, e po-
demos comemorar o nosso mês do advogado em 
grande estilo.”
Como a festa já é mais que tradicional no calen-
dário de eventos da OAB-GO, agora é só esperar 
pelo próximo mês de agosto para vivenciar a ex-
periência do Baile do Rubi mais uma vez. “Sem 
dúvida, no próximo ano dedicaremos todos os 
nossos esforços para surpreender positivamen-
te os advogados e seus convidados” prometeu 
o presidente da seccional que, reeleito, estará 
mais uma vez, junto da diretoria da OAB-GO e 
de sua esposa, Vanessa Tibúrcio, à frente da or-
ganização do baile.

 “mAis Um AnO, mAis 
Um BAilE dE mUitAs 
REAlizAçõEs, dE BElEzA, 
dE BOA ORGAnizAçãO E 
cOnFRAtERnizAçãO dA 
AdvOcAciA dE GOiás”
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SERVIçoS | GEREnciAdOR dE pROcEssOs

No mês do advogado, a OAB-GO lançou mais 
uma ferramenta para simplificar o dia a dia de 
seus inscritos. O OABPRO é um programa gra-
tuito de gerenciamento de processos judiciais 
via online, disponível no portal da seccional: 
www.oabgo.org.br. 
Dinâmico e eficiente, o programa pode ser aces-
sado no menu OABPRO Gerenciador de Infor-
mações, que fica no canto superior direito do 
portal. Depois de efetuar o login, o advogado 
terá acesso a serviços como cadastro e gestão de 
processos - com a possibilidade de vincular pu-
blicações ao mesmo; gestão financeira do escri-
tório; cadastro de clientes e contatos; controle 
de audiências, tarefas e compromissos; impres-
são de relatórios; acompanhamento das publi-
cações e inserção de documentos digitalizados 
nos processos. Todas as funcionalidades são 
atualizadas em tempo real e, para usá-lo, basta 

estar conectado à internet e manter sua inscri-
ção na Ordem em dia. 
O OABPRO foi idealizado por Tabajara Póvoa, 
que é membro da Comissão da Advocacia Jovem 
(CAJ). Segundo ele, além de auxiliar os advoga-
dos em seus escritórios, a ferramenta foi criada 
para “orientar jovens advogados que ainda não 
possuem experiência profissional para que exe-
cutem suas funções com eficiência”. 
Póvoa parabeniza a iniciativa da OAB-GO de 
oferecer o serviço gratuitamente a seus inscritos. 
“É uma economia de cerca de R$ 80 mensais, que 
é o valor pago para se ter acesso a uma platafor-
ma como essa”, explica o idealizador. 
O OABPRO é uma plataforma segura, que além 
de trazer agilidade para as tarefas advocatícias, 
também ajuda na comodidade, dando suporte 
aos advogados para se organizarem melhor no 
atendimento a seus compromissos profissionais. 

GEREnciAdOR dE pROcEssOs jUdiciAis FUnciOnA 
viA OnlinE E é GRAtUitO A tOdOs Os inscRitOs

SECCIonAl lAnçA o 
oAbpRo
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cOnvêniO EntRE  
sEcciOnAl E GOvERnO 
dE GOiás pREvê mAis 
dE R$ 23 milHõEs pARA 
qUitAR déBitOs E 
GARAntiR pREstAçãO dE 
sERviçO Até 2016

pAgAMEnTo é 
REgulARIzADo 
E VAloR 
DE uhD 
AuMEnTA 50%

DATIVoS | AssistênciA jUdiciáRiA

A celebração de convênio entre a OAB-GO e o 
governo de Goiás, por meio da Defensoria Pú-
blica do Estado (DPE-GO), põe fim aos atrasos 
no pagamento dos advogados dativos e garante 
recursos para remunerar o serviço desses profis-
sionais até 2016. O acordo, firmado no dia 10 de 
agosto, um dia antes do Dia do Advogado, pre-

vê um total de R$ 23,7 milhões em recursos. Na 
mesma data também foi anunciado o reajuste da 
Unidade de Honorário Dativo (UHD) em mais 
de 50%. 
A previsão é de um repasse mensal de R$ 504 
mil durante o período do convênio. Parte desse 
montante quitará os honorários em atraso, e o 
restante será destinado aos honorários corren-
tes. Os débitos somam R$ 6 milhões. 
Desde que o convênio foi firmado, o governo do 
Estado tem repassado os valores regularmente, 
todo final de mês, conforme o acordado. 
Segundo o governo, o atraso vai de 29 de janeiro 
de 2008 a 5 de março de 2010. Em 2012, os re-
passes foram interrompidos devido à mudança 
de competência em relação à assistência jurídica 
gratuita no Estado. Esta deixou de ser responsa-
bilidade da Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
com a instalação da Defensoria Pública, em maio 
de 2011. Foi necessário, então, aprovar uma lei, a 
17.701 de 4 de julho de 2012, que alterou a 9.785 
de 7 de outubro de 1985, para que a Defensoria 
fosse autorizada a assumir os honorários dativos. 
O último pagamento havia sido realizado em 29 
de dezembro de 2011. 
“Desde o final de 2011 trabalhamos com o obje-
tivo de regularizar”, informou o então defensor 
público-geral do Estado, João Paulo Brzezinski. 
Ele explica que além da alteração da lei, por meio 
de decreto, os recursos para a Defensoria foram 
suplementados no valor do débito existente. 
“Com a assinatura desse convênio iniciamos o 



Revista da OAB GO | 35

pagamento dos honorários”, afirmou durante a 
solenidade. 
Presente no evento, o governador de Goiás, 
Marconi Perillo, disse que muito do que estava 
acontecendo era solicitado permanentemente 
pelo presidente da seccional, Henrique Tibúrcio, 
que sempre o cobrava tanto do pagamento dos 
dativos como do aumento da UHD. Perillo apro-
veitou a ocasião para parabenizar os advogados 
pelo seu dia e disse ter profunda identidade com 
a OAB, com o que a entidade representa hoje e 
pelo que sempre representou na defesa da socie-
dade e da democracia.
O vice-governador de Goiás, o advogado José 
Eliton Figuerêdo Júnior, destacou que a advo-
cacia é fundamental para a garantia do Estado 
de Direito. “O governador sabe disso e sempre 
respeitou”, afirmou em seu discurso. 
O empenho da seccional para regularizar o pa-
gamento dos honorários dativos, segundo Ti-
búrcio, ocorreu desde o primeiro mês em que ele 
deixou de ser feito. “Começamos a nos mobilizar 
e a fazer a reivindicação ao governador. Fomos à 
Procuradoria para a elaboração do projeto de lei, 
na Casa Civil, para ser enviado para a votação, na 
Assembleia, para pedir pressa na votação, com 
o governador, para requerer verba. Não ficamos 
um dia sequer nos últimos meses sem cobrar 
esse direito do advogado dativo de Goiás”. 
O secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha, que 
não pôde participar da solenidade, disse à Re-
vista da OAB-GO que a pasta teve um papel 
preponderante nas negociações entre Governo 
de Goiás e seccional. Segundo ele, em negocia-
ção com a OAB-GO e a Defensoria, ajudou a pre-
parar a Lei  17.701 e também discutiu aumento 
da UHD, encontrando uma solução. “Tivemos 
uma participação direta, não só por ser também 
advogado, mas por esse pleito ser muito justo”, 
afirmou. 
Durante o evento de assinatura do convênio, 
a presidente da Subseção de Inhumas, Maria 
Jacinta da Silva, representou os advogados da-
tivos e recebeu cheque simbólico com o valor 
total do acordo. A advogada integrou a mesa 
diretiva, que também teve a presença do dire-
tor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB e 
ex-presidente da OAB-GO, Miguel Ângelo Can-
çado; do procurador-geral do Estado, Alexandre 
Tocantins; da secretária de Estado de Políticas 
para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial 
(Semira), Gláucia Teodoro Reis, e do secretário 
de Estado de Infraestrutura, Danilo Santos de 
Freitas.

pARCERIA

Em seu discurso, o então defensor público-geral 
do Estado, João Paulo Brzezinski, apontou que os 
honorários dativos e o convênio que estabelece o 
pagamento desses têm como foco o interior, visto 
que na capital a Defensoria Pública tem estrutura 
própria. 
O órgão também possui defensores em Aparecida 
de Goiânia, Anápolis e Inhumas. Ao todo, 86 advo-
gados atuam na Defensoria Pública, número ain-
da bem abaixo dos 250 estimados por Brzezinski 
como necessários para atender o Estado de Goiás. 
“O advogado dativo é indispensável para atender 
aqueles que não têm condições de pagar pelo ser-
viço.”
O advogado dativo é um advogado privado, mas o 
convênio celebrado com a OAB-GO torna possível 
que ele atenda pessoas desprovidas de condições 
de pagar honorários advocatícios e receba do Esta-
do, por meio da Defensoria Pública, o valor corres-
pondente  aos serviços prestados. 
O repasse do pagamento depende de um proces-
so administrativo que passa pela Defensoria, Pro-
curadoria Geral do Estado e Secretaria de Estado 
da Fazenda. O presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio, espera que com a regularização, o paga-
mento dos honorários dativos ocorra até 30 dias 
depois da certidão de prestação de serviço ser apre-
sentada à Defensoria.
O presidente da seccional diz acreditar que até a 
Defensoria Pública ter o número de profissionais 
suficiente para atender toda a população que ne-
cessita do serviço no Estado, a advocacia dativa 
continuará a existir. “O Estado não pode prescindir 
dela.” 
A ideia, diz Tibúrcio, é que a parceria seja mantida 
e sempre que o Estado precisar possa recorrer a um 
advogado dativo. O presidente da seccional ainda 
explica que todo advogado pode ser dativo. 

AuMEnTo DA uhD
Durante o evento de assinatura do convênio entre 
OAB-GO e governo do Estado de Goiás, Henrique 
Tibúrcio anunciou que, atendendo a pedido da 
seccional, o valor da Unidade de Honorário Dativo 
(UHD) vai passar de R$ 80 para em torno de R$ 126. 
“Ainda não é o ideal, devido à importância do tra-
balho realizado pelos advogados, mas é um aceno 
de reconhecimento à categoria”, disse.
Segundo o presidente, há cerca de nove anos o 
valor da UHD estava congelado. Ele explica que a 
correção foi realizada com base no Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC), resultando no 
acréscimo de aproximadamente 50% no valor. “Re-
presenta um sensível aumento e vamos continuar 
trabalhando para que seja sempre reajustado.”
Para o secretário da Casa Civil, Vilmar Rocha, o 
maior avanço é “que daqui para frente a atualiza-
ção do índice de correção será feita por ato interno 
da própria Defensoria”, que passou a ter essa prer-
rogativa.

”nãO FicAmOs Um diA 
sEqUER nOs últimOs mEsEs 
sEm cOBRAR EssE diREitO dO 
AdvOGAdO dAtivO dE GOiás”.



| Revista da OAB GO 36

MoVIMEnTo | ElEiçõEs limpAs

Mais uma vez a OAB-GO se mostrou ativa na 
defesa dos interesses da sociedade. Durante 
este período eleitoral, a seccional promoveu 
o Movimento Eleições Limpas, que teve como 
foco principal mostrar ao eleitor o poder de seu 
voto, conscientizar a população dos seus direitos 
e esclarecer quanto às condutas consideradas 
ilícitas em uma campanha política. 
O Movimento Eleições Limpas foi lançado pelo 
presidente da seccional goiana da OAB, Henrique 
Tibúrcio, no dia 2 de julho, em um evento 
realizado na Sala de Sessões da OAB-GO. “Nosso 
maior objetivo foi conscientizar o cidadão do 
seu papel de protagonista do processo eleitoral. 
O cidadão é o dono desse processo. Ele precisa 
se conscientizar disso e fazer valer o seu voto, 
votando consciente.”
 A campanha mostrou ao eleitor o que são 
ilícitos eleitorais; como é possível se defender 
do assédio por compra de votos, que caracteriza 
abuso de poder político e econômico; além de 
ter esclarecido dúvidas sobre financiamento de 
campanha. “É importante que o eleitor fique 
atento a tudo isso, no sentido de que ele pode, 
cada vez mais, ter esse olhar voltado para o 
papel do voto, que é o papel de mudança dos 
paradigmas que nós temos hoje na sociedade, 
de moralização, de probidade administrativa, 

OAB-GO lAnçOU cAnAis 
pARA EsclAREcER E 
REcEBER dEnúnciAs dE 
ElEitOREs dURAntE A 
cAmpAnHA 2012

ElEIçõES 
lIMpAS

da importância da ficha limpa”, complementa 
Tibúrcio.
Os eleitores contaram com dois canais para fa-
zer denúncias à OAB: o site www.eleicoeslimpas.
com.br  e o telefone 0800-642-2210. O trabalho 
de recebimento e encaminhamento dessas de-
núncias foi realizado pelo Comitê Eleições Lim-
pas, coordenado pelo conselheiro da OAB-GO 
Júlio César do Valle Vieira Machado. “Desde o 
início do trabalho não passamos um dia sem re-
ceber denúncias, que foram encaminhadas para 
o Ministério Público.” 
O presidente do comitê destaca que, com essa 
ação, a OAB-GO não pretendeu ser fiscal das 
eleições, mas atuar na defesa do interesse 
dos cidadãos. “Como instituição apartidária, 
defendemos que o candidato seja regular, ficha 
limpa, e que realize campanhas dentro do 
que está estabelecido em lei. O bom político 
concordou com esse trabalho em prol da defesa 
de candidaturas limpas”, defende Júlio César. 
Conforme levantamento da própria 
ouvidoria, uma média de cinco formulários 
foi encaminhada diariamente ao Ministério 
Público. “A maioria dos atendimentos foi 
referente a denúncias de propaganda irregular 
e aliciamento de eleitor (veja arte). Também 
houve pedidos de informações e até ligações 
indignadas contra determinados candidatos”, 
explica o presidente do comitê. 
Júlio César destaca, ainda, a importância de 
uma participação mais ativa da sociedade no 
processo eleitoral. “A ideia do movimento era 
fazer com que o cidadão fosse um fiscal das 
eleições e que denunciasse a prática ilícita, não 
aceitando benefícios em troca de voto.” 
Além de ter incentivado as denúncias, o 
Movimento Eleições Limpas contribuiu para 
que o eleitor conhecesse o passado e os valores 
dos candidatos, suas intenções e propósitos. 
Para Henrique Tibúrcio, não há dúvidas de que 
o eleitor tem se tornado, a cada pleito, mais 
consciente de seu papel. “Quando a sociedade 
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“A OAB-GO já vEm 
REAlizAndO O pROjEtO 
nOs últimOs plEitOs. 
A cAdA ElEiçãO, 
BUscAmOs ApERFEiçOAR 
Os mEcAnismOs qUE 
FAcilitAm As dEnúnciAs” 

principais denúncias recebidas pelo Movimento Eleições limpas:

propaganda irregular: 155

Aliciamento de eleitor: 124

Uso da máquina administrativa: 51

improbidade administrativa: 36

Abuso de poder: 29

total de formulários: 414

total de ligações: 305

total de contatos: 719 

se organiza, consegue mudar praticamente 
tudo. A OAB percebe isso, tanto que apoiou o 
movimento popular pela criação da Lei da Ficha 
Limpa, recolhendo assinaturas, sensibilizando 
o cidadão da importância disso e, agora, em 
Goiás, passamos o Ficha Limpa para os cargos 
comissionados e foi uma movimentação tão 
positiva que tivemos a adesão do governo 
estadual, do governo municipal e de outros 
municípios do Estado. O cidadão não aceita 
mais qualquer discurso que não venha a tratar 
da questão da Ficha Limpa”, observa Tibúrcio. 
Não é a primeira vez que a OAB-GO atua de 
forma ativa no período eleitoral, defendendo 
os interesses do cidadão. “A OAB-GO já vem 
realizando o projeto nos últimos pleitos. A cada 
eleição, buscamos aperfeiçoar os mecanismos 
que facilitam as denúncias e o acompanhamento 
por parte da sociedade“, destaca o conselheiro 
Júlio César Machado.
A iniciativa também foi bem aceita por 
outros setores da sociedade diretamente 
ligados às questões eleitorais. O diretor-geral 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Saulo 
Ricardo de Freitas, elogiou o Eleições Limpas. 
“Parabenizamos a OAB-GO pela iniciativa. A 
preocupação do TRE é a mesma, tanto que 
também lançamos nossa Ouvidoria para que 
nossas ações fossem as mais transparentes 
possíveis”, diz. 
Participaram do evento de lançamento do 
Movimento Eleições Limpas o conselheiro 
federal da OAB, Paulo Afonso Borges; o vice-
governador do Estado, José Eliton de Figueredo 
Junior; o procurador-geral do município de 
Goiânia, Reinaldo Barreto; o presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade, Henrique 
Ricardo Batista; o vereador Anselmo Pereira, 
representando a Câmara de Vereadores de 
Goiânia; o presidente do PSDB-GO, Paulinho 
de Jesus; o presidente do PMDB-GO, Wagner 
Siqueira; e o diretor-tesoureiro da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), 
Alexandre Magno de Almeida Guerra Marques.
Também estiveram presentes o vice-presidente 

da OAB-GO, Sebastião Macalé; o secretário-
geral, Flávio Buonaduce Borges; a secretária-
geral-adjunta, Maria Lucila Ribeiro Prudente 
de Carvalho; o diretor-tesoureiro da seccional, 
Enil Henrique de Souza Filho; a conselheira-
seccional e diretora-adjunta da Escola Superior 
de Advocacia (ESA), Ludmila de Castro Torres; 
a conselheira seccional e diretora-adjunta 
da ESA, Márcia Queiroz Nascimento; o 
conselheiro seccional, diretor-adjunto da ESA 
e corregedor-adjunto da OAB-GO, Pedro Paulo 
Guerra de Medeiros; o conselheiro seccional e 
presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
Alexandre Prudente Marques; o conselheiro 
seccional e presidente da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas, Alexandre Ramos Caiado; o 
conselheiro seccional Álvaro Luiz Rodrigues 
Dias; o conselheiro seccional e presidente 
da Comissão de Direito do Trabalho, Jorge 
Jungmann Neto; o conselheiro seccional 
e presidente da Comissão de Seleção 
e Sociedade de Advogados, Julio Cesar 
Meirelles; o conselheiro seccional e presidente 
da Comissão de Acompanhamento Forense, 
Murillo Macêdo Lôbo; o conselheiro seccional 
e presidente da Comissão do Advogado 
Publicista, Reginaldo Martins Costa; a 
conselheira seccional Valquíria Imolesi 
Aguiar Machado; o presidente da subseção 
da OAB-GO em Iporá, Marcus Antônio 
Rodrigues Dias; e o presidente da subseção de 
Jataí, Mário Ibrahim do Prado.
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SERVIçoS | mARkEtinG jURídicO

A OAB-GO disponibiliza, desde o dia 29 de 
agosto, o Sistema de Inteligência e Mercado 
(SIM). O serviço é oferecido gratuitamente  
por meio de um link no portal da seccional 
(www.oabgo.org.br). Por meio deste, o ad-
vogado pode acessar estudos de mercado, 
textos e artigos de consultores nacionais e 
internacionais relacionados ao mercado e 

MARkETIng 
juRíDICo
nOvO sERviçO dA OAB-GO 
OFEREcE cOnsUltORiA 
On-linE GRAtUitA

tEmAs A sEREm ABORdAdOs pElO cEntRO dE 
intEliGênciA dE mERcAdO E cOnsUltORiA OnlinE: 

marketing jurídico, gestão de escritórios e 
planejamento estratégico, entre outros.
Além disso, o inscrito pode utilizar a 
consultoria on-line e presencial de um 
profissional de Marketing Jurídico, o qual 
res-ponde dúvidas e auxilia na condução 
da carreira profissional. Cada advogado 
pode enviar suas perguntas relacionadas 
aos temas apresentados, as quais são 
respondidas pelo consultor via e-mail.
“A pesquisa Panorama Goiás revelou que, 
na opinião das indústrias goianas, os escri-
tórios de advocacia do Estado têm qualida-
de igual e em alguns pontos superior aos de 
fora. Essa consultoria de marketing oferece 
recursos para atingirmos o mercado com 
muito mais competitividade”, afirma o pre-
sidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio.

. Angariar clientes de forma ética

. Mercado jurídico

. Marketing jurídico

. Marketing pessoal

. gestão de escritórios

. Consulta e interpretação das pesquisas da oAb-go

. gestão da Carteira de Clientes

. fidelização e retenção de clientes

. Ampliação de contratos / Crosseling

. Critérios e técnicas para seleção de profissionais na advocacia

. uso de mídias sociais

. Conceito e Modelos de propostas de Serviços/honorários 
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DIREITo pREVIDEnCIáRIo

Na obra O Risco Social e a Aposentadoria por Tempo de Contribuição do RGPS (Polo Book), 
a advogada goiana Mariana Rezende Maranhão da Costa procura dar um caráter científico 
ao estudo e à investigação dos elementos caracterizadores do benefício da aposentadoria 
por tempo de contribuição. Não é de agora que a doutrina vem discutindo a matriz dessa 
questão, principalmente quando se chega ao risco social que a justifique como elemento 
material de cobertura previdenciária. Assim, o livro apresenta maior compreensão da pre-
vidência social no Brasil e a constatação de que muitas vezes pequenas decisões políticas 
alteram toda uma história.

no CERnE Do juDICIáRIo

O advogado constitucionalista André Ramos Tavares lançou dois livros somente neste ano 
de 2012, ambos pela editora Saraiva. O Manual do Poder Jucidiário Brasileiro traz as noções 
sobre o funcionamento, a estrutura e os princípios do Poder Judiciário, sendo de consulta 
indispensável a estudantes, pois terão o primeiro contato com o Direito; a profissionais, 
no dia a dia da atividade forense; a concursandos, que precisam de uma fonte imediata de 
consulta que verse tanto sobre os temas mais comuns, normalmente cobrados em concur-
sos públicos, quanto sobre os invariavelmente exigidos em exames orais. O prefácio é do 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cezar Peluso. Em Paradigmas do Judicialismo 
Constitucional, dedica-se à abordagem de novas perspectivas sobre o juiz constitucional, 
ou, mais especificamente, dos novos paradigmas de sua atuação.

RECupERAção E fAlênCIA

Uma parceria entre o ministro Luis Felipe Salomão e o advogado professor Paulo Penalva 
Santos resultou no livro Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência – Teoria e Prática, 
pela editora Forense. A obra examina os principais pontos relativos ao direito concursal 
e falimentar. Especialistas na matéria, os autores trazem de forma objetiva o exame de 
temas polêmicos. A publicação disponibiliza uma seleção das principais decisões e pe-
tições na recuperação judicial e na falência. Apresenta, ainda, modelos e modos de agir 
indispensáveis para a boa atuação do profissional, o que a recomenda para estudantes, 
advogados e magistrados.

pRoCESSo Do TRAbAlho

Três juízes do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (TRT 18) reúnem seus estudos e 
experiências no livro Direito e Processo do Trabalho na Atualidade, de Platon Teixeira de 
Azevedo Neto (foto), Cleber Martins Sales e Ari Pedro Lorenzetti. A obra coletiva regala o 
mundo acadêmico e o cotidiano forense com estudos de direito material e processual do 
trabalho, visando contribuir para os debates nesta área. Levar o conhecimento jurídico aos 
estudiosos do tema e refletir sobre a atuação jurisdicional na seara laboral são objetivos 
deste livro. Conta com temas que buscam ser contemporâneos, que passam pelo processo 
do trabalho, avançam pelo direito laboral e alcançam ramos conexos, como o direito civil e 
o processo civil, além do direito penal e constitucional.

ColunA | EstAntE
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SEção | AçõEs

Tj-go ATEnDE plEITo 
DA SECCIonAl nA 
ConTADoRIA
Após reunião com o presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, e com representantes da 
Comissão de Acompanhamento Forense, o 
diretor do Foro da Comarca de Goiânia, juiz 
Átila Naves Amaral, tomou providências para 
agilizar os processos na Contadoria Judicial 
de Goiânia. Segundo Amaral, o Tribunal de 
Justiça de Goiás (TJ-GO) está investindo em 
infraestrutura e pessoal para dobrar a capaci-
dade da contadoria e para realizar um mutirão, 
a fim de reduzir o acúmulo de processos.

O presidente Henrique Tibúrcio e o diretor-tesoureiro da OAB-GO, Enil Henrique de Sou-
za Filho, fizeram a primeira visita da seccional ao Conselho Estadual de Educação em agos-
to. As instituições firmaram um pacto de cooperação, com o objetivo de atuar em questões 
comuns, como a defesa dos direitos individuais e do direito à Educação. “Em 50 anos de 
existência do conselho, esta é a primeira vez que recebemos a visita de um presidente da 
OAB. Ficamos muito contentes, pois a Ordem nunca faltou à sociedade desde 1930, quando 
foi criada”, disse o presidente do conselho, professor José Geraldo de Santana Olive.

Mp-go AjuízA Ação ConTRA CARTÓRIo quE 
fAzIA CApTAção pARA ADVogADoS
O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ajuizou ação civil pública contra o 3º 
Tabelionato de Notas de Itumbiara, acusado de intermediar serviços advocatícios para re-
alização de inventário. A denúncia foi feita pela OAB-GO em setembro. Segundo o pro-
motor Reuder Cavalcante Motta, o cartório indicava os serviços a um único advogado e 
incluía seus honorários no valor cobrado por serviços cartoriais, o que caracteriza prática 
de improbidade administrativa.

hEnRIquE TIbúRCIo VISITA o ConSElho 
ESTADuAl DE EDuCAção
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DIREToRIA EnTREgA 
o pRêMIo oAb-go DE 
joRnAlISMo 2012
Quinze jornalistas receberam o Prêmio OAB-GO 
de Jornalismo 2012, entregue na noite do dia 
20 setembro. Com o recorde de 57 reportagens 
inscritas, os vencedores das cinco categorias 
receberam cheques no valor de R$ 3 mil (1º lugar), 
iPads (2º lugar) e netbooks (3º lugar) das mãos dos 
diretores da seccional. O presidente do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás, 
Cláudio Curado, parabenizou a OAB-GO 
pela defesa do exercício do jornalismo. “O 
presidente Henrique Tibúrcio tem atuado na 
defesa da liberdade de imprensa”, disse.

O advogado Domingos Athair Martins Barbosa Baptista foi homenageado pela OAB-GO por seus 
relevantes serviços prestados à advocacia goiana. O tributo foi realizado antes da sessão ordinária do 
Conselho Seccional, no dia 19 de setembro. Baptista trabalhou como zelador da OAB-GO no final da 
década de 1930. Posteriormente se formou em Direito (inscrição nº 365) e militou em Bela Vista de 
Goiás, também atuando como subchefe de Serviços Jurídicos na Centrais Elétricas de Goiás (Celg) e 
juiz do Trabalho em Minas Gerais. Em seu discurso de homenagem a Baptista, o presidente da sec-
cional, Henrique Tibúrcio, exaltou a importância do trabalho do colega em favor da seccional e da 
advocacia goiana. “A Ordem sempre foi respeitada graças à dedicação de pessoas como o senhor. Seu 
trabalho dedicado à advocacia muito nos honra”, disse.

SECCIonAl hoMEnAgEIA o ADVogADo 
DoMIngoS AThAIR bApTISTA

A equipe da OAB-GO conquistou o título do 
XIII Campeonato Brasileiro de Futebol dos 
Advogados na categoria livre (até 39 anos) e 
tornou-se o único pentacampeão da competi-
ção. A final ocorreu no dia 10 de setembro, em 
jogo contra o time do Rio de Janeiro. A equipe da 
seccional do Rio Grande do Norte foi a campeã 
na categoria master, que teve o time de Minas 
Gerais como vice. Dezenove Seccionais partici-
param do campeonato – o maior número já reu-
nido dentre todas as edições da competição. O 
próximo torneio, previsto para ocorrer entre os 
dias 13 e 17 de novembro de 2013, será realizado 
em Aracaju, no Sergipe.

TIME goIAno VEnCE o CAMpEonATo 
bRASIlEIRo DE fuTEbol DoS ADVogADoS

Foto: Eugênio Novaes
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SISTEMA DE 
REClAMAçõES 
Do Tj-go VolTA A 
funCIonAR
Após reclamação feita pela OAB-GO, o Serviço 
de Atendimento ao Usuário (SAU) do Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJ-GO) voltou a funcionar.  
O sistema, usado para encaminhamento de su-
gestões, críticas e reclamações acerca do funcio-
namento do Poder Judiciário Estadual, ficou sem 
funcionar por um tempo devido a uma pane no 
sistema, segundo justificou o juiz diretor do Foro 
da Comarca de Goiânia, Átila Naves Amaral.

IbAMA-go ACATA 
SolICITAção DA 
oAb-go
O superintendente do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA) em Goiás, Luciano de Menezes 
Evaristo, liberou o acesso de advogados aos pro-
cessos que tramitam no órgão depois de ser ofi-
ciado pela OAB-GO. Antes, o instituto requeria 
apresentação de procuração, o que foi motivo 
de reclamações de profissionais que atuam no 
IBAMA-GO.

oAb-go InTEgRA 
CAMpAnhA nACIonAl 
DE VAloRIzAção 
DoS honoRáRIoS 
ADVoCATíCIoS

A OAB-GO lançou, no dia 10 de agosto, o Dia 
Nacional de Defesa dos Honorários Advocatí-
cios. O evento foi realizado na Sala do Advogado 
do Fórum Heitor Moraes Fleury. A data integrou 
a Campanha Nacional de Valorização dos Ho-
norários Advocatícios, que atingiu as 27 seccio-
nais brasileiras da OAB, a fim de conscientizar 
os operadores do Direito e da sociedade sobre a 
questão. Como parte da campanha, a OAB de-
fende o direito dos advogados de receber verba 
honorária digna, repudiando e combatendo ini-
ciativas que objetivem retirar ou minimizar tal 
garantia.
A OAB também tem ingressado na condição 
de assistente em todos os processos nos quais 
honorários foram fixados pelos juízes em valo-
res considerados aviltantes. O objetivo da par-
ticipação nesses processos é reformar decisões 
judiciais sob o argumento de que os honorários 
são essenciais ao advogado – com natureza ali-
mentar – e ao direito de defesa. Outras frentes 
de atuação da OAB são a busca de um maior 
diálogo com magistrados para demonstrar a re-
levância da fixação de honorários em patamares 
condizentes com a profissão.

DIA Do ADVogADo 
TEM fESTA E 
pRáTICA DE 
ESpoRTES
O dia 11 de agosto, em que se comemora o Dia do 
Advogado, foi comemorado pela OAB-GO com 
muita festa e prática de esportes. Durante todo o 
dia, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) 
foi palco do VII Jogos Abertos da Advocacia e 
da Festa do Advogado. Os participantes joga-
ram futebol sete society, futevôlei, tênis, tênis 
de mesa, peteca e xadrez. Também houve prá-
tica de yoga e atrações culturais como show ao 
vivo e capoeira. No almoço, foi realizada a Festa 
do Advogado, com muita costela assada, cerve-
ja e refrigerantes, além de animação da banda 
Samba de Gamboa. A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag) prestigiou o evento 
e montou um espaço onde foram disponibiliza-
dos serviços como massagem relaxante, aferi-
ção de pressão e de glicemia, além de mesa de 
frutas, picolé, algodão doce, pipoca, pula-pula e 
futebol de sabão.
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O presidente do Conselho Federal da OAB 
(CFOAB), Ophir Cavalcante, e da seccional 
goiana, Henrique Tibúrcio, lançaram em agos-
to a obra da sede administrativa da subseção 
de Anápolis, que terá 872 m². Na solenidade, 
realizada no CEL da cidade, Ophir destacou a 
sintonia com que vem trabalhando com Goiás, o 
que possibilitou o investimento na obra de Aná-
polis. “A OAB-GO é referência para as seccionais 
de todo o País. O senhor, presidente Henrique 
Tibúrcio, realiza um trabalho primoroso, reco-
nhecido por toda a advocacia brasileira. Agrade-
ço sua amizade e parceria na condução da OAB. 
O trabalho de Miguel Cançado está escrito na 
história da advocacia brasileira. É um amigo e 
irmão que a Ordem proporcionou. É uma refe-
rência para todos nós. Em nenhum momento, 
Miguel esquece seu querido estado de Goiás.”

oAb-go ITInERAnTE 
VAI Ao InTERIoR
As subseções de Rio Verde, Porangatu, Goia-
tuba, Pontalina, Cristalina, Mineiros, Jataí e 
Itaberaí receberam as últimas nove edições do 
programa OAB-GO Itinerante, realizadas no se-
gundo semestre. Cada edição conta com a pre-
sença de diretores da seccional, das subseções, 
conselheiros seccionais e advogados, além de 
autoridades locais. As audiências públicas do 
OAB Itinerante são realizadas pela seccional 
para ouvir os problemas que os advogados en-
frentam no exercício da profissão, além de críti-
cas, elogios e sugestões. Também são oferecidos 
serviços aos inscritos das subseções visitadas, 
como atualização de dados cadastrais, troca do 
cartão de identidade profissional, encaminha-
mento de manifestações para a Ouvidoria-Geral 
da instituição, consultores do fundo de pensão 
OABPrev e do plano de saúde Unimed-Casag, 
entre outros.

ITAbERAí TERá noVA 
SEDE DA oAb-go
Começou em agosto a construção da sede ad-
ministrativa da Subseção de Itaberaí. O anún-
cio foi feito durante a 22ª edição do OAB-GO 
Itinerante, realizado no dia 23 daquele mês. O 
prédio terá salão de eventos, salas administrati-
vas, salas rotativas para advogados e quiosque, 
segundo o presidente da subseção, Jean Carlo 
dos Santos. A obra tem uma peculiaridade: a 
seccional firmou parceria com a Agência Goiana 
do Sistema de Execução Penal (AGSEP) para dar 
andamento na construção. A Ordem custeará 
os serviços de três detentos e o Estado de dois, 
além de mais contratados. Segundo Jean Carlo, 
os presos receberão o pecúlio após cumprir a 
pena e, a cada três dias trabalhados, terão um 
dia da pena reduzido. De acordo com o coorde-
nador regional da AGSEP, Luciano Rodrigues, 
estão sendo selecionados detentos que tenham 
conhecimento nos ofícios de pedreiro, carpin-
teiro e pintor.
Também teve início, em novembro, a construção 
da nova sede administrativa da Subseção de Jataí. 
O projeto para a execução da obra foi aprovado 
pelo Departamento técnico da Prefeitura de Ja-
taí, onde tramitou por quase cinco meses. Além 
dessas, estão sendo construídas as sedes admi-
nistrativas de Caldas Novas, Piracanjuba, Quiri-
nópolis, Aparecida de Goiânia e de Iporá.

oAb lAnçA 
obRA DA SEDE 
ADMInISTRATIVA 
DE AnápolIS

gIRo | pOR GOiás
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ColégIo DE pRESIDEnTES é REAlIzADo EM 
goIânIA
No dia 24 de setembro foi realizado o XXVII Colégio Estadual de Presidentes de Subseções, na Sala 
de Seções da OAB-GO, em Goiânia. Na oportunidade, os presidentes de subseções participantes dis-
cutiram os problemas enfrentados pelos advogados em todo o Estado. Também foi muito elogiado o 
trabalho desenvolvido pela seccional. Diretores da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Ca-
sag), da Escola Superior de Advocacia (ESA) e da OABPrev, por sua vez, fizeram balanço e prestação 
de contas do ano de 2012. Além disso, a Comissão Eleitoral deu orientações sobre as eleições, realiza-
das no dia 23 de novembro. O Colégio de Presidentes é realizado duas vezes por ano com a finalidade 
de discutir questões administrativas relativas às subseções, além de promover aperfeiçoamento do 
modelo de gestão, troca de experiências e integração dos dirigentes. A edição anterior, realizada em 
abril, foi organizada em Uruaçu.

SubSEção DE 
ApARECIDA 
TEM noVo 
ESTACIonAMEnTo
O prédio da 1ª e 2ª varas do Trabalho de Apare-
cida de Goiânia, no Setor Araguaia, agora conta 
com o Estacionamento do Advogado. O local 
tem capacidade para aproximadamente 80 car-
ros. A inauguração do serviço gratuito foi no dia 
25 de setembro, com a presença da diretoria da 
OAB-GO, além de conselheiros seccionais.

SubSEçõES pEDEM 
MAIS juízES

Diversas delegações de subseções da OAB-GO 
estiveram no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-
-GO) para pedir mais juízes para suas comarcas, 
sempre acompanhadas por diretores da seccio-
nal. Quirinópolis, Goiatuba, Iporá, Aragarças, 
Bela Vista de Goiás, Mineiros, Inhumas e Mor-
rinhos fizeram o pleito. As comitivas também 
pediram elevação das comarcas de entrância 
inicial para intermediária, caso de Senador Ca-
nedo e São Miguel do Araguaia. Na maioria das 
vezes, os advogados foram recebidos pelo pró-
prio presidente do TJ-GO, desembargador Le-
obino Valente Chaves. Ele explicou que a falta 
de juízes é uma “deficiência em todo o Estado” 
e afirmou que serão criadas novas vagas para o 
cargo por meio de concurso público. 
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oAb-go E SEMIRA 
REAlIzAM 
SEMInáRIo
As Comissões de Direitos Humanos e de Direi-
to Homoafetivo da OAB-GO, em parceria com a 
Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres 
e Promoção da Igualdade Racial (Semira), rea-
lizaram o I Seminário Estadual Sobre Direitos 
Humanos, no dia 26 de novembro, no auditório 
da seccional. A conferência contou com pales-
tra da professora doutora Flávia Piovesan e da 
secretária executiva da Articulação de Mulheres 
Negras (AMNB), Simone Vieira da Cruz. 

oAb-go ConSTATA 
MáS ConDIçõES 
EM TERMInAIS DE 
ônIbuS DE goIânIA

A Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO 
realizou uma série de visitas aos terminais de 
ônibus de Goiânia, a fim de avaliar as condições 
vividas pelos usuários do transporte público 
da região metropolitana. Foram constatados 
problemas como superlotação, condições 
físicas precárias e desrespeito ao usuário 
do transporte público. Também foram 
observados pontualidade, atendimento do 
motorista, quantidade de passageiros e de 
pontos de ônibus, qualidade do serviço, 
tarifa da passagem, acesso a informações de 

CoMISSão DE DIREITo TRIbuTáRIo ESTuDA 
MuDAnçA DE TRIbuTAção Do ADVogADo 
InDIVIDuAl
A Comissão de Direito Tributário da OAB-GO 
vai elaborar um estudo que permita à Receita 
Federal mudar a tributação em Goiás antes da 
aprovação do Projeto de Lei (PL) 4318/12, que 
cria a figura do advogado profissional indivi-
dual e o equipara à sociedade de advogados 
para efeitos tributários. Atualmente, o advo-
gado que não constitui associação é tributado 
segundo o Imposto de Renda, cuja alíquota é 
de 27,5%, enquanto as sociedades de advoca-
cia, constituídas como Pessoa Jurídica, reco-
lhem 11,33% em impostos.
Concluído o estudo, a comissão vai apresentá-lo 
à Receita Federal e solicitar a mudança da tri-

horários, linhas, acessibilidade, venda de 
passes, higiene nos terminais e nos ônibus 
e segurança. O relatório das vistorias será 
encaminhado à Metrobus e à Companhia 
Metropolitana de Transportes Coletivos 
(CMTC), as quais deverão prestar os devidos 
esclarecimentos. O Ministério Público 
também receberá o documento, para que 
tome eventuais providências. As inspeções 
foram motivadas por inúmeras reclamações 
feitas pela população à OAB-GO, buscando 
melhores condições no transporte coletivo.

butação. A intenção é 
corrigir uma distorção, 
já que o microempre-
endedor individual já é 
reconhecido pela legis-
lação tributária brasi-
leira e atua de forma se-
melhante ao advogado 
individual. “Caso a Re-

ceita Federal persista na relutância, estamos 
preparados para adotar uma medida judicial 
que poderia beneficiar todos os advogados 
do Estado”, afirma o presidente da comissão, 
Thiago Miranda.

pAnoRAMA | cOmissõEs
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A OAB-GO, por meio da sua Comissão de Direito Previdenciário e Securitário, e o Instituto Goiano 
de Direito Previdenciário (IGDP), realizaram em agosto o 1º Congresso Goiano de Direito Previden-
ciário. Juristas de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás 
abordaram o tema Previdência: O Espelho da Justiça Social no Brasil por meio de palestras e painéis. 
Na ocasião, também houve o lançamento da biblioteca previdenciária Professor Wagner Balera, com 
mais de 200 volumes de doutrinas previdenciárias e aberta a toda sociedade. A coordenação aca-
dêmica foi dos professores Theodoro Vicente Agostinho e Wagner Balera e a coordenação geral do 
diretor-científico do IGDP, Djovini Di Oliveira, com apoio institucional da Escola Superior de Advo-
cacia (ESA) e da OABPrev GO/TO. 

oAb-go CRIA 
CoMISSão DA 
VERDADE

O Conselho Seccional da OAB-GO criou a Co-
missão da Verdade, em sessão realizada no dia 5 
de dezembro. O advogado Egmar José de Olivei-
ra, conselheiro vice-presidente da Comissão da 

CoMISSão 
DE DIREITo 
hoMoAfETIVo 
pRoMoVE 
MInICuRSo no 
CREI

A Comissão de Direito Homoafetivo da OAB-GO, a Secretaria de Estado de Política para Mulheres e 
Promoção da Igualdade Racial (Semira) e a Defensoria Pública do Estado promoveram no dia 10 de 
dezembro o Minicurso de Direito Homoafetivo, Diversidade Sexual e Homofobia, no Centro de Re-
ferência Estadual da Igualdade (CREI). Com palestra da presidente da comissão, Chyntia Barcellos, e 
da secretária Gláucia Maria Teodoro Reis, o evento ainda teve acordo de cooperação entre as institui-
ções, para realização de trabalhos conjuntos na área.

1º CongRESSo goIAno DE DIREITo 
pREVIDEnCIáRIo

Anistia do Ministério da Justiça, foi empossado 
como presidente da comissão, cujo objetivo é 
apurar violações aos Direitos Humanos ocorri-
das no Estado de Goiás entre 1946 e 1988, com 
destaque para o período da Ditadura Militar 
(1964-1985). A comissão também vai contribuir 
com os trabalhos do governo federal, que insta-
lou em maio deste ano sua Comissão da Verda-
de já com previsão de realizar parcerias com a 
sociedade civil.
A proposta de Oliveira é montar uma comissão 
enxuta, ágil e com um cronograma de traba-
lho voltado a três eixos principais: advogados 
membros do Ministério Público e magistrados 
perseguidos; atenção especial ao movimento de 
Trombas e Formoso; perseguições na Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), com expulsão de 
professores e de alunos. “Temos o dever de reali-
zar o imenso trabalho de resgate de nossa histó-
ria. Goiás tem 15 desaparecidos em solo goiano”, 
afirma Egmar de Oliveira.
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CoMISSõES DA 
oAb-go lAnçAM 
CARTIlhAS
Três comissões da OAB-GO lançaram, no segundo semestre, cartilhas para orientar os advogados. 
No dia 22 de outubro, a Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) lançou o Manual do Advogado em Início 
de Carreira, uma referência para a atuação do jovem profissional, que aborda assuntos como o Código 
de Ética e Disciplina, direitos e prerrogativas do advogado, processo eletrônico e serviços da OAB 
para os advogados. Já a Comissão de Direito Tributário lançou a Cartilha da Tributação na Advocacia 
no dia 11 setembro, durante seminário realizado no auditório Eli Alves Forte.
A Comissão da Mulher Advogada, por sua vez, lançou seu guia no dia 5 de setembro, no salão social 
da OAB-GO. A publicação trata tanto da saúde física como emocional das mulheres e foi coordenada 
pela advogada Ilana Patrícia Nunes Seabra e pela presidente da comissão, Karine Dias. O trabalho 
recebeu elogios da presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ), 
Maria José das Neves Duarte.

EM SEMInáRIo, 
juRISTAS DEbATEM 
A pRoTEção DoS 
ConSuMIDoRES 
hIpERVulnERáVEIS

O seminário A Proteção dos Consumidores 
Hipervulneráveis, realizado pela Comissão de 
Direito do Consumidor da OAB-GO, debateu o 
tema conforme o ponto de vista de dois juristas: 
o juiz-substituto da 10ª vara Cível de Goiânia e 
membro do Comitê Estadual do Fórum do Ju-
diciário para a Saúde do Tribunal de Justiça de 
Goiás, Eduardo Perez Oliveira, e o advogado 
Cristiano Heineck Schmitt, doutor e mestre em 
Direito e membro da Comissão Especial de De-
fesa do Consumidor de Porto Alegre. O evento 
foi realizado no auditório Eli Alves Forte, no dia 
16 de outubro, sob o comando do presidente da 
comissão, Marcos de Oliveira Assunção, e co-
ordenado por Fernando Knoblauch, também 
membro da comissão. 

SEMInáRIo 
DE DIREITo 
DESpoRTIVo DEbATE 
ATuAlIDADES Do 
TEMA
A Comissão de Direito Desportivo da OAB-GO 
promoveu, de 26 a 28 de setembro, o VII Semi-
nário de Direito Desportivo, no auditório Eli Al-
ves Forte. O destaque do evento foi a realização 
de uma sessão plenária do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD). Segundo o presiden-
te da comissão, Adalberto Grecco, o seminário 
abordou o tema Atualidades da Justiça Despor-
tiva exatamente porque a preocupação é sempre 
a de manter os advogados goianos atualizados 
sobre o assunto.
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TuRISMo | itUmBiARA

Localizada na região Sul de Goiás, Itumbia-
ra tem no rio Paranaíba um dos seus maiores 
atrativos turísticos. Segundo a Secretaria de 
Turismo do município, a avenida Beira Rio, às 
margens dele, é o principal ponto de visitação. 
A cidade, que está a cerca de 200 quilômetros de 
Goiânia, também oferece outros atrativos den-
tro e fora de seu perímetro urbano e é voltada 
para o turismo de negócios. Detentora de um 
Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 2,1 
milhões (a preços correntes), segundo dados re-
ferentes a 2009, alguns de seus hotéis registram 
até 100% de ocupação dependendo do dia da 
semana, principalmente de terça a quinta-feira.
Enquanto o rio oferece a possibilidade de se pra-
ticar esportes náuticos, como passeios de lancha 
e moto aquática, os 2,5 quilômetros de extensão 

do calçadão da avenida Beira Rio reservam aos 
moradores e visitantes áreas para caminhada e 
voltadas à recreação, a exemplos das quadras de 
vôlei, peteca, skate e futebol. A advogada Pau-
la A.B.C. de Miranda, natural de Itumbiara, diz 
que a avenida é o “point” da cidade e muitos vão 
lá para apreciar o visual ou aproveitar o espaço 
para caminhar. Ela mesma, afirma ser frequen-
tadora usual, “nem que seja de passagem para 
tomar água de coco”. Ainda há espaços com 
mesas e cadeiras de alvenaria disponíveis para 
piqueniques. 
Nas proximidades do calçadão estão concentra-
dos bares, restaurantes e outros locais de entre-
tenimento. Há também um hotel em frente ao 
Paranaíba.  É ainda na Beira Rio que são reali-
zadas festas populares, a exemplo do Carnaval, 
festa junina e procissões. O “Arraiá de Itumbia-
ra”, segundo a Secretaria de Turismo, recebe 400 
mil pessoas durante os 11 dias da festa, realizada 
na segunda quinzena de julho. O número é qua-
se quatro vezes maior que o da população local, 
estimada em 2011 em 93.762.
No dia 19 de agosto, o rio Paranaíba recebe a  
procissão fluvial em louvor a Nossa Senhora das 
Graças. Esta, na edição anterior, reuniu aproxi-
madamente 10 mil pessoas. Em setembro, outro 
evento movimenta a cidade, a Exposição Agro-
pecuária. Já em 12 de outubro a comemoração é 
pelo aniversário de Itumbiara. 
O advogado Breno Pires Borges, que nasceu em 
Goiânia, mas desde os 2 anos de idade mora em 
Itumbiara, diz que o calçadão é o ponto de en-
contro dos moradores da cidade, tendo maior 
movimento aos domingos. Para ele, o rio Para-
naíba é o principal atrativo. “É um cartão postal 
da cidade”. Borges informa haver iluminação 
com refletores às margens do rio. “Inclusive à 
noite é seguro para andar.”
O presidente da Subseção de Itumbiara, advo-
gado Geraldo Augusto Mateus, diz haver vários 
lugares turísticos na cidade, mas assim como 

ATRATIVoS 
DEnTRo 
E foRA 
D’águA
mUnicípiO nO sUl 
dE GOiás é BAnHAdO 
pElO RiO pARAnAíBA E 
OFEREcE diFEREntEs 
OpçõEs dE lAzER 
AOs mORAdOREs E 
visitAntEs
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Borges, destaca o Paranaíba como o local mais 
apreciado. Ele informa que há pouco tempo as 
prefeituras de Itumbiara e Cachoeira Dourada 
realizaram licitação para o serviço de limpeza 
do rio entre os dois municípios, no sentido de 
atender a navegação fluvial. 

EDIfICAçõES guARDAM pARTE DA 
hISTÓRIA
Às margens do rio, na avenida, está o Palácio das 
Águas, ambiente de visitação e eventos culturais 
e comemorativos. Aberto durante todos os dias 
da semana, das 7 às 22 horas, o espaço tem o 
formato de um navio e abriga uma maquete de 
toda a extensão do Paranaíba, desde a nascente, 
afluentes e trajeto, até desaguar. Ainda ao longo 
da Beira Rio, estão as fontes Dança das Águas.
Sobre o rio, na região da vila de Furnas, na ave-
nida Itumbiara, está outro atrativo: a ponte 
Affonso Penna. Construída em 1909, é um dos 
meios de acesso ao Estado de Minas Gerais e 
também é muito visitada pelos turistas, segun-
do a Secretaria de Turismo local, em função de 
sua arquitetura e beleza. À noite, as 80 lâmpa-
das nela instaladas reluzem e fazem com que 
seja também conhecida como “ponte de cristal”. 
Na avenida Itumbiara está o Palácio 12 de Outu-
bro, onde funciona o paço municipal. No cen-
tro, na rua Santa Rita, 51, o Palácio da Cultura, o 
museu da cidade. Este fica aberto para visitação 
de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas. Tam-
bém são realizadas visitas programadas de gru-
pos, com agendamento prévio em outros ho-
rários e dias da semana. O local abriga galeria 
de fotos de ex-prefeitos, o acervo do centenário 
da cidade e a sede da Academia Itumbiarense 
de Letras e Arte (AILA), além de exposições de 
arte e cultura.
No bairro Planalto, na avenida Bercholina, está 
o Estádio Juscelino Kubitschek (JK), aberto 
diariamente durante horário comercial, além 
dos dias e horários de campeonatos. A cidade 
também abriga o Kartódromo Internacional Dr. 
Henrique Santillo, aberto durante horário co-
mercial e em dias de campeonatos. 
Para receber os visitantes, Itumbiara dispõe de 
1.800  leitos nos 18 hotéis existentes. Em área 
rural, os turistas possuem duas opções de pou-
sadas, a Recanto de Itumbiara, no quilômetro 15 
da Rodovia Ataídes Borges, e Rio Paranaíba, no 
quilômetro 16, conforme informação da Secre-
taria de Turismo. 

“pRAInhA” E TRIlhA
Outro ponto turístico da cidade é o lago de Fur-
nas, conhecido como “prainha”. Formado pelos 
rios Paranaíba, Araguari (das Velhas), Corum-
bá, Piracanjuba e outros afluentes menores, ele 
possui mais de 100 quilômetros de extensão e 
está situado na divisa entre os estados de Minas 

Gerais e Goiás. A topografia e paisagens em sua 
proximidade são variadas e a água é apontada 
como sendo “limpa e transparente”. No local há 
duas pousadas abertas diariamente. Em uma 
delas paga-se R$ 5 por pessoa para passar o dia. 
O acesso à “prainha” é feito pela rodovia Ataídes 
Borges, nos quilômetros 20 e 16. 
Conforme informações da Secretaria de Turis-
mo de Itumbiara, a existência de pousadas e lo-
cais para camping fez com que o local se tornas-
se um dos pontos do município mais visitados 
pelos turistas. Também destaca haver estrutura 
para a prática da pesca esportiva e passeios náu-
ticos. 
Ainda de acordo com o órgão municipal, o lago 
é considerado, por revistas especializadas, como 
o segundo melhor local para a prática de pesca 
ao tucunaré, atrás apenas da região amazônica. 
Segundo o presidente da subseção, também há 
espaço para os banhistas e restaurantes para 
atender os frequentadores.
O secretário-geral da Subseção de Itumbiara, 
João Luiz Jorge, informa que não existem em-
barcações para fazer passeios com turistas e 
explica que os interessados em praticar alguma 
atividade aquática devem levar equipamento 
próprio. 
No rio Paranaíba, pela avenida Beira Rio, ele diz 
haver duas marinas para se chegar com o barco e 
colocá-lo na água.  Jorge acrescenta ainda existir 
uma trilha de moto do lado goiano da barragem 
de Furnas. Segundo ele, a trilha fica a aproxima-
damente 15 quilômetros da cidade, e o ponto de 
entrada é o bar Bom Jardim. “De lá sai a estrada 
de terra que leva a ela, depois de dois a três qui-
lômetros.”
O secretário diz que a trilha tem áreas abertas e 
de mata fechada, e possui em torno de 40 qui-
lômetros de extensão. “É uma área que não tem 
cerca nem porteira. A manutenção do local é 
feita pelos próprios trilheiros,” afirma Jorge, que 
há quatro anos pratica a atividade. 
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VIVIAnE 
bARboSA 
guIMARãES, 
ChEf DA 
EDIção
A AdvOGAdA, qUE AtUA 
nA áREA cívEl, dá Um 
tOqUE pEssOAl nA 
REcEitA dE pEixAdA

Aos 14 anos, Viviane Barbosa Guimarães 
começou a se aventurar nas panelas. Des-
de então, tomou gosto e não parou mais. 
“Cozinho para me desestressar, é o meu ho-
bby”, afirma a advogada.
Ela coleciona receitas culinárias e apren-
deu a cozinhar em casa mesmo, observan-
do parentes e amigos. Gosta de elaborar 
seus pratos especialmente aos domingos, 
para sorte do marido, o também advogado 
José Luciano Duarte Guimarães. 
Mas Viviane não gosta de seguir as receitas 
à risca. Essa peixada “à minha moda”, como 
ela gosta de chamar, é fruto da adaptação 
de várias receitas. Um toque para deixar o 
prato personalizado. Vai bem com um bom 
vinho branco.

CulInáRIA | pEixAdA
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SobREMESA
Viviane preparou ainda um Pudim de Coco e 
afirmou que gosta muito de fazer sobremesas. 
“Nunca aconteceu de alguém vir jantar ou almo-
çar em nossa casa e não apreciar a sobremesa”, 
conta. Confira a receita:

MoDo DE pREpARo:
Limpe o peixe, passe-o rapidamente em 
água quente e acrescente o suco de um li-
mão. Tempere o peixe a gosto com pelo me-
nos duas horas de antecedência, para fixar o 
tempero. Reserve.
Molho: bata no liquidificador 4 tomates, 3 
cebolas, 1 molho de tomate, 1 pitada de açú-
car, salsa, cebolinha e temperos. Em uma 
panela, derreta 4 colheres de sopa de mar-
garina, doure uma cebola e dois dentes de 
alho e o tempero a gosto. Refogue 2 tomates 
picadinhos, acrescente o molho que foi ba-
tido no liquidificador e deixe ferver por 45 
minutos. Acrescente um pimentão verme-
lho e um amarelo picado em rodelas e deixe 
ferver por 5 minutos. Reserve.
Em uma panela grande, aqueça uma xícara 
de chá de azeite, disponha as postas do pei-
xe temperado e deixe dourar rapidamente 
dos dois lados. Acrescente o molho em cima 
do peixe, junto com um pote de requeijão. 
Deixe cozinhar. Quando estiver cozido, 
acrescente 1 vidro de leite de coco (200 ml) 
e 2 latas de creme de leite. Mexa bem, deixe 
ferver por 2 minutos e desligue o fogo para 
não talhar. 
Finalize com cebolinha e salsa por cima. 
Sirva com arroz branco.

pEIxADA à MInhA MoDA
(para até 5 pessoas)

Ingredientes:
1 kg de peixe em postas (pintado, cação, fi-
lhote)
6 tomates maduros
4 cebolas
2 dentes de alho triturados
1 molho de tomate manjericão
1 xícara de chá de azeite
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
2 limões
1 colher de café de açúcar
4 colheres de sopa de margarina
1 vidro de 200 ml de leite de coco
2 latas de creme de leite
1 pote de requeijão
salsa e cebolinha
tempero a gosto (sal, noz moscada, pimen-
ta, alho, azeite)

pudim de Coco
ingredientes:
1 lata de leite condensado
1 lata de leite (mede na lata de leite  
condensado)
4 ovos inteiros
1 pacote 200g coco ralado 
2 xícaras de açúcar cristal
1 xícara de água

MoDo DE fAzER:
Faça uma calda com o açúcar e a água, reserve. 
Bata os outros ingredientes, exceto o coco rala-
do, no liquidificador por cerca de 20 minutos, 
acrescente o coco. Despeje a mistura em uma 
forma caramelizada com parte da calda. Leve ao 
forno médio em banho-maria. Enfie um palito 
e, se este sair limpo, está pronto. Desenforme e 
regue com o restante da calda.
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oAb-go ITInERAnTE REAlIzADo nAS SubSEçõES DE jATAí, 

CRISTAlInA, goIATubA, ponTAlInA, poRAngATu, RIo VERDE, 

pIRACAnjubA, ITAbERAí E MInEIRoS

1 - Cristalina • 2 - rio verde • 3 - jataí • 4 - Pontalina • 5 - Porangatu • 6 - PiraCanjuba • 7 - goiatuba • 8 - rio  verde

gAlERIA | OAB-GO itinERAntE
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gAlERIA | lAzER nO cEl
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Setor Marista. Atrás do Detroit Steak House.

Rua 1.136, Nro. 237
Setor Marista. Atrás do Detroit Steak House.


