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2011: 80 ANOS DE OAB-GO 

2011 foi um ano de grandes avanços para toda 
a advocacia brasileira. Mais um na história 
octogenária da OAB-GO. As oito décadas da 
instituição no Estado estampam a capa desta 
edição, com o resgate da trajetória da seccional 
goiana por meio de seus feitores. Para o início 
do próximo ano, preparamos o lançamento do 
livro que contará a história da seccional goiana 
da OAB.
A advocacia pública, tão importante para o Es-
tado democrático de direito e para toda a socie-
dade, também é pauta na nossa revista. Goiás 
se consolidou de vez com a criação da Defen-
soria Pública. Prova do prestígio e seriedade da 
OAB-GO foi o governador Marconi Perillo ter 
convidado João Paulo Brzezinksi, que integrou 
o Conselho Seccional da instituição, para co-
mandá-la. A mesma demonstração de respeito 
ao nosso trabalho institucional fez o prefeito 
de Goiânia, Paulo Garcia, ao chamar o diretor 
do OABPrev-GO/TO, Reinaldo Barreto, para 
assumir a Procuradoria-Geral do Município.
Como não poderia deixar de ser, já que a Revis-
ta da OAB-GO também cumpre seu papel de 
entreter, Rio Verde, uma das nossas principais 
subseções, com 639 advogados inscritos, é a 
pauta de turismo. Fechando a edição, modo de 
fazer e fotos de uma receita que, certamente, 
você, caro colega, vai querer tirar do papel.
Bom, essas e outras pautas você confere ao 
longo das próximas páginas. Aguardamos seu 
contato, com feedback e sugestões. Afinal, a 
Revista da OAB-GO é feita para você, profissio-
nal que zela pelas bandeiras democráticas do 
Estado brasileiro. 

Enfim, boa leitura.
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À frente da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE) desde o dia 2 de janeiro, o 
procurador Ronald Bicca manifesta apreço pelo trabalho realizado pelos advogados dativos 
e afirma apoiar o pleito da OAB-GO pelo reajuste da Unidade de Honorários Dativos (UHD). 
O atual valor, de R$ 80,00, está em vigor há oito anos. Segundo ele, mesmo com o efetivo 
funcionamento da Defensoria Pública do Estado, a assistência jurídica prestada pelos 
advogados, em Goiás, continuará a ser imprescindível.

Em DEFESA 
DA ADvOcAciA

ENtrEviStA | RONALD BICCA
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Natural de Belo Horizonte (MG), Bicca foi procurador-chefe do Estado de Goiás em Brasília 
e presidiu por duas vezes a Associação Nacional dos Procuradores de Estado (Anape). 
Atualmente é presidente do Conselho Deliberativo da entidade. Graduado em Direito e 
Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), é vice-presidente da Comissão 
da Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB e aponta a entidade como importante 
não só pela defesa da classe, mas também pela defesa da cidadania. Em relação à seccional 
goiana, que completa 80 anos em dezembro deste ano, ele a descreve como uma referência 
nacional. Em entrevista à Revista da OAB-GO, Bicca ressalta ainda o trabalho da PGE e 
destaca a necessidade de se realizar concurso para contratação de novos procuradores.

Qual é a importância dos advogados dativos 
para a aplicação da Justiça no estado de Goi-
ás?  
Os advogados dativos são, na verdade, os de-
fensores públicos de fato. Como a estrutura da 
Defensoria Pública é grande e cara, o Estado 
não tem condições de implementá-la de uma 
vez só. Enquanto essa estrutura não estiver ide-
al, quem faz o importante papel de defender o 
cidadão, hipossuficiente perante o Poder Judi-
ciário, são os advogados dativos.
Existe uma previsão de quando a Defensoria 
Pública de Goiás estará definitivamente im-
plantada e como ficará a situação dos advoga-
dos dativos quando isso realmente ocorrer?
A Defensoria já foi implementada. O governa-
dor do Estado nomeou o primeiro defensor e 
a direção da Defensoria Pública, que ficou in-
cumbida de fazer a instalação de concurso pú-
blico, que já está em andamento. Os primeiros 
defensores devem tomar posse ano que vem. 
Serão 40 vagas, mas o número é muito pe-
queno para atender todo o Estado. Então, eu 
acho impossível que o advogado dativo deixe 
de existir. 
Mesmo com a efetivação dos defensores, os 
advogados dativos continuariam a prestar 
serviço?
Acredito que é imprescindível a figura do advo-
gado dativo e inclusive apoio que os advogados 
atuem em Goiânia. Sou a favor e apoio a ques-
tão e estou trabalhando para que isso seja efeti-
vado. Friso e acredito que esse convênio é mui-
to bom, é uma forma de atender à população. 
Acredito que, em médio prazo, conseguimos 
ter uma Defensoria Pública com centenas e 
centenas de cargos já tomados, e que os defen-

sores coordenarão a figura do advogado dativo 
da mesma forma como vem sendo feito hoje 
pela Procuradoria, mas em outra estrutura.
Recentemente a OAB-GO solicitou o reajuste 
do valor da Unidade de Honorários Dativos 
(UHD). A PGE deu um parecer favorável. Qual a 
expectativa de que o governo do Estado apro-
ve o novo valor proposto e quando ele efetiva-
mente passaria a valer? 
O presidente da OAB-GO foi até o governador, 
que se sensibilizou. A situação financeira do 
Estado é crítica, mas o governador tem com a 
OAB-GO prioridade. O que estamos fazendo 
é discutir os números e veremos a forma de 
implementar o aumento, porque realmente o 
valor está bem aquém dos serviços prestados.
Que critérios foram observados para a pro-
posta de que o montante passasse de R$ 80,00 
para R$ 205,67?
Foram utilizados critérios bastante substan-
ciais, entre eles a tabela da OAB. Não sabemos 
se será deferido todo o valor, esperamos que 
sim e trabalharemos nesse sentido. O gover-
nador é bacharel em Direito e esta é uma das 
prioridades porque também reflete na distri-
buição da Justiça.
A OAB-GO completa 80 anos no dia 14 de de-

“QUEM ACOMPANHA A HISTóRIA DO 
BRASIL PERCEBE QUE, EM TODOS OS 
MOMENTOS IMPORTANTES, A ENTIDADE 
NUNCA SE OMITIU NA DEFESA DOS 
VALORES E, PRINCIPALMENTE, NA 
DEFESA DA CONSTITUIçãO”
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zembro. Qual avaliação o senhor faz em rela-
ção à conduta da instituição durante toda a sua 
história?  
A profissão de advogado é a única indispensável 
para o funcionamento de um Poder. O Poder 
Judiciário não funciona sem a figura do advoga-
do. Gostaria de frisar, em relação a isso, que esse 
movimento dentro da advocacia pública - de 
que os advogados públicos devem sair da OAB; 
alguns dizem que nosso mandato é em decor-
rência da lei e não em decorrência da inscrição 
–, acho isso um grande erro, porque a Ordem é 
a única entidade de classe que é nominalmente 
citada na Constituição Federal. Você vê a impor-
tância da OAB não só como entidade de defesa 
da classe, mas como uma entidade de defesa da 
cidadania. Quem acompanha a história do Bra-
sil percebe que, em todos os momentos impor-
tantes, a entidade nunca se omitiu na defesa dos 
valores e, principalmente, na defesa da Cons-
tituição. Minha avaliação é muito positiva, e a 
OAB-GO se destaca, é eficiente, reconhecida. 
Nacionalmente, é uma OAB referência.
Hoje são quantos procuradores no Estado? O 
número é suficiente?
Cento e quarenta e cinco. O número não é 
suficiente. Estamos conversando no sentido 
de que seja realizado um novo concurso. Não 
tem procurador em Itumbiara, em Goianésia. 
Estamos somente com dois procuradores em 
Anápolis, o que não é suficiente. Estamos sem 
procurador no interior todo, isso está causan-
do prejuízo para a arrecadação.
Tem uma previsão de quando seria realizado o 
concurso?
Estamos prevendo para o ano que vem.

Quais são as expectativas quanto à proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) nº 452, que 
trata da reformulação das Procuradorias-Ge-
rais dos Estados e Municípios e da Advocacia-
Geral da União? Quais seriam os benefícios da 
aprovação?
Para um órgão que oferece consultoria jurídica 
ao Estado prestar uma consultoria indepen-
dente e eficiente, é preciso que o mesmo tenha 
autonomias e garantias. Essa PEC reforça isso. 
Então é algo essencial para a instituição e para 
a própria defesa do Estado em juízo. 
Há outro projeto que o senhor gostaria de des-
tacar?
Gostaria de destacar que a advocacia de Estado 
não é de governo. É permanente defender os 
interesses do Estado. Mas, ao mesmo tempo, 
não podemos deixar de observar que uma das 
funções do Procurador é viabilizar as políticas 
do governo eleito pelas urnas, de forma lícita. 
Não somos um órgão somente para emperrar, 
para dizer não, ou para segurar os projetos le-
gítimos de interesse da população. Acho que os 
advogados do Estado têm de ter essa sensibili-
dade, e nossa função é apresentar alternativas 
jurídicas.

“NãO SOMOS UM óRGãO 
SOMENTE PARA EMPERRAR, 
PARA DIzER NãO, OU PARA 
SEGURAR OS PROJETOS 
LEGíTIMOS DE INTERESSE DA 
POPULAçãO”



| 11

cNJ DEtErmiNA AO 
tJ-GO rEtOrNO AO 
FuNciONAmENtO Em 
hOrÁriO iNtEGrAl
Decisão foi tomada após análise 
de Procedimento de Controle 
Administrativo movido pelo 
presidente da seccional goiana, 
Henrique Tibúrcio

O plenário do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) anulou, durante a 140ª sessão plenária, 
em 6 de dezembro, decisão do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) que limi-
tou o horário de funcionamento do Judiciário 
goiano, entre meio-dia e 19 horas. O plenário 
aprovou por unanimidade o relatório do con-
selheiro Bruno Dantas, que considerou proce-
dente recurso da seccional goiana da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-GO) e deter-
minou o restabelecimento imediato do horá-
rio integral de funcionamento da Corte e de 
todas as suas unidades, que é de 8 às 18 horas.
Representante do Senado Federal no Conse-
lho Nacional de Justiça, o conselheiro Bruno 
Dantas entendeu que o TJ-GO extrapolou 
suas competências ao editar a Resolução nº 
11/2011. Segundo ele, reduzir o horário do 
expediente é da competência do Poder Le-
gislativo, pois altera o Código de Organiza-
ção Judiciária do Estado de Goiás, uma lei 
estadual que prevê o funcionamento em pe-
ríodo integral. “A competência do TJ-GO se 
limita à iniciativa de propor um projeto de 
lei que altere a legislação”, afirmou Dantas.
Presidente da seccional, Henrique Tibúr-

cio explica que o conselho entendeu que o 
dispositivo do TJ-GO contraria o Código de 
Organização Judiciária do Estado de Goi-
ás, cujo artigo 158 prevê que o expediente 
forense deve ser das 8 às 18 horas. “Uma re-

“NãO PRECISAMOS DE MEIA JUSTIçA. NA 
VERDADE, ESTAMOS PRECISANDO DE UMA 
JUSTIçA E MEIA. QUE SEJA AMPLIADO 
O PERíODO DE ATENDIMENTO E NãO 
REDUzIDO”

VITóRIA | OAB-GO
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AçõES DA OAB-GO CONTRA A REDUçãO DE HORÁRIO DO TJ-GO

DATAS
DEzEMBRO
6

NOVEMBRO
3

OUTUBRO
19

18

SETEMBRO
29

28

20

depois de sustentação oral feita pelo presidente henrique tibúrcio, o plenário do cnJ anulou, duran-
te a 140ª sessão plenária, decisão do tJ-Go que limitou o horário de funcionamento do Judiciário 
goiano.

as subseções de cristalina, Luziânia e são Luís de montes Belos enviaram ao presidente da seccional 
moção de apoio contra o novo horário de funcionamento do tJ-Go. 

Por iniciativa do conselheiro Bruno dantas, cnJ marca audiência pública em Goiânia para tratar da 
redução do horário. a sessão foi motivada por Procedimento de controle administrativo movido pela 
oaB-Go. a audiência foi cancelada a pedido do presidente do tJ, Vítor Barboza Lenza.

a assembleia Legislativa de Goiás aprovou projeto de decreto legislativo proposto pelo deputado 
estadual misael oliveira que suspende os efeitos do artigo 1º da resolução nº 11/2011 do tJ-Go. 

henrique tibúrcio publicou o artigo “o presidente e seu castelo” no jornal diário da manhã manifes-
tando-se, novamente, contra a redução do horário do tJ-Go.

Por iniciativa dos deputados misael oliveira e daniel messac, a assembleia Legislativa de Goiás 
agendou audiência pública para discutir a mudança de horário de expediente da Justiça estadual. 
o debate não aconteceu porque o presidente do tJ-Go, Vítor Barboza Lenza, não compareceu nem 
designou representante.

conselheiro seccional e presidente da comissão de acompanhamento Forense da oaB-Go, murillo 
macedo Lôbo publicou o artigo “as mazelas do novo horário do judiciário” no jornal diário da 
manhã.

Até o Conselho Nacional de Justiça considerar procedente o pleito da OAB-GO, o presidente da insti-
tuição, Henrique Tibúrcio, tomou várias ações, todas com o apoio da categoria e de outras entidades, 
para por fim ao imbróglio e minimizar os danos. Desde junho, quando foi informado sobre o projeto 
de redução do horário, Tibúrcio se manifestou contrário à medida.
A partir de então, artigos, abaixo-assinados, moções de apoio, manifestos públicos, ações em todas 
as instâncias da Justiça, audiências públicas e movimentações nos legislativos goiano e da Capital 
fizeram parte da agenda. O presidente da OAB-GO credita ao apoio afiançado pelos inscritos e por 
lideranças políticas e classistas o resultado positivo. “Novamente, a advocacia provou que, unida, não 
foge à luta, não se amedronta e está sempre ao lado do advogado e da sociedade”, arremata Tibúrcio.

HISTóRICO[

AçõES

solução não se sobrepõe à lei, sendo assim, 
o ato do tribunal goiano é ilegal. Portanto, 
nulo”, esclarece o presidente da OAB-GO.
Ao usar a tribuna do órgão de controle exter-
no do Judiciário para criticar a medida toma-
da pelo presidente do TJ-GO, o presidente 
da OAB-GO afirmou que não se admite que 
um dos poderes da República, “talvez o mais 
demandado pela população”, fique fechado 
metade do dia. “Não precisamos de meia Jus-
tiça. Na verdade, estamos precisando de uma 

Justiça e meia. Que seja ampliado o período 
de atendimento e não reduzido”, ponderou.
Tibúrcio tem convicção de que o presidente 
do TJ cumprirá a decisão. “O presidente do 
tribunal é um homem que conhece a lei e não 
teria qualquer sentido a autoridade máxima 
do judiciário goiano pregar justamente o des-
cumprimento de uma decisão judicial. O CNJ 
é um órgão constitucionalmente criado para 
fazer a análise da legalidade dos atos adminis-
trativos praticados pelos tribunais”, avaliou.
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após sustentação oral do presidente henrique tibúrcio em defesa do retorno do funcionamento do 
tJ-Go em período integral, a oaB-Go obteve 4 votos favoráveis e 8 contra a concessão da liminar 
no órgão especial do tJ.

a oaB-Go recebeu manifestos de apoio da associação comercial, industrial e de serviços do estado 
de Goiás (acieg), do conselho consultivo de associações de Bairro (ccaB), da Federação Goiana 
das associações de moradores (Fegam) e do sindicato nacional dos aposentados (sindnapi).

os presidentes da União estadual dos estudantes de Goiás (Uee-Go) e da Frente Parlamentar da 
Juventude da câmara municipal de Goiânia entregaram a henrique tibúrcio, manifesto de apoio à 
luta da seccional acompanhado de abaixo-assinado de estudantes de direito. a entrega foi feita em 
frente à Faculdade de direito da UFG, na Praça Universitária, durante mobilização estudantil contra 
a medida do tJ-Go.

a comissão da advocacia Jovem (caJ) da oaB-Go promoveu movimentação nas salas da oaB-Go 
no Fórum dr. heitor moraes Fleury, no setor oeste, e no Fórum desembargador Fenelon teodoro 
reis, no setor Jardim Goiás, contra o novo horário de atendimento do Judiciário goiano. a ação 
colheu assinaturas inclusas em abaixo-assinado que reivindicou retorno do atendimento em horário 
integral.

a oaB-Go impetrou mandado de segurança coletivo com pedido de liminar contra ato do presidente 
do tJ-Go, Vitor Barboza Lenza, que alterou o horário de funcionamento do órgão.

enquete sobre o novo horário de atendimento do Judiciário goiano realizada pelo Portal da oaB-
Go demonstrou o descontentamento dos usuários dos serviços forenses. 80,24% consideraram que 
o novo período de expediente da Justiça estadual é pior do que o antigo. Para 3,98% votantes, a 
mudança não fez diferença e 15,78% acreditaram que a alteração foi benéfica.

a caravana de defesa das Prerrogativas do conselho Federal da oaB reuniu cerca de 150 advoga-
dos na sede da escola superior de advocacia da oaB-Go. a comitiva da oaB nacional, comandada 
pelo presidente da instituição, ophir cavalcante, decidiu deflagrar campanha nacional pela padroni-
zação do funcionamento em período integral dos tribunais de justiça de todos os estados.

o presidente henrique tibúrcio usou a tribuna da câmara municipal de Goiânia para manifestar a 
posição da instituição contra a redução do horário de funcionamento do tJ. os vereadores goianien-
ses assinaram moção de apoio à seccional goiana.

em reunião realizada na sede do mP-Go, o procurador-geral de Justiça, Benedito torres, garantiu 
ao presidente henrique tibúrcio ser contra o horário de expediente adotado pelo tJ-Go em 1º de 
agosto.

o presidente henrique tibúrcio classificou de infelizes as declarações dadas pelo presidente do tJ-
Go, Vitor Barboza Lenza, gravadas pela equipe de reportagem da rádio 730 am e publicadas no 
jornal o Popular.

acompanhado de conselheiros seccionais e demais diretores, o presidente henrique tibúrcio proto-
colizou no tJ-Go medida administrativa com pedido de reconsideração para que a corte especial 
revisse o horário da jornada de trabalho dos servidores do órgão.

o diretor-tesoureiro do conselho Federal, miguel cançado, publicou o artigo “turno único do Judici-
ário afronta carta magna e o cidadão” no jornal diário da manhã.

o presidente da oaB-Go, henrique tibúrcio, voltou a manifestar a insatisfação da categoria com o 
novo horário de funcionamento tJ-Go.

a oaB-Go ajuizou reclamação (rcL 12042) no supremo tribunal Federal (stF) para contestar 
suposto desrespeito do presidente do tJ-Go à decisão do ministro Luiz Fux sobre redução de jornada 
de trabalho no Judiciário. a reclamação foi arquivada sem julgamento do mérito.

o conselho seccional da oaB-Go se posicionou contra o novo horário de funcionamento do Ju-
diciário goiano. a decisão foi tomada por unanimidade durante sessão plenária extraordinária na 
instituição. o juiz auxiliar da presidência do tJ-Go márcio de castro molinari esteve na seccional 
para apresentar o projeto ao colegiado, a convite da própria oaB-Go.

o presidente henrique tibúrcio participou de reunião na presidência do tJ-Go em que foi apresenta-
da a proposta do novo horário de funcionamento do Judiciário goiano. tibúrcio afirmou que a mudan-
ça não repercutiria bem entre a advocacia, pois o atendimento já era falho no expediente integral.
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8O ANOS DE 
hiStÓriA
Nas oito décadas de existência, 
OAB-GO acumula muito mais do 
que crescimento estrutural

A seccional goiana da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) completou 80 anos no dia 14 de 
dezembro. Em quase um século de existência, 
a entidade passou por mudanças que vão além 
das estruturais. Assistiu e participou de aconte-
cimentos políticos e sociais que marcaram todo 
o País e, hoje, com aproximadamente 30 mil 
inscritos, entre ativos e inativos, se destaca, na-
cionalmente, como observam alguns dos atores 
dessa história.
Foi na cidade de Goiás, então Capital do estado, 
que a OAB-GO se instalou em 12 de abril de 1932. 
O ato foi marcado por uma sessão solene no Tri-
bunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A 
criação, no entanto, ocorreu meses antes, em 14 
de dezembro de 1931. A instituição surgiu em 
uma fase de mudanças no Brasil. O período da 
Primeira República havia acabado de terminar 
depois do Golpe de Estado, em 1930, que levou 
Getúlio Vargas ao poder.
“Quando a OAB-GO foi criada, não havia Goiâ-

nia ainda”, recorda o ex-presidente da seccional, 
Otaviano de Miranda (foto 01). A pedra funda-
mental da cidade foi lançada em 24 de outubro 
de 1933. Miranda afirma que a iniciativa de for-
mar a seccional foi mais do Tribunal de Justiça. 
Membros do TJ-GO foram os primeiros a compor 
o conselho diretor da entidade em Goiás. Sem a 
definição quanto à incompatibilidade entre ma-
gistratura e advocacia, naquele momento, as-
sumiu a função de presidente o desembargador 
Oliveira Godói. Em 28 de maio de 1932, foi eleita 
a primeira diretoria da OAB-GO. Assumiu o pos-
to de presidente, o advogado Benjamin da Luz 
Vieira. O advogado Albatênio Godói acumulou 
as funções de secretário e tesoureiro.
Vieira permaneceu no cargo por pouco mais 
de seis meses. Depois dele, outros 20 advoga-
dos presidiram a seccional até 2009, quando foi 
eleito o atual presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio. Até que passasse a vigorar o novo esta-
tuto da entidade, datado de 1994, os mandatos 
tinham duração de dois anos, e a votação poderia 
acontecer também de forma individual, não ape-
nas em chapa.
O advogado Otaviano de Miranda foi um dos 
que vivenciaram a fase do antigo estatuto. Ele re-
corda que o grupo, quando postulou candidatu-
ra, concorria com o de Jorge Jungmann, que pre-
sidiu a seccional de 1967 a 1970 e de 1973 a 1976. 
“Conseguimos uma coisa inédita: eleger todos os 
18 da nossa chapa”. Ele explica que, na época, po-
dia se fazer uma chapa mesclada, já que os votos 
não eram fechados. Além disso, Miranda lembra 
que a diretoria era formada depois da eleição, em 
decisão interna, assim como ocorre nos poderes 
legislativo brasileiro.
 Quando assumiu a presidência da OAB-GO, 
em 1977, Otaviano diz que a entidade “não ti-
nha nada”. A sede era numa sala emprestada, no 
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prédio da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Goiás (Casag), na Avenida Goiás com a Rua 
1, no Centro de Goiânia. Miranda recorda que o 
espaço, hoje ocupado pela Farmácia do Advoga-
do, até aquele período, abrigava uma agência da 
Caixa Econômica Federal.
Apesar de muitos advogados não saberem, o ex-
presidente destaca que, desde a fundação até os 
dias de hoje, a OAB não paga nenhum centavo 
aos diretores. Da época em que foi presidente 
Otaviano ressalta que nem carro a Ordem tinha. 
“A estrutura era própria do presidente.”
Luiz Francisco Guedes de Amorim (foto 02), que 
integrava a chapa vitoriosa do biênio 1977/1978, 
foi eleito presidente no mandato subsequente 
(1979/1980). Ele lembra que, naquele período, a 
Ordem ainda não havia chegado às cidades do 
interior. “Era praticamente Goiânia e Anápolis, 
e os advogados do interior não tinham uma voz 
coletiva.” A primeira subseção foi instalada em 
Itumbiara, no dia 25 de outubro de 1933. Hoje, 
a OAB-GO conta com 40 subseções e 94 dele-
gacias, que estão instaladas em cidades menores 
do que as subseções. Integra ainda a estrutura da 
seccional 33 comissões de trabalho.
Durante o mandato, Amorim calcula que foram 
criadas e implantadas entre 13 e 14 subsecções, 
como em Luziânia, Jataí, Morrinhos e Caldas 
Novas. A escolha das cidades considerava a 
quantidade de advogados militantes na região. 
“Foi uma ação importantíssima de valorização 
do trabalho do advogado no seu município.” Ele 
lembra que, naquele tempo, Tocantins perten-
cia a Goiás e para lá também levaram cursos de 
atualização, ministrados por ele e pelo professor 
Marcos Afonso Borges (foto 03).
Depois de presidir a Ordem em Goiás, Amorim 
foi conselheiro federal da OAB e, junto com Jor-
ge Jungmann e Rômulo Gonçalves, lutou pela 
transferência da sede da Ordem do Rio de Janei-
ro para Brasília. Mais tarde, foi escolhido no 5º 
Constitucional para integrar o Ministério do Tra-
balho, alcançando, em seguida, o posto de pri-
meiro presidente do Tribunal Regional do Traba-
lho de Goiás (TRT-GO), tomando posse do cargo 
em janeiro de 1991. Luiz Francisco explica que, 
antigamente, a Justiça do Trabalho de Goiás per-

tencia a Minas Gerais e, depois, a Brasília. “Entre 
1988 e 1989, eu e outros advogados lutamos para 
a criação de um tribunal próprio e, como fui um 
dos baluartes nessa luta, o Conselho Estadual da 
OAB me indicou em primeiro lugar na lista sêx-
tupla para integrar o Tribunal.”
No mandato posterior ao de Amorim, entre 1981 
e 1982, a presidência foi ocupada por Wander-
ley de Medeiros. Nesse biênio, Felicíssimo Sena 
(foto 05) ocupou o cargo de presidente da Casag 
e, em 1983, elegeu-se vice-presidente da seccio-
nal. Quando Sena, ainda como estagiário, co-
nheceu a Ordem, em Goiás, esta ocupava uma 
“modesta sala no fórum da Comarca de Goiânia”, 
que funcionava em prédio ao lado do Palácio das 
Esmeraldas, na Praça Cívica. O “abrigo” antece-
deu à sala emprestada pela Casag.
Depois de ser vice-presidente, no mandato de 
Olavo Berquó, Sena licenciou-se da advocacia 
para ocupar o posto de diretor-geral de Receita 
Tributária de Goiás. Na sequência, voltou a ad-
vogar e presidiu a OAB-GO por seis vezes. O pri-
meiro mandato foi de 1987 a 1988 e o segundo de 
1989 a 1990. Também foi eleito presidente para 
o período de 1991 a 1992, mas licenciou-se para 
exercer a presidência da Celg. Em setembro de 
1996, voltou a dirigir a seccional completando o 
mandato de Eli Alves Forte, até 31 de dezembro 
de 1997. Os últimos mandatos como presiden-
te da Ordem, em Goiás, ocorreram nos triênios 
1998/2000 e 2001/2003.
Em meio às muitas lembranças dos períodos em 
que esteve à frente da entidade, Sena recorda 
que o controle das informações dos advogados 
inscritos na Ordem, na década de 1980, era todo 
manual. Dados da inscrição, pagamento da anui-
dade, eram anotados em fichas, sendo as de cor 
rosa para os advogados e azul para os estagiários. 
Para confirmar se já haveria condição de anga-
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riar recursos para a construção da sede própria 
da OAB-GO, foi necessário contar todas as fichas 
dos advogados ativos, chegando a um número 
de três mil. O próximo passo foi informatizar a 
entidade para ter maior controle do pagamento 
das anuidades. Começou com um computador 
na tesouraria.
O terreno, que veio a abrigar a Casa dos Advo-
gados e o auditório, na Rua 1.121, setor Marista, 
foi solicitado ao governador Henrique Santillo e 
cedido pelo Estado. No entanto, apesar de doado, 
o espaço continuava a abrigar uma hortaliça de 
um órgão público. Para ocupá-lo, um grupo de 50 
homens foi mobilizado num domingo, Dia das 
Mães. Às 3 horas de 8 de maio de 1988, o grupo 
chegou ao local com patrolas, caminhões e outros 
equipamentos. Até as 16 horas, retiraram 267 ca-
minhões de terra na perfuração do subsolo. “Es-
távamos ocupando aquilo que era nosso”, ressalta 
Sena. 
A sede, batizada de Casa do Advogado Jorge Jung-
mann, foi entregue em 10 de maio de 1991. Em 7 de 
agosto de 1992, o auditório Eli Alves Forte, anexo 
à Casa, foi inaugurado. Também durante um dos 
mandatos de Sena foram construídos o Centro de 
Serviços da seccional com a Biblioteca Professor 
Waldir Luiz Costa e o Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer da Advocacia de Goiás (CEL). Além disso, 
foram adquiridas ou edificadas 21 sedes próprias 
no interior.
Encerrado o último mandato de Sena, Miguel 
Cançado (foto 06) se elegeu para os triênios de 
2004 a 2006 e de 2007 a 2009. Miguel, que conhe-

ceu a Ordem enquanto iniciava o curso de Direito, 
em 1982, ao participar de seminário promovido 
pela entidade sobre a necessidade de uma nova 
Constituição, a partir de 1995, começou a parti-
cipar do quadro da OAB-GO. O início foi como 
conselheiro suplente. Até alcançar a presidência, 
acompanhou a evolução da seccional. “De 1995 
para cá, a Ordem cresceu muito. Cresceu em es-
trutura de serviço, em presença, no cumprimen-
to das atividades institucionais e corporativas.” 
Durante o último mandato de Cançado, é que foi 
construído o Edifício Olavo Berquó, prédio anexo 
da sede administrativa da seccional, que foi equi-
pado e entregue na gestão atual.
Cançado também foi diretor da Escola Superior 
de Advocacia (ESA) e, enquanto ocupou a fun-
ção, participou da consolidação e construção da 
sede própria da ESA – inaugurada em 1999 –, 
“que passou a ser uma presença importante em 
Goiânia, nas subseções e com repercussão nacio-
nal”. Atualmente, Cançado é diretor-tesoureiro 
do Conselho Federal da OAB, sendo o primeiro 
advogado de Goiás a ocupar função de diretoria 
na entidade.
Atual presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio 
(foto 04), teve o primeiro contato com a seccional 
quando ainda era criança, acompanhando o pai, 
o também advogado Walquires Tibúrcio, numa 
das visitas à entidade quando estavam a caminho 
do fórum. “Eu sempre admirei muito a OAB e me 
lembro que, logo que comecei o curso de Direito, 
já frequentava alguns eventos da Ordem em fun-
ção do meu pai ser advogado. Era uma OAB mui-
to menor.” Tão logo se formou, Tibúrcio conta 
que queria ingressar na entidade e participar. Co-
meçou como conselheiro, sendo eleito em 2000. 
Em 2009, venceu a disputa pela presidência da 
OAB-GO, função que passou a ocupar em 2010.
O presidente destaca ter assumido uma seccio-
nal melhor estruturada, com muitos serviços e 
estrutura física para o advogado, além de credi-
bilidade. “A OAB-GO cresceu, em estrutura e em 
responsabilidade, graças ao trabalho de muitos 
homens que se engajaram de corpo e alma”. Na 
opinião de Tibúrcio, o impeachment do então 
presidente Fernando Collor foi um dos fatos mais 
marcantes que a entidade participou. 
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O advogado João Neder (foto 07) fez parte da 
Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO 
e diz que, mesmo quando exerceu a função de 
promotor, de 1980 a 1984, nunca deixou de estar 
na Ordem, atuando na Comissão nos mandatos 
de Olavo Berquó e Rômulo Gonçalves. Ele desta-
ca também que, por volta de 1992, foi examina-
dor de Direito Penal e Processo Penal no Exame 
da Ordem. Também participou da luta da OAB 
pela redemocratização e o fim da Ditadura. “Fui 
preso várias vezes pelo regime militar por causa 
da minha opinião contra a censura, liberdade de 
expressão e atos que redundavam em agressão 
aos direitos humanos. Participei com respaldo 
da Ordem.”
Presidente do Instituto dos Advogados de Goi-
ás, Marcos Afonso Borges, que foi eleito para ser 
presidente da OAB-GO durante 60 dias em 1986, 
conta que se inscreveu na Ordem na época da 
Revolução de 1964. “Período turbulento quando 
tivemos Golpe de Estado e isso atingiu os direi-
tos individuais das pessoas.” Borges revela que a 
classe passou por perigos. “Tivemos colegas que 
foram presos e a Ordem permaneceu o tempo 
todo lutando e propagando a Democracia.” Se-
gundo ele, o IAG e a OAB-GO são contemporâ-
neos e, desde quando foram criados, trabalham 
na defesa e fiscalização das atividades da advoca-
cia, “sempre em harmonia”. Borges informa que 
a função do Instituto é a parte cultural da Or-
dem, como realização de cursos, conferências, 
congressos. Ações que, com a criação da Escola 
Superior de Advocacia (ESA), passaram a ser re-
alizadas em parceria entre as entidades.
O conselheiro seccional Francisco Barbosa Garcia 
(foto 08), de Jataí, que foi, por quatro mandatos, 
presidente da subseção na cidade, completará, 
em 2012, nove anos de atuação como conselheiro 
estadual. Garcia lembra que, quando começou 
a atuar como advogado, em 1968, em Jataí, só 
havia outros 12 profissionais. Hoje, segundo ele, 
são mais de 500 advogados. A criação da subse-
ção no município “foi um marco definitivo que 

Presença em 
atos e fatos

veio resolver a representatividade da classe dos advogados”, comenta.
O conselheiro ressalta que, durante o período militar, a Ordem teve momen-
tos “gloriosos”. “Naquele tempo de exceção, a OAB não se calou e fez valer, na 
qualidade de representante da sociedade civil, o direito de centenas de bra-
sileiros que foram presos e perseguidos durante o regime.” Segundo Garcia, 
em Goiás, a participação da entidade não é diferente. “Fazendo uma análise 
da OAB-GO do meu início de carreira e da seccional de hoje, mostra-se a 
Ordem em Goiás como a mais bem estruturada no País.” Para o conselheiro, 
a Ordem é hoje a grande guardiã do Estado Democrático de Direito. “Tem 
ela, nesses muitos anos, empunhado a bandeira pelos grandes movimentos 
sociais e políticos de nosso País.”

EX-PRESIDENTES DA OAB-GO:[
MIGUEL CANçADO 
2004/2006 e 2007/2009

FELICíSSIMO SENA
1987/1988 e 1989/1990, 14/09/96 a 
31/12/97, 1998/2000 e 2001/2003

ELI ALVES FORTE
01/02/95 a 06/07/96

ISMAR ESTULANO GARCIA
1991/1994

MARCOS AFONSO BORGES
28/05/1986 a 26/07/1986

OLAVO BERQUó
1983/1986

WANDERLEy DE MEDEIROS
1981/1982

LUIS FRANCISCO GUEDES AMORIM
1979/1980

OTAVIANO DE MIRANDA
1977/1978

CLEOMAR DE BARROS LOyOLA 
1971/1972

JORGE JUNGMANN 
1967/1970 e 1973/1976

RôMULO GONçALVES
1961/1966

PAULO FLEURy SILVA E SOUzA
20/05/49 a 27/07/49 sUBstitUto*

JOAQUIM TAVEIRA
01/02/52 a 29/07/52 sUBstitUto*

COLEMAR NATAL E SILVA
1953/1960

ALBATêNIO CAIADO GODóI
1939/1941

MAXIMIANO DA MATA TEIXEIRA
1945/1947 

EVERARDO DE SOUzA 
1948/1952

SEBASTIãO FLEURy CURADO
05/02/35 a 26/12/37

EMíLIO FRANCISCO POVOA
15/12/32 a 29/12/34 e 01/04/35 a 31/03/37 
sUBstitUto* 

BENJAMIN DA LUz VIEIRA
28/05/32 a 13/12/32

07 08
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cONFErÊNciA 
DE SucESSO 
A atual diretoria da OAB-GO, cumprindo o previsto no estatuto da 
seccional, promoveu, junto à Escola Superior de Advocadia (ESA), 
a Conferência Estadual dos Advogados

Nos dias 26, 27 e 28 de outubro, o Centro de 
Convenções de Goiânia foi palco da Conferên-
cia Estadual dos Advogados. Na programação, 
palestras e painéis de debate com diversas auto-
ridades e estudiosos do meio jurídico, além de 
apresentações culturais. Em paralelo, também 
foi promovida a Feira do Advogado, com estan-
des de produtos e serviços. Na noite do dia 26, 
uma breve apresentação do coral do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) abriu os trabalhos, no 
Teatro Rio Vermelho, seguida da proclamação 
do Hino Nacional pela cantora Thaís Guerino.
No discurso de abertura, o presidente da seccio-
nal, Henrique Tiburcio, falou sobre a ousadia 
de fazer um grande evento. “Entendemos que 
a advocacia goiana, por sua qualidade, merece 
um evento dessa grandiosidade”, disse dando as 
boas-vindas aos participantes. Representando 
o governo estadual, o vice-governador e advo-
gado, José Eliton, parabenizou a OAB-GO e a 
Escola Superior de Advocacia (ESA) pelo porte 
do evento. “Somos todos cientes da importância 
desse debate e das reformas que estão em an-
damento. O desafio que temos agora é de ala-

vancar essa discussão e, posteriormente, é de 
convencer o Parlamento brasileiro a aprovar as 
propostas que darão eficiência à Justiça do País”, 
ponderou.
Representando a OAB nacional, o conselheiro 
federal Felicíssimo Sena também discursou. 
“Aprendam tudo o que será discutido aqui. Não 
se pode perder a oportunidade de aprender em 
uma Conferência como esta”, aconselhou. Para o 
então procurador de Goiânia, Ernesto Roller, os 
presentes se tornariam “advogados melhores”, 
depois do evento. Participaram ainda da mesa de 
abertura o procurador-geral do Estado, Ronald 
Bicca; o defensor público geral de Goiás, João 
Paulo Brzezinski; a presidente da Associação 
dos Procuradores do Estado de Goiás, Valentina 
Jungmann; o diretor-geral da Escola Superior de 
Advocacia (ESA) da OAB-GO, Alexandre Iunes; 
o presidente da Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Goiás (Casag), Jaime José dos Santos; 
e o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), Bruno Dantas. Ao fim da solenidade de 
abertura da Conferência, houve um coquetel ao 
som da cantora Camilla Faustino.

EvENtO | DIREITO
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Bruno Dantas proferiu a palestra de abertura, 
em substituição à ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Cármen Lúcia, que se ausen-
tou para participar do julgamento vitorioso da 
constitucionalidade do Exame de Ordem, assim 
como o presidente da OAB, Ophir Cavalcanti. 
Bruno Dantas, um dos integrantes da comissão 
de juristas que elaborou o anteprojeto do Novo 
Código de Processo Civil (CPC), palestrou sobre 
as Reformas do Código. “É preciso que nós refor-
mulemos alguns pontos e possamos dar previsi-
bilidade às nossas instituições e jurisdicionados”, 
ressaltou. O palestrante trouxe alguns dados do 
CNJ para mostrar que mais investimentos não 
representam maior celeridade da Justiça, outro 
ponto de discussão, na reforma do CPC. “Em 
2010, o orçamento das justiças estaduais aumen-
tou 7%. O número de casos, em contrapartida, 
caiu 4%, em relação a 2009. Ainda assim, houve 
um aumento de 5% de congestionamento nas 
justiças estaduais, ou seja, houve acréscimo no 
orçamento, menos casos a serem analisados, 
mas aumento na demora do sistema processu-
al”, apontou o conselheiro. Outros dados levan-
tados por Bruno mostraram que, desde que foi 
editado, em 1974, o CPC já experimentou, pelo 
menos, 75 modificações. “Esse modelo de minir-
reformas dilacerou o sistema processual brasi-
leiro, e o que justifica a existência de um Código 
é justamente o caráter sistêmico. Por isso, pro-
curamos harmonizar o CPC com a Constituição 
Federal e garantir, evidentemente, o direito à 
ampla defesa e ao contraditório, mas com uma 
razoável duração do processo”, explicou, deixan-
do clara a necessidade da reforma. 
No segundo dia da Conferência, duas palestras 
magnas foram proferidas pela manhã. O jurista 
Nelson Nery Júnior abordou os desafios cons-
titucionais em relação ao novo CPC. A palestra 
teve como moderador o presidente do Instituto 
dos Advogados de Goiás (IAG), Marcos Afonso 
Borges, além da presença da conselheira seccio-
nal e diretora-adjunta da ESA Ludmila de Castro 
Torres, que compôs a mesa diretiva. Nelson cri-
ticou o fato do novo CPC ter sido elaborado pelo 

Palestras e debates Senado e não pela Câmara dos Deputados. “O 
projeto não é popular. Qualquer alteração que 
a Câmara faça pode ser vetada quando o projeto 
voltar ao Senado, que é a sua casa original”, ana-
lisou. Nelson Nery destacou ainda que o novo 
Código privilegia a celeridade em detrimento do 
cidadão. “Vejo com tristeza esse novo Código, 
porque não vai ser bom para o cidadão. Deveria 
atender o cidadão e não privilegiar a celeridade 
pela celeridade, só para diminuir as pilhas nos 
Tribunais. Tem muitos pontos bons, mas, no ge-
ral, privilegia o Poder Judiciário”, lamentou. 
A segunda palestra magna do dia foi proferida 
pelo jurista Luiz Flávio Gomes, que abordou “Os 
Limites da Atuação Judicial no Estado Demo-
crático de Direito”. A explanação contou com a 
presença do diretor-adjunto da ESA Pedro Paulo 
Guerra de Medeiros e teve como mediador o ad-
vogado José do Carmo de Siqueira. Descontraí-
do, o palestrante fez uma espécie de “conferên-
cia-show”, interagindo bastante com o público. 
Juiz desde os 24 anos de idade, Luiz Flávio deu 
ênfase a duas premissas básicas para o exercício 
da profissão: independência e imparcialidade, 
o que não combina com eleição de juízes. “Juiz 
eleito tem compromissos eleitorais e com com-
promissos eleitorais ele fulmina sua indepen-
dência”, defendeu, citando inclusive os casos de 
juízes nomeados por parte da Presidência da Re-
pública. “O ideal é que sejam sempre escolhidos 
por meritocracia e que não dependam de nin-
guém, a não ser do esforço próprio”, ressaltou. O 
palestrante também falou sobre o 
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consenso popular e a possível influência do pro-
cesso midiático de condenação nos processos, 
fatores que os juízes não devem considerar nas 
decisões. Luiz Flávio concluiu citando sete exi-
gências para a prática de uma jurisdição isenta:  
ausência de interesse pessoal, respeito às partes, 
jamais ser inimigo do réu, atuação com transpa-
rência e honestidade, não deixar vazar informa-
ções, evitar a todo custo o populismo judicial e 
ir até aonde a lei permite. 
No período vespertino, houve painéis de deba-
tes sobre Processo Penal, Processo Civil, Cons-
titucional e Eleitoral, Trabalho e Processo do 
Trabalho, Direito Desportivo e Direito Público. 
Os painéis duraram toda a tarde, com intervalo 
para lanche na Feira dos Advogados. 
Na sexta feira, a programação matutina também 
ficou por conta dos painéis, sendo que o deba-
te sobre o Direito Público deu lugar ao Direito 
Previdenciário. À tarde, o advogado criminal 
carioca Técio Lins e Silva proferiu palestra com 
o tema “Advogados e Advocacia: produtos de 
marca ou genéricos?”, e teve a mesa coordena-
da pelo conselheiro seccional e diretor-adjunto 
da ESA Pedro Paulo Guerra de Medeiros. Técio 
fez um retrospecto das dificuldades e vitórias 
dos advogados, do período militar aos dias de 
hoje. “A história da advocacia é a história das 
grandes conquistas nacionais e se mescla com 
a história do próprio Brasil”, analisou. Um dos 
principais pontos da palestra foi a referência ao 
habeas corpus. Técio lembrou que o dispositi-
vo foi proibido, em dezembro de 1968, durante 
a ditadura militar, para os casos julgados como 
crimes políticos. “Vejo, hoje em dia, ministros 
da justiça dizerem que é preciso limitar os ha-
beas corpus. Eles não enxergam outros fatores 
como a violência, o abuso de poder, os erros de 
julgamento, as denúncias malfeitas, os gram-
pos em gabinetes e casas, entre outros. Isso não 

comove os juízes”, criticou Técio, que definiu o 
atual momento como uma “tortura pós-moder-
na” e conclamou a indignação de todos “O ha-
beas corpus é um instrumento que foi criado há 
mais de mil anos e não deve ser limitado. Nós, 
advogados, temos o dever de nos indignarmos 
com essa situação”. O palestrante teceu ainda 
mais críticas ao Judiciário. “O juiz não recebe o 
advogado, não gosta dele e o enxerga como um 
adversário”, lamentou, citando ainda problemas 
como o abuso de poder e a recusa do Judiciário 
em ser fiscalizado pelo CNJ. “Reajam às injusti-
ças, não deixem passar em branco a prepotên-
cia de um juiz, de um policial. Honrem o título 
de advogados de vocês!”, finalizou, arrancando 
aplausos da plateia.
A última palestra magna da Conferência teve 
como tema “O mito da impunidade no Proces-
so Penal Brasileiro” e foi proferida por Rogério 
Seguins Martins Junior e o experiente advoga-
do criminal Paulo Sérgio Leite Fernandes. O 
presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, o 
conselheiro seccional e presidente da Comissão 
de Segurança Pública e Política Criminal, Dou-
glas Dalto Messora, e o conselheiro seccional e 
diretor da ESA Pedro Paulo Guerra de Medeiros 
participaram da mesa de trabalhos. 
Rogério Seguins iniciou a palestra citando dados 
do CNJ que mostram que o País, em 2010, tinha 
a 3ª maior população carcerária do mundo, atrás 
apenas dos EUA e China. Além disso, cerca de 
50 mil pessoas estão presas em delegacias de po-
lícia em todos os estados brasileiros. “Será que 
a tal mazela da impunidade advém da aplicação 
do Processo Penal Brasileiro? Ele seria ineficaz? 
Será que os instrumentos de defesa, como o ha-
beas corpus, atrapalham o processo? Acredito 
que não”, declarou. De acordo com o advogado, 
o problema está na falta de integração entre os 
três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), 
a sociedade civil e a OAB, que precisam se unir 
para fazer valer a Constituição Federal. “Propos-
tas de reforma não vão mudar a realidade”, opi-
nou, ao criticar a imprensa e, principalmente, os 
políticos por culparem os advogados, as regras e 
o direito de defesa pela impunidade.  “Não são os 
habeas corpus que abarrotam a Suprema Corte, 

“A HISTóRIA DA ADVOCACIA É A 
HISTóRIA DAS GRANDES CONQUISTAS 

NACIONAIS E SE MESCLA COM A HISTóRIA 
DO PRóPRIO BRASIL”
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são as causas do Estado. O STF deveria se abster 
de julgar causas acionadas por ele. Se o cidadão 
tem o direito de protestar, defendido pela Consti-
tuição, seus recursos não podem ser entendidos 
como protelatórios”, concluiu, antes de passar a 
palavra para Paulo Sérgio, que abordou o Direi-
to Penal como uma questão de faces contrárias. 
“Ao invés de falarmos em punir o cidadão, res-
saltamos o seu direito de defesa”, observou. Ele 
afirmou que, enquanto os presídios e delegacias 
estão lotados de presos, o País não pune aqueles 
que praticam ilegalidades com o povo brasileiro. 

“Nós não temos, no Brasil, a característica de pu-
nir uma autoridade Judiciária. Nós estamos num 
momento sócio-político-ideológico em que, ou 
os advogados se levantam, ou nós vamos nos 
transformar em serventes do Poder Judiciário”, 
concluiu.
Para finalizar o último dia de atividades da Con-
ferência, a Comissão da Mulher Advogada pro-
moveu um debate sobre a “A Mulher que Traba-
lha o Direito”, com a presidente da Associação 
dos Procuradores do Estado de Goiás, Valentina 
Jungmann.

Cerca de cinco mil pessoas, entre conferencistas, 
palestrantes, convidados, expositores, visitan-
tes da feira e prestadores de serviço, estiveram 
no Centro de Convenções de Goiânia durante 
a Conferência Estadual dos Advogados. Os nú-
meros refletem o sucesso do evento, registrado 
também na opinião dos participantes. 
O advogado André Fernandes da Silva, da área 
de Direito Civil, elogiou a escolha dos pales-
trantes e debatedores. “A Conferência foi óti-
ma! Achei espetacular a iniciativa da OAB-GO 
de promovê-la. As pessoas convidadas para as 
palestras e debates conseguiram motivar os 
presentes em relação à carreira da advocacia, 
trazendo temas relevantes”, observou André, 
que elegeu a palestra de Técio Lins e Silva como 
uma das mais motivadoras. 
A professora de Direito da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) Cláudia Pereira Quintino 
classificou o tema central como “mais perti-
nente impossível”. “O novo CPC está por vir, e 
quanto mais se discutir a respeito, melhor”, jus-
tificou. O estudante do sexto período de Direito 
da UFG Rodrigo do Vale endossou o discurso da 
professora. “Achei o tema muito interessante, 
porque as reformas processuais vão afetar todos 
que atuam na área do Direito.” Ele destacou a 
palestra de Nelson Nery Junior. “Gostei bastan-
te, porque ele inovou na abordagem das Refor-
mas Processuais, teceu várias críticas sobre as 
mudanças do CPC, e era um aspecto que eu não 

tinha visto ainda”, finalizou. 
“Tivemos a ousadia de fazer um evento desse 
porte e fomos correspondidos pelo público e 
pelos palestrantes. Goiás se insere, a partir de 
agora, como palco de grandes eventos jurídicos 
no Brasil. Com certeza, faremos mais eventos 
como esse”, declarou satisfeito o presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio (foto 01). 
Para o secretário-geral da seccional, Flávio Buo-
naduce Borges (foto 02), as expectativas foram 
atingidas. “A sensação que temos dos partici-
pantes é muito positiva, estão perguntando até 
se vamos realizar outra Conferência já no ano 
que vem”, relata Flávio, que credita o sucesso 
principalmente à escolha dos palestrantes e ao 
tema abordado.  “Esse sucesso dependeu prin-
cipalmente da grade curricular que disponibi-
lizamos. Houve uma boa participação dos pa-
lestrantes, que interagiram também em outras 
palestras, o que deixa a sensação de que houve 
mesmo uma troca muito positiva”, comemorou 
Flávio.
O diretor-geral da ESA, Alexandre Iunes Ma-
chado (foto 03), reconheceu que organizar a 
Conferência foi um grande desafio. “Costumo 
analisar os eventos pelas referências que recebe-
mos dos participantes e, nesse caso, são as mais 
positivas possíveis. Foi um evento que mudou 
o curso da advocacia em Goiás, no sentido de 
inseri-la em grandes eventos jurídicos. O saldo 
é realmente positivo”, concluiu Alexandre.

BALANçO POSITIVO[
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02

03
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FEIRA DO ADVOGADO
Paralelo à Conferência, evento 
agradou por oferecer produtos e 
serviços diversificados
Paralelamente à Conferência Estadual, foi realiza-
da a Feira do Advogado. Instalada no piso térreo 
do Centro de Convenções de Goiânia, o evento 
contou com cerca de 120 estandes, que oferece-
ram diversos produtos e serviços relacionados 
ao meio jurídico e ao público em geral. Cursos 
de aperfeiçoamento, últimos lançamentos da 
literatura jurídica, universidades mais conceitu-
adas na área do Direito, Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL) com ofertas de estágio para graduandos, 
ferramentas eletrônicas que conferem praticida-
de ao trabalho dos advogados, cartórios, órgãos 
públicos, imobiliárias, meios de comunicação, 
entre outros. Tudo isso foi apresentado e ofere-
cido aos conferencistas, que aprovaram o que vi-
ram. “A feira tem estandes disponíveis que dão a 
oportunidade para os advogados se atualizarem, 
conhecerem mais sobre os lançamentos da litera-
tura jurídica, por exemplo. Tem ainda o estande 
da Casag”, disse a advogada das áreas Civil e Imo-
biliária, Márcia Maria, com um livro de Direito 
Imobiliário recém-comprado.
O estande da Casag foi, inclusive, um dos mais 
badalados da Feira. No local, todos os serviços da 
instituição foram disponibilizados, como explica 
o presidente, Jaime José dos Santos. “Trouxemos 
toda a linha de serviços da Casag: a farmácia, a 
ótica, a livraria, o plano de saúde, o plano de pre-
vidência, a engraxataria, serviços de massagem, 

de limpeza de pele, de tratamento capilar. Um 
evento como a Conferência marca a história da 
instituição, agrega todos os valores pelos quais 
lutamos tanto. A Casag se insere na atividade no 
sentido de dar ao advogado todas as condições 
pra que ele tenha suporte na atividade profissio-
nal”, ressaltou. O fundo de pensão OABPrev-GO/
TO teve um estande exclusivo, onde os inscritos 
puderam conhecer o plano de previdência da ad-
vocacia e esclarecerem suas dúvidas.
Um dos expositores da Feira foi o advogado e pro-
fessor de português Carlos André, que aproveitou 
a oportunidade para divulgar os cursos e lançar 
dois livros, um deles voltado para o português 
jurídico. “Quis lançar os livros aqui por saber do 
profissionalismo com que a OAB-GO promove 
seus eventos e também para que meus colegas da 
advocacia possam ter acesso à língua portuguesa, 
que é, de fato, uma ferramenta, um instrumento 
de suma importância para a profissão”, explicou 
Carlos. 
O estudante do décimo período de Direito da 
UFG Marco Túlio de Souza Lima aprovou a va-
riedade de estandes. “Gostei principalmente dos 
que divulgam cursos jurídicos e dos espaços das 
editoras”, observou. Para o advogado Rogério 
Molica, que atua nas áreas de Direito Tributá-
rio e Civil, o que chamou a atenção também foi 
o número de estandes e a utilidade dos serviços 
oferecidos. 
O responsável pelo estande do Cartório Mais, 
Marlon Souza, também ficou satisfeito com o que 
viu. “A Feira trouxe novidades do ramo jurídico, 
como a união entre cartórios e sistema advocatí-
cio, em forma de parcerias, e isso é muito bom”, 
analisou. O diretor-tesoureiro da OAB-GO, Enil 
Henrique de Souza Filho (foto), confirmou que 
a Feira do Advogado, assim como a Conferência, 
correspondeu às expectativas. “A Feira do Advo-
gado teve uma estrutura muito bem organizada, 
muito bem pensada, com um ótimo visual, e cor-
respondeu à expectativa que nós, da OAB-GO, e 
os expositores tínhamos para o evento”, comemo-
rou.
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vANtAGENS pArA 
OS ADvOGADOS
Telecomunicação, crédito e 
financiamento de imóveis estão na 
lista de convênios que beneficiam 
os inscritos na OAB-GO

Uma ferramenta importante no exercício da profis-
são do advogado é a comunicação. Estar sempre em 
contato com clientes e colegas de trabalho é parte 
da rotina da categoria. Pensando nisso, foi firmada 
entre a OAB-GO e a operadora de telefonia Oi uma 
parceria que vai oferecer planos e descontos espe-
ciais para os advogados adimplentes inscritos na ins-
tituição. O convênio foi assinado pelo presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio, no dia 28 de outubro, 
durante a Conferência Estadual dos Advogados. A 
Oi vai oferecer aos inscritos planos sob medida, que 
incluem internet banda larga fixa e móvel, telefonia 
fixa e móvel e chamadas de longa distância. O dire-
tor de Mercado Empresarial Centro-Oeste e Norte 
da Oi, Jorge Roberto Barbosa dos Santos, explica que 
os planos serão elaborados de acordo com o perfil de 
cada advogado. “Será feito um cruzamento entre os 
dados fornecidos pela OAB-GO e pela Oi para que os 
planos se encaixem de acordo com a necessidade de 
cada profissional.”
Até o fechamento desta edição, as ofertas ainda não 
estavam totalmente definidas, mas Jorge adiantou 
que serão planos muito vantajosos, que podem re-
presentar até 30% de desconto em relação ao preço 
comum de mercado. “Os advogados inscritos na 
OAB-GO terão à disposição serviços de qualidade 
com descontos diferenciados, que não se encontram 
no mercado. Assim que estivermos com tudo defini-
do, faremos a apresentação dos planos, e eles poderão 
comprovar as vantagens”, adiantou. Um número de 
telefone específico para os interessados em adquirir 
o plano será colocado à disposição, mas o advogado 
poderá também solicitar uma visita da equipe da Oi 
para explanação. “O advogado terá mais economia. 
Com isso, terá mais resultado financeiro”, destacou 
Henrique Tibúrcio. 

OutrOS cONvÊNiOS

Além do convênio no setor de telecomunicações, a OAB-GO fir-
mou parcerias com instituições bancárias. Com a Caixa Econô-
mica Federal, foi assinado um convênio para oferecer o Crédito 
Aporte Caixa com condições especiais aos inscritos da seccional. 
O Crédito Aporte Caixa é uma modalidade de empréstimo com 
destinação livre dos recursos, cuja contrapartida é um imóvel ur-
bano. O convênio oferece aos profissionais inscritos na OAB-GO 
uma taxa de juros de 1,51% ao mês (+ taxa referencial), enquanto 
a taxa média do mercado é de 1,69%. O crédito concedido pode 
ser de até 70% do valor do imóvel dado como garantia, limita-
do à capacidade de pagamento apurada pela Caixa. São aceitos 
como garantia imóveis urbanos, comerciais ou residenciais, alu-
gados ou ocupados. O prazo para o pagamento é de até 180 me-
ses. Os inscritos que se interessarem pelo Crédito Aporte devem 
procurar, preferencialmente, a agência da Caixa da Avenida 85, 
no Setor Marista, em Goiânia/GO, ou ligar para o gerente-geral, 
Rogério Inácio Cruvinel, pelo telefone (62) 2764-6400. 
Já com o Banco do Brasil, o convênio firmado é para oferecer 
aos advogados inscritos condições especiais de financiamento 
de imóveis. Entre as principais vantagens, está a taxa de juros, 
que é de 8,4% ao ano. Sem o desconto proporcionado pela par-
ceria, essa taxa pode chegar a 10,5%. Outro benefício é o valor do 
custeio, que pode chegar a até 80% do valor do imóvel. Podem 
ser financiados imóveis de até R$ 500 mil, com financiamento 
máximo de R$ 400 mil. Além disso, o prazo para quitar a dívida 
é de até 300 meses. O interessado deve comparecer à agência o 
Banco do Brasil da Avenida República do Líbano, no Setor Oes-
te, na Capital, e fornecer os dados pessoais e do imóvel para uma 
análise de crédito que demora, no máximo, quatro dias. Depois 
da aprovação, é feita a solicitação dos documentos e avaliação do 
imóvel, além dos trâmites jurídicos. O dinheiro é liberado para o 
cliente em cerca de 40 dias. Mais informações com Odinei (62-
9293-3067) ou Sérgio (62-3215-1800).

BENEFICIOS | ADVOCACIA
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Sarau em comemoração aos 80 
anos da OAB-GO homenageia 
artista que deixou marca em 
diversas obras

Em meio aos 118 estandes de exposição de pro-
dutos e serviços, na Feira dos Advogados, o 
espaço destinado ao Sarau em comemoração 
aos 80 anos da OAB-GO ganhou a atenção 
dos participantes da Conferência Estadual dos 
Advogados de Goiás e do público visitante na 
noite do dia 27 de outubro. Telas com signifi-
cados e cores diversas compuseram o cenário 
do evento que homenageou o artista plástico 
D.J. Oliveira. A realização foi da Comissão de 
Cultura da seccional.
Natural de Bragança Paulista, Dirso José de 
Oliveira, que passou a ser conhecido como 
D.J. Oliveira, escolheu, em 1956, viver no Cen-
tro-Oeste e fez de Goiânia a nova morada. O 
gravador, cenógrafo, figurinista, professor, de-
senhista e pintor inspirou outros muitos artis-
tas e manteve uma relação próxima à OAB no 
Estado. O presidente da seccional, Henrique 
Tibúrcio, destaca os dois painéis em cerâmica 
de autoria de D.J., um na sede e outro no Cen-

tro de Serviços da entidade, como “um grande 
patrimônio da OAB-GO e uma demonstração 
de apreço ao artista e da devoção dele à Justiça”. 
Valéria Oliveira, filha de D.J., recebeu, durante 
o Sarau, uma placa em agradecimento pelos 
trabalhos do pai. O artista, que morreu em 
23 de setembro de 2005, também pesquisou e 
pintou o santo dos advogados, Ivo. “Nós temos 
muito orgulho, principalmente porque meu 
pai tem um legado na OAB-GO e a Ordem 
sempre demonstra o reconhecimento a ele. 
Isso é muito importante”, comentou Valéria.
A presidente da Comissão de Cultura, Eliane 
Brito, ressaltou que, ao comemorar 80 anos, 
a seccional aproveitou para reforçar a cultura 
como uma de suas metas. “O trabalho da Or-
dem vai além da defesa do advogado”, frisou. 
A secretária-geral-adjunta da OAB-GO, Maria 
Lucila Prudente, complementou dizendo que 
um dos objetivos da Ordem “é a promoção da 
cultura, tanto para o adorador, quanto para a 
sociedade”.
Segundo Eliane, a escolha de D.J. como o ar-
tista homenageado foi natural. “É um mura-
lista famoso. Um artista com obras em vários 
lugares e museus do mundo. Os outros artistas 
que participaram da exposição foram amigos 
ou inspirados por ele.” Ao todo, 15 expuseram 

culturA | ARTES PLÁSTICAS

pArA SEmprE D.J.
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quadros: Amaury Menezes, Alex Elias, Alber-
to Tolentino, Alexandre Liah, Augusto Selva, 
Bené Silveira, Cristina Ferrari, Diomar Lusto-
sa, Fernando Santos, Helena Vasconselos, João 
Colagem, Nonatto Coelho, Papas Stefanos, 
Roosevelt e Sanatan. A mostra ficou aberta ao 
público durante os três dias da Conferência, de 
26 a 28 de outubro, no Centro de Convenções 
de Goiânia.
Diomar Lustosa, além de expor telas elabora-
das a partir de pinturas de peixe, levou para o 
Sarau um quadro em que retratou o presidente 
da OAB-GO.  Ao entregar o presente para Ti-
búrcio, o artista explicou que o peixe retrata as 
pessoas que são multiplicadoras do bem dentro 
das esferas de atuação. “Quero que sempre que 
olhar para o quadro se lembre de sua influência 
de multiplicação do bem dentro da sociedade”, 
recomendou Lustosa. 
Além das telas, o Sarau foi marcado por uma 
apresentação de alta performance do Método 
de Rose, realizada pela instrutora Mara Ama-
ral, que exibiu uma demonstração de força, 
equilíbrio, flexibilidade, controle emocional e 
respiratório.
A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
Luciana Lóssio participou da Conferência e 
prestigiou o evento. “Não tinha visto nada pa-
recido. Conseguiram integrar a parte acadêmi-
ca com a parte cultural”, elogiou. O advogado 
Samuel Júnior concordou com a opinião de Lu-
ciana. Segundo ele, o aspecto cultural interagiu 
com a Conferência. Do Sarau, ele destacou as 
obras do D.J. e as de João Colagem como as que 
mais lhe chamaram à atenção.
Custódia Annunziata Spencièri de Oliveira, 
presidente do Conselho Estadual de Cultura, 
representou o governador Marconi Perillo. Ela, 
que também é coordenadora de Arte e Cultura 
da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO), disse conhecer quase todos os ar-
tistas da exposição e enalteceu a programação. 
“Ao dar esse valor à arte, a OAB-GO mostra à 
sociedade que ela também deve valorizá-la. D.J. 
foi um dos maiores nomes das artes visuais de 
Goiás.”
João Colagem, que, além de expor obras, fez a 

apresentação Algodão ou Açúcar, apontou D.J. 
como um dos eixos da arte do Centro-Oeste e 
dono de um estilo que influenciou Siron Fran-
co, Omar Souto, entre outros artistas. “Conse-
guiu trazer para Goiânia um traço de origina-
lidade.” Ele destacou a iniciativa da exposição 
e defendeu que a imagem do artista também 
deve chegar às escolas e universidades. “Trazer 
uma homenagem não é só prestígio. É dar visi-
bilidade a um artista que se faz presente.”

“A Mulher que Trabalha o Direito” foi o tema do debate entre a presidente 
da Comissão da Mulher Advogada (CMA), Karine Dias Vitoy, a convidada 
Valentina Jungmann, presidente da Associação dos Procuradores do Estado 
de Goiás (Apeg), e as profissionais presentes no último dia da Conferência 
Estadual dos Advogados, 28 de outubro. Valentina abriu o bate-papo re-
gistrando o êxito da Conferência e parabenizando a OAB-GO. Em seguida, 
a procuradora começou o debate sobre o tema proposto. “Apesar do incre-
mento da participação da mulher no mercado de trabalho, ainda é pequena 
a participação de mulheres que assumem o espaço do poder institucional”, 
observou, citando alguns dados como a participação de mulheres na Câmara 
Federal, que é de apenas 9%. Apesar do exemplo de Dilma Rousseff, primeira 
mulher eleita presidente no Brasil, Valentina chamou a atenção para o fato 
de que, no Poder Executivo Estadual, a única mulher que dirige uma pasta é 
a secretária de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade 
Racial, Gláucia Teodoro Reis. O Judiciário, o Ministério Público Estadual, a 
Procuradoria-Geral do Estado, todos são dirigidos exclusivamente por ho-
mens. Ao mostrar o quadro, ela também fez um possível diagnóstico. “Essa 
problemática não é culpa exclusiva dos homens, mas de nós mesmas, que 
muitas vezes temos resistência, receio de assumir cargos de destaque, mas 
precisamos saber da importância disso”, sugeriu. A presidente da Comissão 
da Mulher Advogada elogiou as observações e provocações da procuradora. 
“É importante abrir essa discussão a todas as mulheres, para que elas tenham 
conhecimento de que podem ocupar os espaços de poder”, ressaltou Karine. 
Depois da explanação inicial, o debate foi aberto para as participantes. 

[COMISSãO DA MULHER ADVOGADA PROMOVE 
DEBATE DURANTE CONFERêNCIA ESTADUAL 
DOS ADVOGADOS
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cONtrA OS ExcESSOS 
NO trÂNSitO
Em um mês, operação autua mais de 300 pessoas por dirigirem 
embriagadas na Capital

“Conduzir veículo automotor, na via pública, es-
tando com concentração de  álcool por litro de 
sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob 
a influência de qualquer outra substância psicoa-
tiva que determine dependência”, é crime de trân-
sito, segundo a redação do artigo 306 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), conferida pela Lei 
11.705/08. Há três anos em vigor, e sujeita a novas 
mudanças, a norma ainda requer esforços para o 
efetivo cumprimento. Em Goiás, o Batalhão de 
Trânsito da Polícia Militar, a Agência Municipal 
de Trânsito (AMT) e o Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-GO) realizam, desde outubro, a 
operação Balada Responsável, que, por meio de 
blitze, fiscaliza o cumprimento da Lei Seca.
No primeiro mês, a operação, em Goiânia, con-
tabilizou 5.120 abordagens, com aplicação de 887 
multas, apreensão de 304 carteiras de habilitação 

e de dois veículos, e a aplicação de 3.577 testes de 
bafômetros, de acordo com dados da AMT. Ainda 
segundo a Agência, 317 pessoas foram autuadas 
por dirigirem embriagas, sendo 30 delas encami-
nhadas para a delegacia. 
O presidente do Detran-GO, Edivaldo Cardoso de 
Paula, diz que o que chamou a atenção foi a di-
minuição considerável do número de motoristas 
que se recusaram a fazer os testes de bafômetro 
entre a primeira e a última semana da Operação, 
em outubro. Outro fato que o presidente destaca 
é que, apesar de aumentar a quantidade de veícu-
los abordados no período, registrou-se um menor 
índice de embriaguez. 
Edivaldo explica que os pontos onde a Operação 
foi realizada foram definidos de acordo com as es-
tatísticas de acidentes de trânsito. “Outro cuidado 
que tomamos é para que a ação esteja nos setores 
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centrais e periféricos, atingindo toda a cidade”. 
Segundo o dirigente, a ação é continuada. O De-
tran-GO e parceiros estão preparados para seguir 
com a Operação até que haja a conscientização. 
“É um trabalho de fiscalização, mas, sobretudo, 
de educação e conscientização”, destaca.
O presidente da Comissão de Direito Constitucio-
nal e Legislação da OAB-GO, Otávio Alves Forte 
(foto), avalia que a Operação pode ser considerada 
positiva, desde que junto com ela se dê o cumpri-
mento legal aos atos que estão sendo apurados. 
“Não basta apreender carteira, se não der segui-
mento devido ao ato que foi lavrado. É dever do 
Detran julgar com celeridade os processos.” O ad-
vogado pontua que, antes da campanha, existiam 
blitze em que a CNH do motorista que se recusa-
va a fazer o teste de bafômetro era apreendida e, 
depois de mais ou menos cinco dias, recuperada. 
Corria, então, o prazo de defesa do condutor, que 
deveria ser julgado pelo Detran, o que geralmente 
acontecia depois de cinco meses. Em caso de con-
denação, ainda cabia recurso, havendo casos que 
levava dois anos para ser julgado. “O que gera uma 
sensação de impunidade”, completa.
De acordo com o presidente do Detran-GO, o trâ-
mite de um processo por direção sob efeito de ál-
cool, leva, em média, 120 dias para ser concluído. 
Ainda segundo Cardoso de Paula, todos os moto-
ristas parados nas blitze são convidados a usar o 
bafômetro e, se recusarem, podem ter a CNH sus-
pensa ao fim de um processo. “Nesse caso, o con-
dutor passa a ter a responsabilidade de provar que 
não havia bebido. O agente público pode atestar 
que a condição demonstrada era de que o condu-
tor havia bebido”, explica. Ele ainda acrescenta 
que, para todas as CNHs apreendidas durante a 
ação, foram abertos processos administrativos.
Segundo Otávio Forte, além de números, espera-
se que a Operação Balada Responsável atinja o 
objetivo fim, que é o de alterar a cultura do cida-
dão. “Se continuar como antes, com a sensação de 
impunidade, as pessoas não vão se preocupar em 
serem paradas numa blitz porque sabem que, no 
fim, não terão a carteira suspensa.” O advogado 
destaca que, na esfera administrativa, dirigir sob 
a influência de álcool configura infração gravíssi-
ma, com multa de quase mil reais e suspensão do 
direito de dirigir por 12 meses. Nesse caso, ele frisa 

que a infração não é necessariamente configurada 
com o exame de sangue ou teste do bafômetro. “O 
agente de trânsito pode caracterizá-la com outras 
provas, acerca dos sinais de embriaguez”.
Na esfera penal, Otávio Forte avalia a lei como fa-
lha, pois o crime só se configura com a constatação 
do volume de álcool no sangue acima do permiti-
do pela legislação. “A nossa Constituição Federal 
garante que ninguém é obrigado a produzir pro-
vas contra si mesmo, assim, responde penalmente 
o motorista que de forma espontânea submeter-
se ao teste”, explica. Comprovado o crime, além 
de multa e suspensão da carteira, é prevista pena 
de seis meses a três anos de prisão. No caso de 
acidente provocado por motorista embriagado, se 
ocasionar morte, é considerado homicídio culpo-
so, o que hoje teria como pena a detenção de dois 
a quatro anos, além da suspensão ou proibição da 
habilitação para dirigir veículo automotivo.

“SE CONTINUAR COMO ANTES, COM A SENSAçãO 
DE IMPUNIDADE, AS PESSOAS NãO VãO SE 
PREOCUPAR EM SEREM PARADAS NUMA BLITz 
PORQUE SABEM QUE, NO FIM, NãO TERãO A 
CARTEIRA SUSPENSA” 
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JOGOS ABErtOS 
cONGrEGAm A cAtEGOriA
O evento encerrou a Conferência 
Estadual dos Advogados Goiás

Era uma bela manhã de sábado, com sol e ca-
lor, quando a banda marcial dos estudantes do 
Colégio da Polícia Militar do Estado de Goiás 
Polivalente Modelo Vasco dos Reis executou o 
hino nacional para abrir os VI Jogos Abertos da 
Advocacia, disputados no Centro de Cultura e 
Lazer (CEL) da OAB-GO.  O evento esporti-
vo, que normalmente ocorre em agosto, teve a 
data alterada para o dia 29 de outubro para que 
fosse celebrado o fechamento da Conferência 
Estadual dos Advogados. Ainda na abertura, a 
banda tocou e coreografou sucessos da música 
popular. Na sequência, houve a apresentação 
da Associação de Capoeira Mestre Motorista.
As boas-vindas foram dadas pelo presidente da 
Comissão de Esporte e Lazer da OAB-GO, Iron 
Amadeu. “Que façamos deste dia uma confra-

ternização entre advogados, o que é uma ótima 
maneira de encerrar a Conferência”, ressaltou 
Iron, que ainda fez um pedido ao público. 
“Peço que repensem a aplicação do esporte no 
dia a dia, aproveitando os fins de semana com 
a família e os convidados aqui no CEL”. An-
tes de declarar abertos os Jogos, o presidente 
da seccional, Henrique Tibúrcio, agradeceu o 
empenho de Iron e do vice-presidente da OAB-
GO, Sebastião Macalé, na produção do evento 
e desejou boa sorte aos atletas. “Nada mais na-
tural que, para coroar o sucesso da Conferên-
cia, também façamos um evento de caráter es-
portivo de sucesso, que é o que acontece todos 
os anos aqui, na Ordem, sempre com muito 
brilho, produzido com dedicação e carinho. 
É muito bom poder fazer isso no nosso espa-
ço de cultura, esporte e lazer, no nosso CEL, 
que é uma referência para todos os advogados 
do Brasil”, declarou Tibúrcio. Houve também 
queima de fogos e a pira olímpica foi acesa pela 
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atleta mirim Júlia Meirelles.
Diversas modalidades, como futebol sete so-
ciety, futevôlei e peteca, foram disputadas, 
além de amistosos de natação e capoeira. “Sem 
dúvida o esporte une as pessoas, e, por isso, 
fazemos questão de organizar um evento que 
contempla diversas modalidades, bem do jei-
to que o brasileiro gosta! E a Ordem, também 
na área do esporte, se sente na obrigação de 
atender aos anseios da sociedade”, justificou o 
vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Maca-
lé. Cada esporte teve apoio da respectiva fede-
ração. 
Disputas - Vinte equipes se inscreveram para 
a disputa no futebol sete society, mas apenas 
4 sobreviveram à repescagem e disputaram as 
semifinais. Na final, a disputa foi entre a equipe 
do escritório Vasconcelos e Cunha Advogados e 
o “Real Madrid”, que mostrou que tem não ape-
nas nome de time grande e venceu a partida. 
“Chegamos com humildade, respeitando todo 
mundo e ganhamos!”, comemorou Ronaldo, 
capitão do Real Madrid, que elogiou os jogos. 
“Já participo da competição há anos e observo 
que o nível dos participantes é muito bom”, fi-
nalizou. O presidente da Comissão de Esporte 
e Lazer, que jogou pelo Vasconcelos e Cunha, 
analisou a campanha do time como positiva, 
apesar da derrota. “O nosso desempenho foi 
bom, tanto que perdemos a disputa da final 
nos pênaltis”, disse Iron. 
No futevôlei, foram 16 duplas inscritas. Bianca 
Heimer, única mulher na disputa, fez bonito ao 
lado do parceiro Alex Dias. A dupla chegou à fi-
nal. Experiente, a carioca que já joga há 13 anos, 
é professora da modalidade e não se intimidou 
com os adversários. “Aqui têm muitos homens 
que não têm a técnica que eu tenho, então dá 
pra participar”, afirmou. Bianca incentivou a 
prática de esportes entre as advogadas. “Acho 
importante que as mulheres pratiquem espor-
te, pela questão da saúde e do bem estar e pelo 
lado estético também”, sugeriu. Na modalida-
de, a dupla Netinho e Paulinho foi a grande 
campeã.
Os jogos de peteca também agitaram as qua-
dras do CEL. Seis duplas, definidas em sorteio, 

disputaram as partidas. O advogado Célio Ho-
landa de Freitas e o engenheiro Wellington 
Teixeira levaram a melhor, ao vencerem a final 
contra a dupla formada por Fernando Elias e 
Ricardo Jancosky. Estamos sempre aqui, par-
ticipando e apoiando os eventos esportivos da 
OAB-GO. “Gostei muito de participar”, disse 
Wellington, que é ex-presidente da Federação 
Goiana de Peteca. Os vencedores receberam os 
troféus na cerimônia de premiação, realizada 
no píer do CEL da OAB-GO.

AtrAçõES
durante a disputa dos jogos, crianças e adultos puderam aproveitar o stand da caixa de assistência 
dos advogados de Goiás (casag), que disponibilizou um espaço com pula-pula, futebol de sabão 
e guloseimas como algodão doce, picolé, pipoca e frutas, especialmente para os pequenos. “achei 
ótima a iniciativa do stand da casag nos Jogos abertos da advocacia, pois é uma oferta extra 
de diversão para as crianças aqui no clube”, disse marcio Perez Borges, advogado criminal e 
trabalhista, que levou os filhos Guilherme, de 5 anos, e Giovana, de 8 anos, para brincar. a garota 
elegeu o pula-pula como a melhor atração.
os pais também aproveitaram os serviços oferecidos pela casag, como aferição de pressão e 
glicose, massagem, entre outros. “estar aqui, nos Jogos abertos, que celebram o encerramento 
da conferência, é, para nós, motivo de muita alegria. É um prazer poder cooperar sempre com 
as comemorações da oaB-Go, hoje, em especial, com um espaço voltado para toda a família”, 
declarou o presidente da casag, Jaime José dos santos. Para quem preferiu espantar o calor dentro 
da piscina, teve show de música ao vivo no píer, antes da premiação. o secretário-geral da oaB-Go, 
Flávio Buonaduce, fez um balanço final dos Jogos. “Fechar a conferência com um evento esportivo 
é a melhor coisa que a gente poderia ter feito, porque aliamos a cultura ao esporte, e o propósito foi 
bem esse, de formar um ciclo de eventos pra comemorar os 80 anos da oaB-Go”, finalizou.
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OAB-GO promove Corrida em 
comemoração aos 80 anos 
da instituição, celebrados em 
dezembro

Depois dos Jogos Abertos, mais um evento es-
portivo marcou o calendário de comemorações 
dos 80 anos da OAB-GO. Desta vez, a compe-
tição foi para quem gosta de correr. Atenta à 
modalidade, que vem ganhando adeptos nas 
ruas de várias cidades do País, a OAB-GO pro-
moveu, em parceria com a Velox Sports, uma 
prova de atletismo aberta não apenas para os 
advogados, mas também a atletas profissio-
nais e amadores. A Corrida pelos 80 anos da 
OAB-GO foi realizada na manhã do dia 6 de 
novembro. Cerca de 500 pessoas disputaram 
as provas, divididas em percursos de 10 e 5 qui-
lômetros para adultos e infanto-juvenil, com 
percurso de 1 quilômetro. 
A prova ocorreu nas proximidades do Centro 
de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO. 

Nos 10 quilômetros, os atletas passaram por 
trechos de terra batida e asfalto, em uma re-
gião ainda pouco urbanizada e com muita área 
verde. O trajeto foi elogiado pelo campeão da 
categoria, o atleta profissional Genilson Junior. 
“A corrida foi bem organizada, o percurso teve 
variáveis, com subida e descida e mudança de 
piso, tudo bem equilibrado e bem marcado”, 
elogiou. Genilson, que corre há 26 anos, fez 
o trajeto em 31min02s. O atleta vê com bons 
olhos o incentivo ao esporte por parte de ins-
tituições que não estão diretamente ligadas ao 
setor. “É importante que as instituições, como a 
OAB-GO, promovam esse tipo de competição, 
pois incentiva as pessoas a praticarem esportes 
e dá impulso a novos atletas”, observou. 
Janivan Lima, que é carteira dos Correios, foi 
a primeira mulher a cruzar a linha de chega-
da na prova de 10 quilômetros, percorridos em 
38min02s. “Amei a prova! O percurso foi mui-
to bom, achei linda a entrada, dentro do bos-
que, com muitas árvores”, ressaltou. A atleta, 
que pratica corrida há 7 anos e já participou 
de grandes maratonas, como a corrida de São 
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Silvestre, se divide entre os treinos que pratica, 
o trabalho de carteira e a família.  “Como no 
Brasil é difícil viver apenas do esporte, às vezes, 
me sinto um pouco sobrecarregada por causa 
da rotina cansativa, mas amo correr e quando 
você gosta, dá um jeito!”, revelou. Com riso fá-
cil, ela elogia a iniciativa da OAB-GO de pro-
mover a corrida. “É uma forma de despertar as 
pessoas para a prática de atividades físicas”. 
Janivan teve um motivo extra para se orgulhar 
no dia da corrida, porque, além de ter vencido 
a prova principal, o primeiro lugar geral da ca-
tegoria infanto- juvenil (10 a 17 anos) foi para a 
filha, Lais Isabelle, de 11 anos, que percorreu 1 
quilômetro em 6min51s. Entre os meninos, o 
vencedor foi Walysson Cesar, com o tempo de 
5min46s. Na prova de 5 quilômetros, os cam-
peões foram Victor Arraes (14min32s) e Suele-
ne (20min14s), conhecida como Nega. 
Rodolfo Domingues foi um dos advogados que 
toparam o desafio. Essa foi a primeira corrida 
de rua. “Achei meu tempo (35min44s) bom, e 
consegui meu objetivo, que era correr todo o 
percurso sem andar em nenhum momento”, 
relatou Rodolfo, que voltou a praticar esporte 
há alguns meses. Para ele, participar de prá-
ticas esportivas é uma ótima dica aos colegas 
de profissão. “É sempre bom promover saúde 
e, para nós advogados, que vivemos sentados 
e tensos na rotina do escritório, é importante 
para relaxar”, destacou. 
O advogado Fernando Ataíde Garcia e a mu-

lher, a enfermeira Laura Branquinho, come-
çaram a praticar corrida na academia. Depois, 
começaram a correr em alguns parques de 
Goiânia e então decidiram se arriscar em algu-
mas provas. Essa foi a segunda prova oficial do 
casal, que também ficou satisfeito com os re-
sultados. “Ainda queremos melhorar bastante, 
mas já conseguimos reduzir os nossos tempos 
em aproximadamente 4 minutos, se compara-
do à primeira prova oficial que disputamos”, 
comemoraram. 
Na cerimônia de premiação, o presidente da 
seccional, Henrique Tibúrcio, também falou 
sobre a prática de esportes entre advogados.  
“O advogado tem uma rotina estressante e 
nada melhor do que a prática esportiva para 
descontrair e integrar a categoria. Por isso, de-
cidimos incluir a corrida nas comemorações 
dos 80 anos da seccional”, explicou. 
Todos os participantes receberam medalhas 
comemorativas. Um troféu com uma medalha 
especial foi dado aos três primeiros colocados 
gerais, masculino e feminino, dos três percur-
sos. A prova de 10 quilômetros foi dividida em 
cinco categorias, por idade: 18 – 29 / 30 – 39 / 
40 – 49 / 50 - 59 / acima de 60 anos. Os três pri-
meiros colocados de cada uma delas também 
foram premiados. A prova infanto-juvenil, de 
1 quilômetro, teve categorias divididas de dois 
em dois anos (dos 10 aos 17). Os primeiros co-
locados de cada uma delas também receberam 
a medalha especial.
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OABprEv rEAliZA iii 
SEmiNÁriO DE cONSElhEirOS
Encontro teve palestras e discussões sobre a gestão de um Fundo 
Privado de Previdência

“Qualificação dos nossos conselheiros e a extrema 
necessidade de divulgação da educação financei-
ra e previdenciária entre advogados e a socieda-
de em geral.” Esses foram os principais motivos 
apontados pelo presidente da diretoria-executiva 
do fundo de pensão OABPrev-GO/TO, Antônio 
Carlos Magalhães(foto 01),  para a  promoção do 
III Seminário de Conselheiros, realizado no dia 25 
de novembro, na sala de sessões da sede da OAB-
GO.
Na abertura do evento, o presidente da seccional 
goiana da OAB, Henrique Tibúrcio, também re-
forçou a importância de um plano de previdência 

na vida dos advogados. “O investimento em pre-
vidência privada é algo que precisa se transformar 
em cultura entre os advogados, pois o futuro é im-
previsível”, alertou.
O secretário-adjunto de Políticas de Previdência 
Complementar do Ministério da Previdência So-
cial, José Edson da Cunha Junior, fez a primeira 
palestra com o tema “A Previdência Complemen-
tar no Brasil e seus próximos passos”. Durante a 
fala, José Edson lembrou a atual discussão sobre 
a inclusão, nos currículos escolares, da educação 
financeira e previdenciária. 
A segunda palestra foi com a integrante do Con-
selho Fiscal da OABPrev-SP Aparecida Ribeiro 
Garcia Pagliarini, que falou sobre “Processos de 
Gestão e Governança para Conselheiros”. A pa-
lestrante explicou quais as principais atribuições 
dentro das funções dos conselheiros, além das 
penalidades, em caso de ingerências, e defendeu 
que um conselho que trabalha em harmonia re-
flete credibilidade aos investidores. “É preciso que 
haja respeito e confiança entre os diretores dos 
conselhos, para que isso transpareça e se torne 
um atrativo para os clientes”, recomendou. A últi-
ma palestra foi proferida pelo diretor da empresa 
DATA A Consultoria Atuarial, Tulnê Sebastião 
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Velho Vieira, que falou sobre “Fundamentos de 
Atuária e Avaliação Atuarial do Plano”.
“São profissionais com mentalidades diferentes, 
trazem sugestões, recomendações e, principal-
mente, orientações sobre os procedimentos que 
devemos adotar, no dia a dia, na gestão do OA-
BPrev. Eles têm larga experiência no mercado fi-
nanceiro e conhecem profundamente a legislação 
previdenciária. Em um encontro como esse, só 
temos a ganhar conhecimento e experiência”, res-
saltou o presidente do Conselho Deliberativo do 
OABPrev-GO/TO, Celso Benjamin (foto 02).  
Para a presidente do Conselho Fiscal, Áurea Akiko 
Asakawa Vilela, além de trazer o aprendizado para 
os dirigentes, o Seminário alerta para as responsa-
bilidades. “Ficamos sabendo melhor sobre os ris-
cos e as melhores formas de cuidar do patrimônio 
dos advogados que nos é confiado. O conselheiro 
tem que estar ciente de que essa responsabilidade 
é muito grande”, ponderou.
“Essa edição é mais importante, porque é o pri-
meiro Seminário depois das eleições de novos 
conselheiros, realizadas no começo do ano”, ob-
servou o presidente da instituição, Antônio Car-
los. Depois das discussões, um jantar foi oferecido 
aos presentes no salão de eventos da seccional.

SOBrE O OABprEv-GO/tO
criado em maio de 2006, o oaBPrev-Go/to oferece os seguintes benefícios: 

•  Aposentadoria Programada por Tempo de Contribuição;
•  Aposentadoria por Invalidez;
•  Pensão por Morte.

o plano é voltado somente para advogados e familiares, e todo o rendimento é 
dividido entre os participantes, ou seja, não tem fins lucrativos. há possibilidade de 
construção dos benefícios pretendidos, segundo a vontade e disponibilidade financeira 
do participante, assim como a dedução de até 12% da renda bruta anual no imposto 
de renda. mais informações: (62) 3088-5200/5214.

01 02 03

como fazer

Apesar do cenário crítico para a economia, que 
deixou os mercados instáveis em vários países, o 
presidente do Conselho Deliberativo afirma que 
2011 foi um ano positivo para os investidores do 
OABPrev-GO/TO. “Apenas 4% dos recursos dos 
nossos clientes é investido no mercado de ações, 
a maioria é aplicada em contas que garantem pelo 
menos a rentabilidade de uma caderneta de pou-
pança, por isso, não há perda nem prejuízo para 
os participantes. Por causa dessa política cautelo-
sa de investimentos, apesar da crise, os resultados 
do fundo de pensão da advocacia de Goiás e do 
Tocantins foram positivos neste ano”, destacou 
Celso Benjamin.
“Todas as metas foram cumpridas. Tivemos um 
ano tranquilo, mesmo diante das perspectivas 
turbulentas do cenário econômico mundial”, ob-
servou Áurea Akiko (foto 03). 
“Os números mostram um balanço positivo, uma 
rentabilidade um pouco acima da média de mer-
cado, dentro das expectativas que traçamos no 
começo do ano”, revelou o presidente da insti-
tuição.  “Vejo a OABPrev como o melhor e maior 
benefício que a OAB pôde criar para a família do 
advogado, pois é muito importante ter previdên-
cia”, finalizou Antônio Carlos. 

“OS NúMEROS MOSTRAM 
UM BALANçO POSITIVO, 
UMA RENTABILIDADE UM 
POUCO ACIMA DA MÉDIA 
DE MERCADO, DENTRO 
DAS EXPECTATIVAS QUE 
TRAçAMOS NO COMEçO DO 
ANO”

“TODAS AS METAS FORAM 
CUMPRIDAS. TIVEMOS UM 
ANO TRANQUILO, MESMO 
DIANTE DAS PERSPECTIVAS 
TURBULENTAS DO CENÁRIO 
ECONôMICO MUNDIAL”
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SErviçOS | MELHORIAS

cASAG FirmA 
cONvÊNiO cOm 
uNiODONtO
Com valor abaixo do mercado, plano odontológico cobre todos os 
procedimentos determinados pela Agência Nacional de Saúde

A Uniodonto é a nova prestadora de serviços 
odontológicos para os associados da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Goiás (Casag). O 
convênio Casag-Uniodonto foi firmado no dia 
1º de outubro e entrou em vigor na mesma data. 
Segundo o vice-presidente da Casag, Érico Fleu-
ry (foto 01), a vantagem principal é o valor abaixo 
do mercado e o fato da conveniada ser uma em-
presa conhecida, com atendimento a grandes 
empresas e órgãos públicos. 
O plano odontológico será oferecido por meio 
de contrato coletivo por adesão, a exemplo do de 
saúde, Unimed-Casag. Segundo Fleury, são co-
bertos todos os procedimentos determinados no 
rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), exceto órtese, prótese, implantes e tra-
tamento estético. O atendimento será oferecido 

pela rede ou profissional credenciado em todo o 
Estado, com possibilidade de atendimento na-
cional. Podem usufruir do convênio advogados 
(titulares), estagiários, regularmente inscritos 
na OAB-GO, e dependentes até o terceiro grau 
de parentesco. Para a adesão de dependentes, 
são exigidos documentos que comprovem o 
vínculo com o associado. São solicitados o RG 
e CPF, ou certidão de nascimento, para meno-
res de idade, carteira da OAB-GO, certidão de 
casamento, para o cônjuge, e comprovante de 
endereço. 
A mensalidade foi fixada em três os valores: R$ 18 
para advogados, estagiários e familiares que de-
tinham os planos pela Odontoprev; R$ 20 para 
advogados, estagiários e familiares usuários do 
plano de saúde Unimed-Casag e R$ 22 para os 
que não possuem o plano de saúde. Aqueles que 
aderirem ao plano odontológico até o dia 25 de 
dezembro não precisarão cumprir carência. 
Fleury destaca que a Casag, como braço assis-
tencial da OAB-GO, proporciona aos advogados, 
estagiários e familiares uma linha de serviços 
visando ao bem-estar de todos aqueles regular-
mente inscritos, tais como plano de saúde, ótica, 
livraria, farmácia, plano de previdência, auxílio 
funeral, auxílio maternidade e, recentemente, o 
plano odontológico Uniodonto. 
“Além de centenas de convênios com clínicas 
médicas, restaurantes, lojas comerciais e hotéis, 
que podem ser consultados no Guia de Con-
vênios fornecido pela Caixa de Assistência em 
qualquer uma das unidades”.
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ISO 9001: 2008

Foco na satisfação 
dos clientes
A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás 
(Casag) iniciou, em agosto deste ano, o proces-
so de implantação de um Sistema de Gestão 
de Qualidade baseado na norma ABNT NBR 
ISO 9001:2008. Segundo a secretária-geral da 
Casag, Larissa de Oliveira Costa (foto 02), o tra-
balho envolve várias etapas, que precisam ser 
conquistadas passo a passo. “A expectativa é 
que o usuário perceba a melhoria nos serviços”, 
aponta. 
O passo inicial se deu com a sensibilização da 
equipe e a realização de treinamentos específi-
cos, nos quais foram trabalhados a importân-
cia da certificação e dos padrões necessários 
para alcançá-la, a preparação para o processo 
de auditoria interna e o atendimento ao clien-
te. Na segunda etapa, que é a atual, estão sen-
do elaborados os procedimentos e instruções 
de trabalho. A próxima ação será colocar em 
prática os procedimentos que estão sendo pro-
postos. Depois, será realizada auditoria interna 
para identificar o que deu certo ou não. Na se-
quência, fazem as melhorias para que, em uma 
quinta etapa, passem pela auditoria externa. A 
previsão é de que isso aconteça, em março de 
2012, quando poderão receber a certificação. 
A política de qualidade prevê “alcançar níveis 
elevados de satisfação dos beneficiários dos 
serviços da Casag, por meio de atendimento 
com excelência e da melhoria contínua dos 
nossos processos internos”.  A secretária-geral 
da Caixa de Assistência pondera que o proces-

so para certificação começou, em agosto deste 
ano, mas, desde 2010, já foram realizados trei-
namentos com a equipe pelo menos uma vez 
por semestre. “Vejo que essa preocupação com 
a satisfação do usuário da Casag é da OAB-GO 
como um todo, tanto que temos a certificação 
da ISO 9001:2008 na Ordem há algum tempo.”
Larrisa revela que, ano passado, uma pesquisa 
foi feita com mais de mil advogados, em pré-
dios jurídicos em Goiânia e Aparecida de Goi-
ânia, com o intuito de obter uma avaliação dos 
serviços oferecidos pela Casag. “Vamos repe-
tir essa pesquisa ano que vem para verificar o 
quanto evoluímos.” A secretária-geral da Cai-
xa de Assistência ainda destaca que o investi-
mento em qualidade não representa aumento 
de despesa, mas maior racionalização do uso 
de recursos com a padronização dos procedi-
mentos.

“VEJO QUE ESSA PREOCUPAçãO COM A SATISFAçãO DO 
USUÁRIO DA CASAG É DA OAB-GO COMO UM TODO, TANTO 
QUE TEMOS A CERTIFICAçãO DA ISO 9001:2008 NA ORDEM 
HÁ ALGUM TEMPO”

0201
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Em DEFESA DA 
ciDADANiA
Dividida entre defensores e procuradores, a advocacia pública atende 
direta e indiretamente aos interesses da população

A Constituição Federal, no artigo 5°, inciso 
XXXV, prevê a garantia do acesso à Justiça a to-
dos os cidadãos: “A lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
No entanto, as custas de um processo podem pe-
sar no orçamento de algumas famílias. De acor-
do com o mesmo artigo 5°, no inciso LXXIV, fica 
determinado que “o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”. Para atender à legisla-
ção, foi criado o cargo de defensor público, um 
segmento da advocacia pública que atende aos 
cidadãos que não têm condições de cobrir os 
custos dos honorários advocatícios.
O defensor público trabalha na Defensoria Pú-
blica, órgão que, de acordo com o art. 134 da 
Constituição, é a “instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado”, e existe nos âmbitos fe-
deral e estadual.  A Defensoria Pública da União 
(DPU) defende os cidadãos em ações que envol-
vam órgãos ou autarquias federais, como o INSS, 
por exemplo, e tem representação em todas as 
capitais brasileiras e algumas cidades com gran-
de densidade populacional. A DPU deu assis-

tência, em Goiás, em 2010, a 18.843 pessoas. “A 
advocacia pública é imperativa para a segurança 
e consolidação do Estado Democrático de Direi-
to. A atuação do advogado público faz com que a 
sociedade sinta-se mais amparada juridicamen-
te”, explica a advogada da União, Maria Lucila 
Ribeiro Prudente de Carvalho, secretária-geral-
adjunta da OAB-GO.
Nos casos de ações envolvendo órgãos estaduais 
ou processos entre particulares, o cidadão deve 
se dirigir à Defensoria Pública Estadual. Apesar 
da atual Constituição Brasileira ter sido promul-
gada em 1988, a Defensoria Pública de Goiás foi 
instalada apenas no dia 4 de maio deste ano, com 
seis anos de atraso em relação à lei complemen-
tar nº 51, de 19 de abril de 2005, que a criou.
João Paulo Brzezinski (foto 01) foi nomeado o 
primeiro defensor público geral do Estado de 
Goiás. “A instalação da Defensoria Pública res-
ponde a um anseio antigo em Goiás. De todo o 
Brasil, apenas Goiás, Paraná e Santa Catarina 
não tinham Defensoria Pública instalada até 
então”, afirmou João Paulo.  Ainda segundo o 
defensor público, “a Justiça, no Brasil, já é consi-

cArrEirA | PúBLICA
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derada um bem de primeira necessidade, como 
saúde e educação, e a Defensoria Pública viabi-
liza o acesso aos menos favorecidos. O defensor 
público está a serviço do cidadão, representa sua 
própria dignidade”.
Um concurso foi realizado, em dezembro de 2010, 
para preencher as vagas de defensores públicos, 
mas o governador Marconi Perillo revogou, no 
dia 7 de janeiro, todos os atos de disposição ou 
cessão de pessoal praticados, inclusive por dele-
gação, com excedentes até dia 31 de dezembro de 
2010, incluindo o concurso da Defensoria, que 
foi então suspenso, antes mesmo do resultado se 
tornar público. Ao ser nomeado, Brzezinski pro-
tocolou um pedido na Casa Civil para que fosse 
autorizado o andamento do concurso. 
A Defensoria Pública de Goiás funciona hoje no 
andar térreo do Fórum Criminal e de Família De-
sembargador Fenellon Teodoro Reis, no Jardim 
Goiás, em Goiânia. O atendimento ao público é 
das 7 às 19 horas, mediante agendamento. São 
atendidas por mês cerca de 5 mil pessoas, e a 
principal demanda é relativa a questões familia-
res, como pedidos de divórcio, pensão e guarda 
de filhos.
A Defensoria Pública do Estado ainda funciona 
somente em Goiânia. Nas demais comarcas, o 
atendimento ao público carente é feito por um 
advogado particular, nomeado pelo juiz para de-
fender a parte, e os honorários são pagos com re-
cursos estaduais, calculados com base na UHD, 
a Unidade de Honorários Dativos. “Existe um 
projeto de interiorização da Defensoria Pública 
de Goiás para mudar esse quadro. A escolha dos 
locais para instalação vai obedecer a dois crité-
rios principais: o tamanho da comarca e a regio-
nalização”, explicou Brzezinski. 
Antes da instalação da Defensoria, a Procurado-
ria de Assistência Judiciária (PAJ), então órgão da 
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), assumia o 
papel da Defensoria Pública. Hoje, o órgão foi 
extinto. A PGE, desde então, ocupa-se apenas da 
consultoria e a defesa em juízo do ente federado, 
conforme disposto no art. 132 da Constituição, 
ou seja, defende o estado de Goiás nos proces-
sos, do mesmo modo que a Advocacia Geral da 
União (AGU) ocupa-se de defender os interesses 

federais.
Tanto na PGE quanto na AGU, o trabalho é 
exercido por procuradores públicos, que tam-
bém configuram cargo de carreira da advocacia 
pública. Apesar de não advogarem diretamente 
em causa dos cidadãos comuns, a função dos 
dois órgãos, ao defender a unidade federativa e a 
União, respectivamente, também é de interesse 
público, como explica a presidente da Associa-
ção de Procuradores do Estado de Goiás (Apeg), 
Valentina Jungmann (foto 02). “Verifica-se a im-
portância da atuação do procurador do Estado 
no controle da legalidade prévia, na implantação 
das políticas públicas, na defesa do patrimônio 
do povo, quer quando ele atua nos processos 
administrativos, ou quando atua nos processos 
judiciais.”
Cabe ainda ao procurador elaborar informações 
que serão prestadas pela autoridade coatora nos 
mandados de segurança coletivos e individuais 
impetrados em face de atos praticados por au-
toridades estaduais; propor as ações visando à 
cobrança judicial da dívida tributária do Esta-
do; elaborar contratos de compra, alienação, ou 
arrendamento de imóveis de domínio público 
estadual; elaborar representações sobre incons-
titucionalidade de leis e outros atos normativos.
Apesar da PGE já estar consolidada e contar hoje 
com 146 procuradores ativos, Valentina Jung-
mann afirma que o número é insuficiente para 
atender à demanda, e o órgão funciona provi-
soriamente no Centro Administrativo, na Praça 
Cívica. “Precisamos de mais procuradores, bem 
como de uma sede própria, para melhor a ope-
racionalidade do serviço prestado”, explicou Va-
lentina.
Segundo o procurador do Estado Marcello Terto 
e Silva, conselheiro seccional e presidente da Co-
missão do Advogado Público da OAB-GO, o pro-
fissional da procuradoria deve zelar pelo cum-
primento dos princípios da ética e da legalidade. 
“É importante frisar que esse agente público é 
encarregado de orientar, preservar e defender o 
Estado, não como um mero agente do governo, 
mas do próprio Estado, focado nos princípios 
basilares que o orientam e não em interesses po-
líticos e econômicos”, finalizou. 

01

02
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rEFOrçO cONtrA O ExErcÍciO 
ilEGAl DA ADvOcAciA

Polícia atende pedido da seccional e intensifica 
ação contra a prática ilegal da profissão

O número de casos de exercício ilegal da advoca-
cia tende a ser cada vez menor. Essa é a avaliação 
do presidente da Comissão de Direitos e Prerro-
gativas da OAB-GO, Alexandre Ramos Caiado, 
considerando o trabalho de combate que tem 
sido feito por meio da parceria da seccional com 
a Polícia Civil no Estado. A partir de agosto, a 
Secretaria de Segurança Pública, atendendo a 
uma solicitação dos dirigentes da Ordem, deter-
minou empenho no combate ao crime. Desde 
então, a Delegacia do Consumidor (Decon) é a 
encarregada de receber as denúncias da Capital 
e grande Goiânia. No interior, o trabalho fica a 
cargo das delegacias de polícia.
Caiado diz que a sociedade jurídica tem cola-
borado com o envio de denúncias à Comissão. 
Segundo ele, cada vez que recebem alguma, por 
e-mail, telefone ou pessoalmente, abrem o pro-
cesso e enviam à autoridade policial competente, 
conforme definido no acordo. “Para o indício de 
exercício ilegal, um panfleto já é suficiente para 
começar um processo”, explica. Em setembro, 
foram três denúncias; em outubro, cerca de dez 
e, até meados de novembro, em torno de cinco.

Uma das denúncias registradas, em setembro, 
chegou da Subseção de Bela Vista de Goiás e se 
referia a anúncios realizados por carro de som 
e panfletagem relacionados ao oferecimento 
de serviços advocatícios. Com a determinação 
do presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
dois membros da Comissão de Direito e Prerro-
gativas, os advogados Alexandre Carlos Magno 
Mendes Pimentel e Alexandre Ramos Caiado, na 
ocasião, vice-presidente da pasta, foram designa-
dos a comparecer na cidade para averiguações.
Em Bela Vista, procuraram a delegacia para so-
licitar apoio na atividade, realizada dia 17 de se-
tembro. Ao chegarem ao bar para onde o anún-
cio dirigia os interessados em fazer consultas, 
foi constatada a presença de três pessoas que 
atendiam a população dizendo serem assessoras 
jurídicas. Não havia nenhum advogado no local. 
De acordo com o artigo primeiro do Estatuto da 
Advocacia e da OAB, a Lei 8.096/94, são ativida-
des privativas de advocacia a postulação a qual-
quer órgão do Poder Judiciário e aos juizados es-
peciais e as atividades de consultoria, assessoria 
e direção jurídicas. Caiado destaca que, segundo 

DEFESA | PROFISSãO
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o artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (De-
creto-Lei 3.688/1941), quem exercer profissão ou 
atividade econômica, ou anunciar que a exerce 
sem preencher as condições a que, por lei, está 
subordinado o seu exercício, está sujeito a pena 
de prisão simples, de quinze dias a três meses ou 
multa.
Diante dos fatos, os policiais encaminharam as 
três pessoas que se diziam assessoras jurídicas 
à delegacia. Na ausência de um delegado plan-
tonista, a delegada Miriam Vidal foi designada 
pela Polícia Civil de Goiás a se deslocar até Bela 
Vista. A delegada lavrou o termo circunstan-
ciado de ocorrência e realizou a apreensão dos 
objetos ligados ao ilícito penal supostamente 
praticado. Na ocasião, foi marcada a audiência 
preliminar criminal referente ao caso para o dia 
26 de setembro, às 13h30, no juizado criminal da 
Comarca. O advogado Alexandre Pimentel, de-
signado pela presidência da Comissão, acompa-
nhou a audiência.
Aberta a audiência, a promotora de justiça reque-
reu a remessa dos autos à delegacia de polícia, 
requisitando a instauração de inquérito policial. 
Ela entendeu ser necessário o melhor esclareci-
mento dos fatos, especialmente com a consta-
tação de participação de outras pessoas, assim 
como pela provável configuração de fato típico 
mais grave do que exercício ilegal da profissão. 
As investigações podem chegar, por exemplo, a 
um caso de estelionato, artigo 171 do Código Pe-
nal, e também enquadrar o grupo no artigo 288 
do Código Penal, que seria a associação de mais 
de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o 
fim de cometer crimes. Foi pedido para se incluir 
na investigação aqueles nominados no cartão de 
visita, que estava sendo entregue pelos supostos 
assessores.
Uma das pessoas envolvidas confessou ser chefe 
e disse que angariava casos para vários advoga-
dos de Goiânia, fato que está sendo investigado. 
Se confirmada a participação de advogados, estes 
poderão ser enquadrados nos incisos II, III e IV 
do artigo 34 da Lei 8.906/94, que dizem, respec-
tivamente, ser infração disciplinar, manter so-
ciedade profissional fora das normas e preceitos 
estabelecidos na lei; valer-se de agenciador de 

causas, mediante participação nos honorários a 
receber; angariar ou captar causas, com ou sem a 
intervenção de terceiros; podendo ser enquadra-
do também no inciso V, assinar qualquer escrito 
destinado a processo judicial ou para fim extra-
judicial que não tenha feito, ou em que não te-
nha colaborado; “ou até em outros dependendo 
do que for apurado”, comenta Caiado. “A OAB-
GO não tem certeza de que lá na ponta tem um 
advogado. Isso vai ser investigado e, se chegar a 
algum, o profissional será punido.” No Tribunal 
de Ética e Disciplina (TED) da OAB-GO, o pro-
fissional poderá receber penas que vão desde a 
censura até a suspensão, de acordo com a infra-
ção penal e pode receber multa. Ainda existe a 
possibilidade de ser excluído da Ordem.
Caiado diz que as investigações referentes ao caso 
em Bela Vista continuam e, por uma questão de 
territorialidade, para apurar o envolvimento de 
pessoas em Goiânia, foi designada a continu-
ação do trabalho na Capital pela Delegacia do 
Consumidor. O presidente da Comissão destaca 
que os advogados das cidades em que ocorrerem 
esses delitos “podem procurar a OAB-GO que 
a Comissão de Direitos e Prerrogativas vai se 
empenhar para fazer o flagrante no local junto 
com a delegacia municipal”. A prática também 
pode ser denunciada diretamente para as dele-
gacias de polícia, no interior e em Goiânia, pelo 
Disque-Denúncia 197 ou na Decon, na Rua 66, 
nº 12, Centro.
Alexandre Caiado pondera que, quando alguém 
procura um advogado, busca atender um princí-
pio básico, a liberdade, o patrimônio, questões 
pessoais. “A OAB não pode ser leniente com essa 
questão, e a Comissão está cada vez mais empe-
nhada para resolvê-la.” Ele acrescenta que a cada 
dia tem dado prosseguimento mais rápido aos 
processos, “o que ajuda a combater a prática ile-
gal”, finalizou. 
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NOtAS | AçõES

Os presidentes da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio, e o do Instituto dos Advogados de Goiás 
(IAG), Marcos Afonso Borges, inauguraram a 
nova sede do IAG no dia 5 de outubro. O es-
paço fica no térreo da sede administrativa da 
seccional. Na ocasião, também foi inaugurada 
a Galeria de Presidentes da entidade. “Em con-
junto com a Escola Superior de Advocacia, va-
mos formar a maior biblioteca de todas as sec-
cionais da OAB”, garantiu Marcos, salientando 

a importância da instituição para a cultura jurídica do Estado e agrade-
cendo à OAB-GO.  “A parceria das duas instituições é fundamental para 
o aprimoramento do estudo do Direito em Goiás”, ressaltou Henrique Ti-
búrcio. A inauguração contou com a participação de todos os diretores da 
OAB-GO, de conselheiros seccionais e presidentes de comissões da insti-
tuição. A presidente da Comissão de Direito Empresarial, Lorena Barbosa 
Carneiro, participou da solenidade em homenagem à mãe, Cármen Lúcia 
Barbosa de Souza Carneiro, ex-presidente.

INSTITUTO DOS 
ADVOGADOS DE GOIÁS 
GANHA INSTALAçõES 
NA SEDE DA OAB-GO

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
teve participação ativa na solução da greve dos 
servidores e serventuários do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJ-GO), deflagrada no dia 
20 de setembro. Eles reivindicavam reajuste de 
salários. No dia 10 de novembro, Henrique Ti-
búrcio enviou ofício aos presidentes do TJ-GO, 
Vítor Barbosa Lenza, da Assembleia Legislati-
va, Jardel Sebba, e do Sindicato dos Servidores 
e Serventuários da Justiça do Estado de Goiás 
(Sindjustiça), Rosângela Ramos de Alencar, e ao 
governador Marconi Perillo propondo reunião 
para tratar do assunto.  Em almoço com o gover-
nador, no dia 18 de novembro, Tibúrcio refor-
çou o pedido de esforço e interferência do chefe 
do Executivo Goiano na busca por uma solução 
para a greve. No dia 21 de novembro, o presiden-
te da OAB-GO participou da assembleia dos 
servidores e serventuários e manifestou apoio 
às reivindicações dos grevistas, mas sugeriu que 
voltassem ao trabalho e retomassem as negocia-
ções. O presidente da seccional retardou a ida a 
Curitiba, onde estava sendo realizada a Confe-
rência Nacional dos Advogados, para se reunir 

OAB-GO CONTRUIBUI PARA O FIM DA GREVE DOS 
SERVIDORES E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIçA ESTADUAL

com o movimento. Na assembleia, foi definido o fim da paralisação, pelo 
voto da maioria, ainda que nem todas as demandas da categoria tivessem 
sido atendidas.
A presidente do Sindjustiça, Rosângela Alencar, creditou a Henrique Tibúr-
cio o papel de interlocutor da categoria. “A OAB-GO participou juntamente 
com o Sindjustiça. Para nós, a conquista foi grande. Nunca na nossa história 
tivemos um presidente da OAB tão próximo de nós, nos ajudando e interce-
dendo junto ao governo também. O Sindjustiça só tem a agradecer a Hen-
rique Tibúrcio a atenção e o respeito. Precisamos muito da OAB-GO ainda, 
porque foi a instituição que nos estendeu as mãos e está nos acompanhan-
do”, agradeceu Rosângela. De acordo com o Sindjustiça, 90% dos servidores 
de carreira do TJ-GO, como oficiais de justiça e escrivães, ficaram parados 
em 49 comarcas do Estado por dois meses.
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O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
mineiro nascido em Uberlândia, recebeu, no 
dia 20 de outubro, o título honorífico de Cida-
dão Goianiense, em sessão na Câmara de Verea-
dores de Goiânia. A proposta do vereador Djal-
ma Araújo foi aprovada por unanimidade pelos 
35 parlamentares do Legislativo Municipal. “As 
afirmações desse jovem profissional são pre-
missas de incentivo e verdade para despertar 
a consciência de profissionalismo, de vontade, 
de perseverança“, elogiou Djalma. “Receber o 
título de Cidadão Goianiense sela definitiva-
mente meu compromisso com esta população: 
zelar para que este município tenha cada vez 
mais prosperidade e justiça, sobretudo social”, 
declarou Tibúrcio, que se demonstrou honra-
do pela homenagem recebida. O presidente da 
seccional se mudou para Goiânia aos seis anos 
de idade. “Me considero goianiense. É a capital 
de Goiás que meu pai escolheu para morar e 
nos criar. Essa é a melhor cidade para se viver. 
Por isso, considero-a minha de coração”, decla-

TIBúRCIO RECEBE TíTULO DE 
CIDADãO GOIANIENSE

rou. Tibúrcio formou-se em Direito na Pontifí-
cia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), 
em agosto de 1993, e ingressou na OAB-GO 
como conselheiro seccional em 2001. De 2004 
a 2006, foi secretário-geral. Em 2007, ocupou o 
cargo de vice-presidente e, em 2009, foi eleito 
presidente da OAB-GO. 

Os conselheiros seccionais da OAB-GO Carlos 
Barta Simon Fonseca e Pedro Paulo Guerra de 
Medeiros tomaram posse como corregedores-
adjuntos da instituição, no dia 5 de outubro, 
durante sessão plenária ordinária do Conselho 
Seccional. A Corregedoria-Geral foi criada em 
15 junho deste ano, data em que foi empossada 
a corregedora-geral, Maria Lucila Ribeiro Pru-
dente de Carvalho, também secretária-geral-
adjunta da OAB-GO. A criação do órgão cumpre 
o disposto no artigo 3º do Provimento 134/2009 
do Conselho Federal da OAB. O objetivo do ór-
gão é propor atos correcionais que orientem e 
fiscalizem a tramitação dos processos discipli-
nares, além de manter atualizadas as informa-
ções cadastrais referentes aos procedimentos 

CORREGEDORES-
ADJUNTOS DA OAB-GO 
TOMAM POSSE

disciplinares instaurados na seccional. Entre as 
diversas funções do corregedor, destacam-se: 
receber as reclamações e denúncias referentes 
à legalidade, oportunidade e conveniência de 
atos administrativos; determinar a apuração 
das denúncias e instaurar sindicância quando 
for evidente o indício de infração; além de ins-
talar processo administrativo-disciplinar.
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CEL DA OAB-GO DISPONIBILIzA EMISSãO DE CONVITES ONLINE
Desde de novembro, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO disponibiliza a emissão de convites online por meio do 
Aclon Web. Para usufruir do benefício, o titular do Clube deve confirmar o e-mail cadastrado no sistema, para o qual será enviada, 
automaticamente, a senha de acesso. Depois disso, basta efetuar o cadastro e emitir os convites a que tem direito. A novidade ofere-
ce mais comodidade aos associados. “Trata-se de uma forma rápida, fácil e segura”, atesta o vice-presidente da seccional, Sebastião 
Macalé. Para preenchimento dos convites, alguns dados do convidado são obrigatórios: nome e endereço completos, CPF e RG. Para 
emissão, o associado e os dependentes devem estar adimplentes. Além disso, o convidado pode entrar no CEL somente na companhia 
do titular do Clube. Quem não quiser fazer o procedimento via internet pode solicitar os convites pessoalmente na administração do 
CEL, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Vale lembrar que os associados têm direito a quatro convites por mês, os quais têm 
validade somente no mês de emissão. Mais informações: (62) 3235-8300. 

DIRETORIA DA OAB-GO 
PRESTIGIA POSSE DO 
NOVO PROCURADOR-
GERAL GOIÂNIA
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
participou da posse do advogado Reinaldo Bar-
reto no cargo de procurador-geral do município 
de Goiânia, no dia 18 de novembro, no Paço Mu-
nicipal. Barreto, que é diretor administrativo-
financeiro do fundo de pensão OABPrev-GO/
TO, sucede o ex-deputado e também advogado 
Ernesto Roller, que deixou o cargo de procurador 
para se dedicar a outros projetos políticos. Ti-
búrcio parabenizou o prefeito Paulo Garcia pela 
escolha do novo titular da Procuradoria-Geral 
do Município (PGM). “Reinaldo Barreto detém 
qualidade técnica e moral para assumir o posto. 
Seu dinamismo e humanismo são a amálgama 
perfeita para bem exercer a função”, ressaltou. 
Durante o discurso emocionado, Reinaldo Bar-
reto agradeceu a presença dos familiares, amigos 
e colegas de profissão, que lotaram o Salão No-
bre do Centro Administrativo. A solenidade foi 
prestigiada pelo diretor-tesoureiro do Conselho 
Federal da OAB, Miguel Cançado, por diretores 
da seccional, da Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Goiás (Casag) e da Escola Superior de 
Advocacia (ESA) e por conselheiros federais e 
seccionais.

TIBúRCIO RECEBE 
TíTULO DE CIDADãO 
ANAPOLINO
O presidente da seccional goiana da OAB, 
Henrique Tibúrcio, recebeu o título hono-
rífico de Cidadão Anapolino, no dia 9 de 
novembro, no Plenário Teotônio Vilela, da 
Câmara Municipal de Anápolis, durante 
sessão solene em homenagem aos 80 anos 
da OAB-GO. A honraria também foi confe-
rida ao diretor-tesoureiro da OAB Nacional, 
Miguel Cançado, e ao conselheiro fede-
ral da OAB por Goiás, Felicíssimo Sena. O 
Legislativo Anapolino homenageou ainda 
inúmeros advogados da região, entre eles, 
o presidente da Subseção da OAB-GO de 
Anápolis, Antônio Heli de Oliveira, e o con-
selheiro seccional Washington Pacheco. A 
solenidade foi proposta pelo vereador Amil-
ton Batista. Durante o discurso, Henrique 
Tibúrcio destacou a importância do muni-
cípio no cenário econômico do Estado e do 
País. “Vou continuar trabalhando para que 
este município tenha cada vez mais prospe-
ridade e justiça social”, garantiu. E finalizou, 
agradecido: “Quero igualmente repartir 
com todos os amigos que fiz aqui nesta ter-
ra a homenagem que recebo. São muitos, 
felizmente. São tantos, que não me é pos-
sível nominá-los todos. Sintam-se, portan-
to, fraternalmente abraçados hoje. Saibam 
que lhes devo mais do que sou credor dessa 
amizade. Sei que me confortam mais do que 
mereço. Obrigado, meus amigos”.
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O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio, o secretário-geral da instituição, Flávio 
Buonaduce Borges, e o diretor-tesoureiro, Enil 
Henrique de Souza Filho, participaram da XXI 
Conferência Nacional dos Advogados, realiza-
da entre os dias 20 e 24 de novembro, no Cen-
tro de Convenções Expo Unimed, em Curitiba 
(PR). O tema central do evento foi “Liberdade, 
Democracia e Meio Ambiente”, que, pela com-
plexidade e abrangência, possibilitou discus-
sões relacionadas às diversas áreas do Direito. 
Na manhã do último da Conferência, Henrique 
Tibúrcio mediou o debate “Cotas Raciais ou 
Sociais”. Também participaram da discussão o 
senador da República Desmóstenes Torres e o 
advogado Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro 
da Justiça e ex-presidente da OAB. 

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, e o procurador-geral do Estado, Ronald Bicca, assinaram, no do dia 7 de novembro, um 
parecer que trata do reajuste do valor da Unidade de Honorários Dativos (UHD) e do aumento dos referenciais máximos e mínimos da 
tabela de honorários. O parecer da Procuradoria foi favorável à reivindicação da OAB-GO, que sugeriu que a UHD passe de R$ 80,00 
para R$ 205,67. O procurador explicou, entretanto, que a Secretaria da Fazenda fará um estudo do impacto para que a correção não 
resulte em desequilíbrio fiscal. Henrique Tibúrcio destacou a importância do parecer positivo ao reajuste da UHD. “A advocacia dativa 
está recebendo uma atenção especial do governo. É uma etapa importante nesse reajuste”, analisou. 
Alguns dias antes, em 31 de outubro, a Procuradoria-Geral do Estado liberou cerca de R$ 420 mil para pagamento de advogados 
dativos. O valor beneficiou 110 advogados que atuaram em processos deferidos em 13 de maio de 2008 e em 27 de dezembro de 2010. 
Também contemplou advogados que têm prioridade de acordo com o Estatuto do Idoso, os quais trabalharam em processos deferidos 
de janeiro a 13 de junho de 2011. Posteriormente, no dia 25 de novembro, mais um montante desse foi disponibilizado para pagar 68 
profissionais responsáveis por processos deferidos de 13 de maio a 12 de junho de 2008 e em 11 de outubro de 2011; além dos advogados 
com prioridade segundo o Estatuto do Idoso que trabalharam em processos deferidos em 13 de junho de 2011. Foram a décima primei-
ra e a décima segunda parcelas de honorários das 60 previstas no convênio firmado entre OAB-GO e governo do Estado, em maio do 
ano passado, para regularização do pagamento dos dativos. O acordo prevê pagamento de honorários atrasados e atuais.

OAB-GO E PGE ASSINAM PARECER 
FAVORÁVEL A REAJUSTE DE 
HONORÁRIOS DATIVOS

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
participou do almoço de confraternização ofere-
cido pelo governador Marconi Perillo, no Palácio 
das Esmeraldas, aos procuradores estaduais em 
atividade e aposentados, para comemorar o Dia do 
Procurador Goiano, celebrado em 11 de novembro. 
Além de prestigiar o almoço, Tibúrcio divulgou 
nota homenagem aos procuradores do Estado de 
Goiás. “Este profissional do Direito é imprescin-
dível à função jurisdicional do Estado. É ele que 
atua para possibilitar a execução de políticas pú-
blicas propostas pelo chefe do Executivo estadual 
e necessitadas pela população”, apontou. Além do 
harmônico relacionamento com o procurador-
geral do Estado, Ronald Bicca, e com a presidente 
da Associação dos Procuradores do Estado de Goi-
ás (Apeg), Valentina Jungmann, os procuradores 
Marcello Terto, que também preside a Comissão 
do Advogado Público da seccional, e Maria Elisa 
Quacken fazem parte do Conselho Seccional.

TIBúRCIO 
CELEBRA DIA 
DO PROCURADOR 
GOIANO

ADVOCACIA 
GOIANA 
PARTICIPA DA 
CONFERêNCIA 
NACIONAL DOS 
ADVOGADOS
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O presidente da seccional goiana da OAB, Henrique Tibúrcio, comandou 
as três edições do programa OAB-GO Itinerante realizadas entre o final 
de setembro e novembro de 2011. No dia 29 de setembro, o evento foi em 
Jussara. No dia 6 de outubro, a caravana seguiu para o fórum de São Mi-
guel do Araguaia. No dia 17 de novembro, o programa esteve presente em 
Goianésia(foto). As edições do programa também contaram com presen-
ça de diretores da seccional, das subseções, conselheiros seccionais e ad-
vogados locais. Além de realizar audiência pública para os advogados e 
estagiários exporem suas ponderações sobre as dificuldades enfrentadas 
no exercício da advocacia, o OAB-GO Itinerante oferece serviços aos ins-
critos das subseções visitadas como atualização de dados cadastrais, troca 
do cartão de identidade profissional, encaminhamento de manifestações 
para a Ouvidoria-Geral da instituição, consultores do fundo de pensão 
OABPrev e do plano de saúde Unimed-Casag, entre outros.

OAB-GO ITINERANTE PERCORRE SUBSEçõES

ADVOGADOS PIONEIROS 
SãO HOMENAGEADOS
Os advogados das subseções de Jussara (foto), 
São Miguel do Araguaia e Goianésia com mais 
de 25 anos de inscrição na OAB-GO foram ho-
menageados durante as edições do programa 
OAB-GO Itinerante realizadas nas unidades. 
Os homenageados receberam do presidente 
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, um diploma 
em demonstração ao respeito da seccional aos 
profissionais. “Nada mais justo que homena-
gear advogados que fazem da profissão seu sa-

cerdócio, que sustentam suas famílias com seu 
trabalho. Que esses homenageados sejam bons 
exemplos para os mais jovens de que é possível 
viver da advocacia e para a advocacia”, exaltou 
o presidente da seccional.

SUBSEçãO DE CERES GANHA NOVA SEDE
Em uma solenidade repleta de advogados e autoridades de diversas cidades, o 
presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, entregou a nova sede da Subseção de 
Ceres no dia 18 de novembro. “A edificação é da advocacia e de toda a comunidade, 
pra que façam do lugar um porto seguro, pois a Ordem dos Advogados do Brasil é 
a Casa da Cidadania”, discursou Tibúrcio. O presidente da Subseção, José Barreto 
Neto, afirmou que o presidente da OAB-GO plantou, em Ceres, compromisso com 
a advocacia da região de zelar em defesa do advogado e do cidadão. José Barreto en-
fatizou que, na cidade, há parcerias entre todos os entes que administram a Justiça 
em Goiás. A Subseção de Ceres tem 124 advogados inscritos. A nova sede possui, 
além da estrutura administrativa, salão de eventos.
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A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da Sub-
seção da OAB-GO de Jataí participou, no dia 14 
de outubro, do evento Ação Solidária realizado 
no Instituto Samuel Graham, escola mantida 
pela Mackenzie, na cidade. Com o slogan “Fa-
zer o Bem, Faz Bem”, advogados da comissão 
prestaram aconselhamento jurídico às pessoas 
que procuraram o atendimento. Silmar Carva-
lho, presidente da CAJ de Jataí, afirmou que a 
advocacia local está sempre à disposição da co-
munidade. “É uma bela iniciativa da Macken-
zie. É muito importante que toda a sociedade 
participe desses eventos, pois é o momento 
em que as pessoas buscam apoio e auxílio para 
solução dos problemas, por mais simples que 
sejam”, enfatizou. Alguns integrantes da CAJ 
da seccional também participaram da ação. 
Foram oferecidos ainda pelos organizadores 

CAJ DE JATAí PARTICIPA DE AçãO SOLIDÁRIA 

do evento serviços como oficinas de pintura, 
corte de cabelo, aferição de pressão arterial e 
orientação de combate à dengue. 

Os presidentes da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, e da Subseção de Itaberaí, 
Jean Carlo dos Santos, lançaram a pedra fundamental da sede administra-
tiva e social da subseção no dia 3 de novembro, na presença de inúmeros 
advogados da região. Localizado ao lado do fórum da justiça estadual, o 
terreno mede 900 metros quadrados e abrigará um prédio de 700 metros 
quadrados, que englobará salas dos diretores, de reuniões e de apoio ao 
advogado, biblioteca, salão de eventos, além de área de lazer externa. “A 
seccional tem dado grande atenção para a advocacia do interior e a cons-
trução da nossa sede e de tantas outras que estão em andamento são mos-
tras desse trabalho”, destacou Jean Carlo.

SUBSEçãO DE ITABERAí 
TERÁ SEDE PRóPRIA

DIRETORIA DA 
SUBSEçãO DE 
PLANALTINA 
TOMA POSSE
O vice-presidente da OAB-
GO, Sebastião Macalé, 
prestigiou, no dia 7 de 
outubro, a posse da primeira 
diretoria da Subseção de 
Planaltina de Goiás. A criação 
da subseção foi aprovada 
durante sessão plenária 
ordinária do Conselho 
Seccional do dia 3 de agosto. 
Foram empossados Hélio 
Bertoldo Gomes (presidente), 
Carlos Ribeiro de Oliveira 
(vice-presidente), Benedito 
Castro da Rocha (secretário-
geral), Balbino Gonçalves 
de Lima (secretário-geral 
adjunto) e Josef Antônio 
Verveka (diretor-tesoureiro).
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COMISSãO DE DIREITOS 
E PRERROGATIVAS TEM 
NOVO PRESIDENTE 
O conselheiro seccional Alexandre Caiado to-
mou posse na função de presidente da Comis-
são de Direitos e Prerrogativas (CDP), da qual 
era vice-presidente, no dia 16 de novembro, 
durante sessão plenária ordinária do Conselho 
Seccional. Ele sucedeu o também conselheiro 
seccional Paulo Gonçalves. Em 2004, Caiado 
ingressou na CDP. Em seguida, ascendeu a 
secretário-geral e vice-presidente. Natural de 
Formosa, ele graduou-se em Direito pela Fa-
culdade Anhanguera de Ciências Humanas, 
inscreveu-se na OAB-GO em outubro de 2001 
e atua principalmente na área cível.

PLANOS DE SAúDE EM DEBATE
As comissões de Direito Sanitário e Defesa do Direito à Saúde (CDSDDS) 
e de Direito do Consumidor (CDC) da OAB-GO promoveram, no dia 22 de 
novembro, o seminário “Planos de Saúde – Aspectos Polêmicos“. O even-
to foi realizado no auditório da Escola Superior de Advocacia (ESA). O 
vice-presidente da seccional, Sebastião Macalé, participou da abertura do 
seminário. Os presidentes da Comissão de Direito do Consumidor, Mar-
cos Oliveira de Assunção, e da Comissão de Direito Sanitário e Defesa do 
Direito à Saúde, Carlos Wellington Silveira Marinho, também estiveram 
presentes nas discussões. O primeiro palestrante da noite, Luís Bernardo 
Delgado Bieber, abordou a figura do consumidor e as ações para defender 
os usuários dos planos de saúde. Mariane Guimarães de Mello Oliveira, 
que é procuradora do MPF em Goiás, foi a segunda palestrante do evento. 
O ponto principal de sua palestra foi o procedimento administrativo ins-
taurado pelo MPF contra a resolução do Conselho Federal de Medicina 
que versa sobre o pagamento prévio de consultas médicas.

COMISSõES DE 
DIREITO TRIBUTÁRIO E 
AMBIENTAL SE UNEM 
PARA REALIzAçãO DE 
SIMPóSIO
A Escola Superior de Advocacia (ESA) e as co-
missões de Direito Tributário (CDT) e Direito 
Ambiental (CDA) realizaram, nos dias 8 e 9 de 
novembro, o Simpósio de Direito Tributário, 
com palestras sobre o ICMS Ecológico, a Tribu-
tação do Setor Imobiliário e ITR e o Princípio 
da Progressividade. O presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, participou da abertura e 
destacou a importância de eventos multidisci-
plinares. “Quero parabenizar os advogados que 
estão à frente das comissões e da diretoria da 
ESA. O Direito é assim: multidisciplinar. Even-
tos como este mostram claramente como duas 
áreas podem estar interligadas”. O presidente 
da Comissão de Direito Ambiental, Rodrigo 
Silveira Costa, afirmou que os trabalhos das 
comissões, em geral, são individuais, mas que 
esta é apenas uma separação didática. “É para 
vocês que sempre nos esforçamos para fazer 
eventos temáticos. Nós encontramos temas em 
comum entre o Ambiental e o Tributário para 
realizar este evento. Espero que outras comis-
sões sigam o exemplo”. Thiago Vinicius Vieira 
Miranda, presidente da Comissão de Direito 
Tributário, ressaltou a importância do Simpó-
sio. “Este evento coroa o trabalho da comissão, 
que fez importantes inserções no Direito Tri-
butário do Estado”. O diretor-adjunto da Escola 
Superior de Advocacia Dyogo Crosara também 
participou da abertura do evento e destacou 
que a ESA é a casa da advocacia goiana. “É mui-
to bom ver a casa cheia, principalmente, depois 
de um grande evento, como foi a Conferência 
Estadual dos Advogados. Isso mostra que nos-
so trabalho está surtindo efeito”, disse.
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SERVIçO TERçA-
PRÁTICA É REALIzADO 
EM GOIÂNIA E 
APARECIDA 
O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, foi o expositor do serviço Terça-Prática 
realizada, no dia 8 de novembro, pela Comis-
são da Advocacia Jovem (CAJ) da seccional. Na 
reunião, que ocorreu na Sala de Sessões da sede 
administrativa da OAB-GO, Sebastião Macalé 
compartilhou relatos importantes da carreira 
com advogados iniciantes, estudantes e estagi-
ários. O vice-presidente da seccional também 
relatou histórias pessoais da carreira, desde o 
período em que jogava pelo time do Goiás Es-
porte Clube no início da década de 80. Ele reve-
lou que, na época, foi bastante assediado pela 
mídia nacional por ser apontado como o único 
jogador de futebol que cursava Direito.  “As di-
ficuldades poderiam me abalar, mas não abala-
ram. Tive forças pra enfrentá-las e conclui que 
realmente tudo é possível. Até para o Macalé, 
filho de alfaiate e de dona de casa, foi possível. 
Hoje, sou o vice-presidente da OAB-GO”, dis-
se, exaltando a instituição.  “Estudando a OAB, 
conclui-se que o grande segredo está na capa-
cidade de transformação e adequação ao novo. 
A instituição aclima-se às questões sociais ao 
longo dos tempos e, por isso, merece toda esta 
respeitabilidade”. Macalé concluiu a reunião 
pedindo aos presentes que honrem a atuação 
como operadores do Direito. “Para vocês, que 
já estão no mercado ou estarão no futuro, não 
esqueçam a história desta entidade e sejam ver-
dadeiros defensores da cidadania”, finalizou. 
No dia 25 de outubro, o serviço foi realizado 
na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia 
(foto). O expositor foi o procurador-geral do 
município, Tarcísio Francisco dos Santos.

ANÁPOLIS RECEBE SEMINÁRIO 
SOBRE TERCEIRO SETOR E EMPRESAS
A Escola Superior de Advocacia (ESA) e a Comissão de Direito do Terceiro 
Setor (CDTS) da OAB-GO promoveram, no dia 18 de outubro, o seminário 
“Terceiro Setor e Empresas: Cenário Atual e Caminhos Possíveis“, na Subse-
ção da OAB-GO de Anápolis. Com participação gratuita dos interessados, o 
evento, realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Aná-
polis (ACIA), discutiu temas relacionados a Organizações Não Governamen-
tais (ONGs) e à parceria com empresas privadas.

A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-
GO realizou a última edição deste ano do serviço 
OAB Vai à Escola no Instituto San Damiano, em 
Aparecida de Goiânia, no dia 30 de novembro. 
Palestras sobre Cidadania e Bullying foram mi-
nistradas para alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental pela coordenadora do serviço, Mô-
nica Araújo de Moura, pelo presidente da CAJ de 
Anicuns, Francisco Tabajara Póvoa Neto, e pelo 
advogado Fredd Délio Miranda Martins. A dire-
tora da instituição, Irmã Dina, elogiou a ação. “É 
muito importante o trabalho desenvolvido pela 
advocacia jovem da OAB-GO, pois as escolas 
precisam muito do auxílio da sociedade para a 
educação das nossas crianças”, afirmou.
Este ano, o serviço OAB Vai à Escola esteve em 
mais de 10 instituições de ensino, benefician-
do cerca de 4 mil estudantes. Segundo Mônica 
Araújo, os alunos se identificam com os temas, 
que sempre tratam de questões sociais relevan-
tes para eles. “Realizamos um trabalho social, 
na tentativa de levar aos alunos do ensino fun-
damental e médio noções de cidadania e conhe-
cimento de outros assuntos importantes como o 
bullying”, ressalta a coordenadora do serviço.

CAJ COMEMORA SUCESSO DO 
SERVIçO OAB VAI À ESCOLA 
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A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-
GO, por meio da Subcomissão de Capacitação 
Profissional, promoveu sete edições do serviço 
OAB Vai à Faculdade de outubro a dezembro. A 
primeira instituição de ensino superior contem-
plada foi a Universo, em Goiânia, nos dias 3 e 4 
de outubro, com palestras sobre os desafios en-
frentados pelo advogado iniciante. Nos dias 18 
e 19 de outubro, foi a vez da Faculdade Objetivo, 
também na capital, receber o evento, que, na 
ocasião, tratou de ética e prerrogativas. No dia 
21 de outubro, o serviço foi até a Fesurv, em Rio 
Verde, onde o secretário-geral da OAB-GO, Flá-
vio Buonaduce Borges, palestrou sobre o papel 
da OAB na sociedade, enquanto o presidente da 
CAJ, Enil Henrique de Souza Neto, falou sobre 
advocacia moderna. No dia 11 de novembro, os 
estudantes da Facec, em Cristalina, assistiram 
a palestras sobre Exame de Ordem e advocacia 
moderna promovidas pelo OAB Vai à Faculda-

COMISSãO DE DIREITO 
DESPORTIVO REALIzA 
SEMINÁRIO

O Seminário Goiano de Direito Desportivo 
ocorreu, nos dias 22 e 23 de setembro, na Es-
cola Superior de Advocacia (ESA), com o tema 
“O Direito Desportivo e a Justiça do Trabalho.” 
O presidente da Comissão de Direito Des-
portivo da seccional, Adalberto Grecco, e o 
diretor-tesoureiro da OAB-GO, Enil Henrique 
de Souza Filho, abriram o evento. A primeira 
palestra, intitulada “O Atleta Profissional e as 
Consolidações das Leis Trabalhistas”, foi pro-
ferida pelo ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Guilherme Augusto Caputo 
Bastos. Também foram abordados temas como 
“O Direito Desportivo na Visão da Justiça do 
Trabalho”, “O Vínculo Desportivo Trabalhista e 
as Cláusulas Indenizatórias Compensatórias”, 
“Aspectos Peculiares dos Contratos Especiais 
do Trabalho Desportivo” e “O Juizado do Tor-
cedor e o Estatuto do Torcedor”.

CAJ PROMOVE EDIçõES 
DO SERVIçO OAB VAI À 
FACULDADE

de. A Fasam (foto) sediou o evento no dia 24 de 
novembro e a Uni-Anhanguera, nos dias 25 de 
novembro e 2 de dezembro. A última edição do 
serviço neste ano foi realizada no campus da 
Fesurv de Cristalina no dia 2 de dezembro. O 
OAB Vai à Faculdade tem entrada franca e con-
ta com o apoio da Escola Superior de Advocacia 
(ESA), da Caixa de Assistência dos Advogados 
de Goiás (Casag), da Unimed-Casag, da Farmá-
cia do Advogado e do OABPrev.

pANOrAmA | COMISSõESpANOrAmA | COMISSõES
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RESGATE
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio, lançará, em abril, o livro que narra os 80 
anos da instituição. Criada em 14 de dezem-
bro de 1931, a seccional goiana da OAB foi 
instalada em 12 de abril de 1932, em sessão 
solene realizada no Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, que se localizava na Cidade 
de Goiás, então capital do Estado.

cOluNA | ESTANTE

ADVCLUB
A OAB-GO e o Instituto Jurídico Consulex as-
sinaram o Convênio ADVclub, que dá acesso 
gratuito ao Dialex, informativo eletrônico de 
atualização jurídica. O informativo envia aos 
inscritos as alterações ocorridas na legislação 
no mesmo dia em que são publicadas no Diá-
rio Oficial da União. Além disso, o Dialex pu-
blica diariamente as principais tendências da 
jurisprudência do Superior Tribunal Federal 
(STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), tribunais 
federais e tribunais de justiça. O associado vai 
receber ainda indicadores econômicos, artigos 
em todas as áreas do Direito, projetos de lei em 
tramitação no Congresso Nacional e Notícias 
do Brasil e do mundo. Com a parceria, os ins-
critos têm vantagens, ainda, na aquisição de 
assinaturas de revistas, livros e demais produ-
tos editados pela Consulex. Para ter acesso aos 
benefícios do convênio, basta que o advogado 
se cadastre no site www.advclub.com.br.

ECA
Advogado militante em Anápolis, Paulo Morais 
é autor do Manual do Estudante. A cartilha, 
publicada pelo Ministério Público e pelo Tri-
bunal de Justiça de Goiás, é baseado nas nor-
mas do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
conforme a Lei 8.069 de 1990. Ele escreveu, 
ainda, Zapty, o extraterrestre.

ROMANCE
Ex-presidente do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Cezar Britto acaba 
de lançar Almas livres, corpos libertos. A obra 
narra, de modo romanceado, a história da ad-
vocacia no Brasil. Ambientada no Rio de Ja-
neiro, a trama parte da época da escravidão e 
chega aos dias atuais, passeando por cenários 
como o Morro da Providência. O fio condutor 
é a trajetória de uma família de negros excluí-
da da sociedade que luta para que um de seus 
membros se forme em Direito.

HISTóRIA
Autor de obras jurídicas e de livros sobre a OAB, como a coleção em oito 
volumes sobre a história da Ordem, o ex-presidente do Conselho Federal 
Herman Assis Baeta lançou na XXI Conferência Nacional dos Advogados, 
em Curitiba, seu livro, que mistura memória e ficção, Os fantasmas da 
cidade. Dividida em oito capítulos e com 150 páginas, a obra se propõe a 
descrever traços da geografia e dos costumes de Coruripe, cidade natal do 
alagoano Baeta. Os tipos locais, como “o tabelião”, “o comunista” e “o pes-
cador” funcionam como títulos dos capítulos e ajudam a costurar a narra-
tiva, classificada pela historiadora Kátia da Matta Pinheiro, que assina o 
prefácio, como fantástico-realista.

INSTITUCIONAL
A OAB Editora lançou a obra Memórias de um 
Civilista: A trajetória de Caio Mário da Silva 
Pereira. O livro em homenagem a Caio Má-
rio, falecido em janeiro de 2004, reúne docu-
mentos do período em que o jurista presidiu 
o Conselho Federal da OAB - de abril de 1975 
a abril de 1977 -, além de periódicos, fotogra-
fias e documentos de momentos históricos so-
bre a atuação da OAB nacional e arquivos que 
revelam detalhes da ditadura militar, nomes 
de militares envolvidos em crimes e os vários 
tipos de torturas praticadas naquele período. 
Os documentos originais que deram origem à 
obra foram entregues pela família do jurista e 
hoje compõem o acervo permanente do Museu 
da História da OAB.



50 | 

turiSmO | RIO VERDE

BEM MAIS QUE GRÃOS
Município revela, além do 
potencial agroindustrial, 
atrativos que vão de eventos ao 
ecoturismo

Conhecida pelo potencial agroindustrial, Rio 
Verde, no sudoeste goiano, oferece mais do que 
lavouras de grãos e empresas de grande porte 
para chamar a atenção de visitantes. A cida-
de, que, em 2010, registrou a maior produção 
de soja no Estado, 795 mil toneladas, segun-
do dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e da Superintendência de 
Estatísticas, Pesquisa e Informações Socioe-
conômicas (Sepin), oferece atrativos desde o 
campo até a área urbana.
Detentor de um Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita em torno de 75% superior ao de 
Goiás, são R$ 22.768 ante R$ 12.879, segundo 
levantamento de 2008, o município está loca-
lizado a aproximadamente 220 quilômetros da 
Capital. Apesar do potencial para o ecoturismo 
que a região apresenta, o turismo de negócio é 
ainda o maior na cidade, segundo informa a se-
cretária municipal de Turismo, Lúcia Michal-
czyk. “O turismo de negócio tem sido a mola 
propulsora, mas, para o turista permanecer 

aqui, falta a consciência daqueles que detêm o 
atrativo rural e investimento”, pondera Lúcia, 
que também é advogada.
Segundo a secretária, diariamente, o municí-
pio recebe pessoas interessadas em conhecer 
empresas lá instaladas. O movimento aumen-
ta durante a realização de feiras e eventos na 
cidade, a exemplo da Tecnoshow Comigo (foto 
05), feira de tecnologia agropecuária; a Feira de 
Indústria, Comércio e Prestação de Serviços 
(Sudoexpo), que é bianual; a exposição agro-
pecuária, conhecida pelo premiado rodeio em 
touros; e o Festival Gastronômico Barzinho e 
Violão, que está na segunda edição. A secretá-
ria ilustra que, durante a Tecnoshow, os aproxi-
madamente 2 mil leitos oferecidos por hotéis 
de Rio Verde ficam todos ocupados.
A advogada Iramá Lins de Jesus, secretária-
geral-adjunta da Subseção da OAB-GO de Rio 
Verde, pontua que além de um lugar interes-
sante, em função do desenvolvimento econô-
mico, Rio Verde se destaca pelas cachoeiras 
localizadas na região do Rio Preto e no distrito 
de Ouroana. De acordo com a advogada, o visi-
tante conta com duas pousadas com “estrutura 
muito boa” no Rio Preto. A Pousada Paraíso do 
Rio Preto, por exemplo, oferece além de hos-
pedagem, piscina, trilha, pescaria, passeio a 
cavalo e uma alta cachoeira que pode ser con-
templada de pontos de observação ou de perto, 
através de uma escadaria de acesso instalada. 
Em Ouroana, uma das cachoeiras abertas para 
visitação e banho é a Água Limpa (foto 03).
O advogado e conselheiro seccional Antônio 
Carlos Monteiro da Silva ressalta que as cacho-
eiras da região do Rio Preto são belíssimas e 
aponta ainda a existência de outra, em River-
lândia, “bem dentro da cidade”, definida como 
“linda”. Também na zona rural, a seis quilôme-
tros do centro da cidade, na fazenda Cachoei-
rinha, a Igrejinha da Caiera e o Pesque-Pague 
Estância Igrejinha (foto 02) são os pontos des-
tacados pelo advogado Gerson Oliveira Ataíde. 
A capela, construída em louvor ao Divino Pai 
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Eterno, reúne uma multidão de fiéis, durante a 
festa do Divino, celebrada no primeiro domin-
go de julho. Para chegar até a igreja, construída 
no alto de uma serra, o visitante tem que subir 
89 degraus. Ataíde diz que vale a pena, “a vista 
é bonita”.
Outro atrativo, apontado na cidade pelo presi-
dente da subseção, advogado Mardem Douglas 
Araújo Borges, é o Thermas Park. O clube é um 
atrativo anexo ao empreendimento hoteleiro 
Silvestre Park Hotel. A estrutura do local inclui 
um parque aquático com nove piscinas, lagos 
para passeios de barquinhos, restaurantes, sa-
lão de eventos, área de cerrado preservada com 
concentração de animais onde se realiza o safá-
ri fotográfico, playground, quadras de campos 
esportivos, pontes suspensas, criação de peixes 
para prática de pesque e solte, além de trilha. 
Segundo a secretária de Turismo, o espaço terá, 
ainda no próximo ano, piscina de ondas.
A cidade também reserva antigos casarões, 
tombados como patrimônio histórico, para os 
visitantes. Entre eles, o sobrado Major Frederi-
co Gonzaga Jayme, construído em 1888, onde 
funcionavam vários comércios da família Gon-
zaga. Depois de cerca de 40 anos de abandono, 
o prédio foi reformado e inaugurado, em 2005, 
abrigando hoje as sedes da Fundação Munici-
pal de Cultura e da Academia Rio-Verdense de 
Letras, Artes e Ofícios. Outro que se destaca é 
o Palácio da Intendência (foto 01). Inaugurado 
em 1895, o local já foi fórum de Justiça, cadeia 
pública, e atualmente abriga a Escola de Músi-
ca Duca, que oferece cursos gratuitos de artes 
plásticas, violão, teclado, canto, bateria, artes 
cênicas, dança, mágica, percussão e capoeira. 
Ambos os casarões estão localizados no setor 
central e funcionam em horário comercial. Vi-
sitações, aos fins de semana, podem ser agen-
dadas pelos telefones (64) 3620-2071 (sobrado) 
e (64) 3620-2189 (palácio).

Para moradores ou visitantes, outro atrati-
vo histórico é a Igreja São Sebastião (foto 04). 
Localizada no centro da cidade, a igreja serviu 
de trincheira na época da revolução de 1930 e, 
hoje, além de chamar a atenção por sua arqui-
tetura, é lembrada pelo relógio na torre. Rio 
Verde ainda oferece outros pontos turísticos 
e abriga uma das maiores subseções da OAB-
GO, com 633 advogados inscritos.

01 02

03 04

05

crEDitOS FOtOS

igreja são sebastião: divulgação/ Prefeitura de rio Verde - Palácio da intendência: helenita 
arantes - casarão Gonzaga Jayme: helenita arantes - Pesque Pague igrejinha: divulgação/ 
Prefeitura de rio Verde - tecnoshow: divulgação/ Prefeitura de rio Verde - cachoeira Água Limpa: 
divulgação/secretaria de turismo - rio Verde: divulgação/ Prefeitura de rio Verde
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chEF DA 
EDiçãO: 
iSrAiltON 
SilvA
O advogado e ex-chefe de 
cozinha dá a receita de 
penne mista e bruschetta

“Eu gosto mesmo de receber as pessoas.” Sorridente, Israilton repete a frase como um man-
tra, durante o preparo dos pratos, para não deixar dúvidas sobre o hobby preferido. Na 
varanda espaçosa e muito bem decorada da casa, ele tem a tradição de receber amigos pelo 
menos duas vezes por mês. No cardápio, frutos do mar e pratos italianos, que aprendeu 
durante os nove anos em que trabalhou como 2º chef de cozinha num restaurante italia-
no em Londres. “A amizade é um dos meus maiores patrimônios”, ressalta, e é por isso 
que ele cuida tão bem dos amigos: fisgando pelo estômago! Que o diga o coordenador da 
Subcomissão de Estudos Jurídicos da Comissão da Advocacia Jovem (CAJ), Wanderson de 
Oliveira, amigo assíduo nas recepções de Israilton. “Ele faz sempre cardápios diversifica-
dos, são pratos excelentes. Está super aprovado como cozinheiro, advogado e amigo”. Na 
ocasião, Israilton escolheu fazer uma bruschetta de entrada e, como prato principal, penne 
mista. As receitas servem quatro pessoas.

Bruschetta
4 tomates vermelhos
4 dentes de alho
1 xícara de azeite de oliva extravirgem
1 pão de baguete
4 ramos de manjericão
sal a gosto

penne mista
250g de abobrinha 
(picada em cubos)
250g de berinjela (picada 
em cubos)
1 cebola (aprox. 100g)
4 cabeças de alho
½ copo americano de azeite 
de oliva extravirgem

modo de fazer
Faça um corte superficial nos tomates, em formato de cruz. Coloque-os em uma panela com água, em banho-
maria. Antes de o tomate cozinhar, retire-os da água e solte a casca. Pique os tomates sem a casca, triture o 
manjericão e o alho e misture tudo em um mesmo recipiente. Jogue sal a gosto e a xícara de azeite. Corte a 
baguete em tiras e leve em forno pré-aquecido a 250ºC por 10 minutos. Depois disso, disponha as fatias da ba-
guete em uma travessa e coloque uma porção generosa da mistura sobre os pães. Está pronta a bruschetta!

modo de fazer
Coloque o azeite, cebola, alho e pimenta de cheiro em uma panela para 
dourar, em fogo médio. Em outra panela, comece a esquentar água sufi-
ciente para cobrir a porção de penne, com sal a gosto e uma colher de 
sopa de azeite de oliva. Em seguida, jogue o bacon para dourar junto com 
os demais ingredientes. Mexa sempre e aguarde até que o bacon comece a 
fritar. Depois, acrescente a abobrinha. Quando a mistura estiver bem cozi-
da, adicione a berinjela e misture. Aguarde 5 minutos e acrescente a taça 
de vinho e sal a gosto. Por fim, acrescente o molho de tomate e meio copo 
de água. Mexa bem e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos. Enquanto 
isso, coloque o penne para cozinhar na água já preparada e aquecida. Adi-
cione manjericão triturado ao molho, espere mais cinco minutos e coloque 
o creme de leite por último. Ao completar os 20 minutos de cozimento, 
desligue o fogo da panela de molho e espere o penne cozinhar a gosto. Tire 
a água do macarrão e acrescente o molho na panela da massa. Para dar o 
toque final, acrescente queijo parmesão ralado no prato que será servido.

3 ramos triturados de manjericão
500g de penne
200g de bacon picado em cubos
200g de creme de leite
680g de molho de tomate pronto
1 taça de vinho tinto
Pimenta de cheiro e sal a gosto
queijo parmesão ralado a gosto

SEJA 
O chEF 
DA EDiçãO
Se você é advogado e 
tem uma receita culinária 
especial para ensinar para 
os colegas, envie-a 
pelo e-mail 
imprensa@oabgo.org.br. 
Você pode ser o próximo 
Chef da Edição.
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01. Vanessa e Henrique  Tibúrcio
02. Camilla Faustino na abertura da feira
03. Coquetel de Abertura da Conferência 
04. Otávio Forte, Samuel e Rafael 
05. Estudantes de Direito PUC-GO 
06. Felipo, Daniela, Victor e Eduardo
07. Cicero e Adriano Gustavo

08. Estudantes de Direito da Faculdade 
Montes Belos 
09. Simone, Miguel Cançado, Reinaldo 
Barreto e Pedro Paulo
10. Samuel, Teofilo e Pedro 
11. Mauro, Estevão e Sebastião 
12. Gustavo Forte e Jales Barreto

GAlEriA | CONFERêNCIA E FEIRA DO ADVOGADO
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01. Deniz, Carmo, Aurélio, Lucas Augusto 
e João Felipe
02. Capitão Aguiar e Luiz Carlos
03. Lisiane, Flávio, Macalé, Henrique, 
João Vitor, Vanessa e  Ana Luísa
04. Tomaz, Marina e Leopoldo
05. Gabriel, Eduardo e Lia

06. Daniele, Nanci e Kely
07. Djan Hennemann e Thayse Macedo
08. Bruno Xavier e Generindo Tavares
09. Rodolfo Domingues e Aretha Ferreira
10. Leandro e Raquel
11. Rubiane e Breno
12. Thiago Pereira e Lola

GAlEriA | CORRIDA 80 ANOS
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