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editOriAL | EXPEDIENTE

PALAVRA DE PRESIDENTE

Nesta edição, que aborda como matéria de capa o OAB Online, você vai se 
inteirar mais sobre o sistema que substitui o Recorte de Intimações Digitais. 
A substituição é, na verdade, um melhoramento do RID, com o objetivo de 
dar mais agilidade e praticidade aos advogados goianos. Tal como o anterior, 
este serviço também é gratuito e facilita muito a nossa vida.
Você já está cuidando da sua previdência? Se sim, parabéns. Se não, é melhor 
ler a matéria sobre  OABPrev, o plano que nos dará um futuro mais confor-
tável, ainda mais se o investimento for iniciado desde cedo. Você também lê 
nesta edição as empreitadas da OAB-GO para melhorar a segurança pública 
do Estado. Realizamos fórum para tratar sobre o setor e tivemos participação 
determinante na Comissão de Defesa da Cidadania, que investigou o desa-
parecimento de cidadãos abordados pela polícia.
Uma das principais matérias desta revista trata do programa OAB-GO Itine-
rante. Já visitamos, com toda a estrutura oferecida aos advogados da Capital, 
as principais subseções. Nossa agenda está repleta de outras cidades do inte-
rior goiano, que nos receberão ainda este ano.
Muito nos honrou sediar no primeiro semestre a quarta edição do Fórum Li-
berdade de Imprensa e Democracia, realizado pela primeira vez fora de São 
Paulo. Você confere o registro ao longo das próximas páginas. Os advogados 
em início de carreira têm nesta edição uma matéria importantíssima, com 
dicas para galgar e manter o tão necessário primeiro emprego na área.
Você está no Twitter, Facebook, Orkut e outras redes sociais? Eu sim. Con-
sidero de extrema importância para me comunicar com toda a categoria, 
em especial com os mais jovens, importantíssimos para a advocacia. Temos 
também uma matéria com os números do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OAB-GO. A instituição fiscaliza seus inscritos de olho na manutenção do 
respeito que a profissão do advogado representa.
Além destas e outras matérias e notas, todas com muitas fotos para ilustrar 
bem a nossa mensagem, no fim da revista você encontra uma receita de pa-
ella que dá água na boca. Quem fez, o chef da edição, foi o colega Dorian 
Pucci. Finalizamos com uma pauta de turismo. As belezas de Caiapônia são 
ressaltadas sob a perspectiva do presidente da subseção, Carlos Hernani de 
Lima Couto.
A Revista da OAB-GO está cada vez melhor, com pautas de interesse de toda 
a advocacia goiana e também com matérias leves de comportamento, cultura 
e turismo, sempre do ponto de vista do advogado de Goiás, que é quem de 
fato nos interessa. 
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mAis PrAticidAde 
AO trABALHO dOs 
AdvOgAdOs
Agora com o nome 
OAB Online, antigo RID traz 
novidades para a categoria

A rapidez e eficiência do Recorte de Intimações 
Digitais (RID) já facilitava a vida do advogado 
goiano. O sistema, que diariamente enviava as 
intimações processuais publicadas nos Diários 
da Justiça estaduais e nos tribunais superiores 
aos usuários do serviço, está ainda mais prático. 
O antigo RID passou a se chamar OAB Online, 
um sistema que traz, além dos serviços forne-
cidos anteriormente, outros benefícios para os 
advogados. 
O novo sistema será fornecido pela Citatio, 

representante goiana da Ultimatum, empre-
sa especializada em tecnologia jurídica, e será 
disponibilizado gratuitamente pela OAB-GO a 
todos os advogados que estiverem em dia com 
a instituição. “É importante ressaltar que, por 
meio do OAB Online, o advogado continua a 
receber suas intimações processuais via e-mail 
gratuitamente, mas, agora, além disso, passa 
a contar também com outros serviços. Sendo 
assim, o Recorte de Intimações Digitais (RID) 
deixa de existir para dar espaço a esse sistema 
mais completo”, explicou o diretor-tesoureiro da 
OAB-GO, Enil Henrique de Souza Filho (foto).
O serviço tem pelo menos quatro funções a 
mais que o antigo RID. Os advogados passam 
a ter acesso ao andamento processual, aos pro-
cessos digitais, podem fazer consultas por juris-

cAPA | OAB ONLINE
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prudência, além de poderem consultar modelos 
de práticas jurídicas. O acesso às publicações de 
outros três estados, além de Goiás e Distrito Fe-
deral, não será alterado. 
Na parte de intimações, o advogado será infor-
mado de toda sua movimentação processual, 
por e-mail ou na página pessoal de acesso das 
movimentações dos mesmos, além de poder 
contar com este mesmo serviço para o Proces-
so Judicial Digital (Projudi). Segundo Paulo 
Alexandre Póvoa, gerente executivo da Citatio, 
este serviço é um dos mais vantajosos no novo 
sistema. 
Na seção de Processos Digitais, o usuário en-
contrará reunidos todos os processos judiciais 
devidamente organizados, além de contar com 
uma notificação por e-mail contendo a agenda 
de intimações do profissional. Na agenda, os 
advogados também poderão inserir seus com-
promissos, colocando a descrição e período de 
duração, e gerenciá-los no calendário que ficará 
disponível na página inicial do sistema.
O OAB Online ainda vai disponibilizar as ju-
risprudências segmentadas em Direito Civil, 
Penal, do Trabalho e Previdenciário. O advo-
gado poderá encontrar diversos modelos de 
documentos usados na lide jurídica, que serão 
disponibilizados em arquivo editável do Word 
para download. “O OAB Online é um agregado 
de serviços oferecidos pela OAB-GO para ajudar 
o advogado a modernizar a sua advocacia. Além 
de oferecer as intimações digitais com mais ra-
pidez e segurança, oferece ainda um site total-
mente repaginado e moderno”, resumiu Paulo 
Alexandre.
Para não causar nenhum transtorno ou dificul-
dade, durante o processo de transição dos siste-
mas, a Citatio estipulou etapas para que todas 
as modificações fossem instaladas. “De início, 
foram notadas as diferenças com relação ao ho-
rário de entrega das publicações, bem como o 
layout das mensagens encaminhadas”, explicou 
o gerente da empresa. O novo sistema consegue 
atender até 100 pedidos simultâneos, podendo 
lidar com milhares de usuários, a partir de uma 
escalabilidade por demanda.
O objetivo do OAB Online é contribuir ainda 

mais com a execução dos serviços prestados pe-
los advogados, que passam a poder administrar 
todas as informações necessárias em um mes-
mo local.  “Este serviço simplifica e democrati-
za o acesso de muitos advogados às facilidades 
oferecidas pela tecnologia moderna. São muito 
interessantes as funções de gerenciamento dos 
processos eletrônicos. Uma página de estatísti-
cas das publicações, divididas por estado e clien-
te, é um verdadeiro avanço”, comentou o advo-
gado tributarista Alexandre Limiro. O acesso ao 
Sistema OAB Online pode ser feito diretamente 
pelo site da OAB-GO: www.oabgo.org.br.

serviçOs disPOnÍveis 
nO sistemA OAB OnLine

Gerenciamento on-line de publicações;

Andamento processual;

Processos digitais;

Agenda;

Jurisprudências;

Modelos de práticas jurídicas. 

“É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, POR MEIO 
DO OAB ONLINE, O ADVOGADO CONTINUA A 
RECEBER SUAS INTIMAçõES PROCESSUAIS 
VIA E-MAIL GRATUITAMENTE, MAS, AGORA, 
ALÉM DISSO, PASSA A CONTAR TAMBÉM COM 
OUTROS SERVIçOS”
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Fórum  | SEGURANçA PúBLICA

secciOnAL PrOmOve Fórum 
de segurAnçA PúBLicA
As políticas criminais e de segurança pública foram discutidas de 
forma multidisciplinar, com a participação de vários setores, como 
autoridades governamentais, representantes de entidades e da 
sociedade civil

Elaborar e apresentar sugestões para os pro-
blemas da violência no Estado. Este foi um dos 
objetivos do Fórum de Discussão sobre Segu-
rança Pública, promovido pelas comissões de 
Direitos Humanos e Segurança Pública e Po-
lítica Criminal, da OAB-GO, em abril.  “Nossa 
intenção foi reunir pessoas de várias áreas que 
podem contribuir com novas ideias. A crimi-
nalidade não se combate apenas com políticas 
de repressão, mas também com educação de 
qualidade, inserção do indivíduo no mercado 
de trabalho e práticas de cidadania”, reforçou 
o presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
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que conduziu as discussões.
O vice-presidente do Conselho Federal da 
OAB, Alberto de Paula Machado, participou 
do evento e reforçou que, para enfrentar a cri-
minalidade no País, é preciso um conjunto de 
ações. “Mudanças são necessárias, desde o re-
aparelhamento da polícia, controle ético dos 
órgãos de segurança pública, até políticas de 
educação. São ações integradas que vão nos 
apontar melhores resultados”, comentou.
Para o presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da OAB-GO, Alexandre Prudente, a 
seccional conclamou a sociedade civil para este 
evento em função da crise pela qual a seguran-
ça pública passa. “Nosso objetivo é ouvir os la-
dos e levantar reflexões produtivas que possam 
contribuir para a diminuição da criminalida-
de”, enfatizou.
Durante o evento, o presidente da Comissão de 
Segurança Pública e Política Criminal, Douglas 
Dalto Messora, disse que parte das leis é criada 
em cima de tragédias, de forma eleitoreira, e 
que isso acaba contribuindo para um caos. “A 
pasta de Segurança Pública sempre foi tratada 
em segundo plano e esse conceito precisa ser 
revisto com urgência. Nunca houve investi-
mento real. O que temos não atende o interes-
se do cidadão”, concluiu.
O subcomandante da Polícia Militar, coro-
nel Welligton Rodrigues, lembrou que é pre-
ciso uma verdadeira integração de trabalhos 
para dar mais segurança ao cidadão. “Temos a 

consciência que o momento é crítico. Estamos 
repensando várias frentes de trabalho, resol-
vendo os problemas localizados, para, a partir 
disso, apresentar uma solução para a crimina-
lidade em curto prazo”. 
O evento também contou com a presença do 
coordenador do Centro de Apoio Operacional 
e Criminal do Ministério Público Estadual, 
Bernardo Boclin Borges; do superintendente 
de Políticas de Segurança da Secretaria de Se-
gurança Pública e Justiça, Rogério Santana; do 
juiz Aureliano Albuquerque; do delegado geral 
da Polícia Civil do Estado, Edemundo Dias; 
além de representantes de entidades da socie-
dade civil organizada.

“NOSSO OBJETIVO É OUVIR OS LADOS E 
LEVANTAR REFLEXõES PRODUTIVAS QUE 
POSSAM CONTRIBUIR PARA A DIMINUIçãO 
DA CRIMINALIDADE”
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cOmissãO de deFesA dA 
cidAdAniA APresentA 
PrOPOstAs AO gOvernO 

Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-
GO teve papel fundamental na 
elaboração do documento

No dia 15 de fevereiro deste ano, a Polícia Federal 
deflagrou no Estado de Goiás a Operação Sexto 
Mandamento, cujo objetivo imediato foi o cum-
primento de mandados de prisão de policiais 
militares suspeitos de participação em grupos 
de extermínio. Simultaneamente, o governador 
Marconi Perillo criou a Comissão Especial de 
Defesa da Cidadania, com o objetivo de verificar 
a lisura dos procedimentos adotados em casos 
de desaparecimento de pessoas após abordagem 
policial em Goiás. 
Depois de quatro meses de trabalho, a comissão 
entregou ao secretário de Segurança Pública do 
Estado, João Furtado, no dia 20 de junho, o rela-
tório final elaborado pelo grupo, composto por 
representantes da OAB-GO, das Polícias Civil e 
Militar, Igrejas, Maçonaria, Instituto de Crimi-

APurAçãO | DESAPARECIMENTO

nalística, Comissão de Direitos Humanos da As-
sembleia Legislativa de Goiás e Ministério Públi-
co Estadual e comandado pela superintendente 
de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, delegada Adriana Accorsi.
A conclusão do relatório aponta que, quando 
houve instauração de inquéritos para apuração 
de desaparecimentos, os procedimentos passa-
ram à margem de uma investigação que visasse 
encontrar as pessoas. Relator do documento, o 
presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
seccional goiana da OAB, Alexandre Prudente 
Marques (foto), disse que os tímidos esforços de 
apuração se concentraram na procura de provas 
contra os suspeitos. “Essa busca, porém, quase 
sempre, acaba por esbarrar numa lacuna da le-
gislação penal brasileira, a falta de tipificação 
para o crime de desaparecimento forçado, já que 
obviamente não há materialidade suficiente para 
tipificação do possível homicídio”, pondera.
Também foi evidenciada a ausência de proce-
dimentos unificados nos órgãos de segurança 
pública do Estado, principalmente entre as Po-
lícias Civil e Militar, além da precária estrutura 
da polícia técnico-científica. O relatório res-
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saltou ainda a ine-
xistência de meios 
de controle das 
atividades policiais 
no Estado, o que 
dificulta a ação de 
órgãos correcio-
nais e de controle 
externo, impedin-
do a localização de 
desaparecidos e a 
punição de respon-
sáveis. Verificou-se 

também a falta de assistência psicossocial e ju-
rídica aos familiares dos desaparecidos. “Fato é 
que os entes federados, especificamente o Esta-
do de Goiás, não possuem estrutura que favore-
ça o respeito da dignidade da pessoa humana, 
fundamento da República Federativa do Brasil”, 
observa Alexandre Prudente na conclusão do 
documento.
O secretário João Furtado garantiu repassar ao 
governador do Estado o relatório da comissão e 
a proposta de transformá-la em um Comitê de 
Combate à Tortura e Violência. Com papel fun-

ALgumAs PrOPOstAs 
dO gruPO

•  Reconhecimento político pelo Estado de sua responsabilidade 
nos desaparecimentos;

•  Pagamento de indenizações;

•  Oferecimento de assistência psicossocial às famílias das 
vítimas;

•  Continuidade das investigações e buscas;

•  Criação de delegacia especializada em desaparecimento de 
pessoas em Goiânia;

•  Criação do cadastro de pessoas desaparecidas;

•  Recomendação de não arquivamento de inquéritos 
relacionados a desaparecimentos;

•  Implementação do projeto da Central de Monitoramento e 
Rastreamento de viaturas por GPS e câmeras de filmagem.

damental na elaboração do documento, Alexan-
dre Prudente destaca a importância do trabalho 
desenvolvido pelo grupo. “Além de mostrar fa-
lhas e mazelas nos procedimentos, o relatório 
também apresenta propostas que, se acatadas, 
podem ser um marco histórico na mudança da 
postura dos órgãos de Segurança Pública do Es-
tado”, ressalta.
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FuturO | OABPREV

GARANTIA DE UMA 
APOSENTADORIA TRANQUILA

Plano de previdência é um benefício ao qual todos 
os advogados da seccional podem aderir

Quem não deseja manter o mesmo padrão de 
vida depois de se aposentar? Segundo especia-
listas, esse desejo pode virar realidade se houver 
um planejamento financeiro efetivamente vol-
tado para a meta. Quanto mais cedo começar, 
mais fácil será atingir os objetivos e menos one-
rosas serão as contribuições. 
Um das alternativas é aderir ao sistema de 
previdência privada, que funciona como um 
complemento da Previdência Social. Para os 
advogados, a OAB-GO e a Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Casag) instituíram 
o fundo de pensão OABPrev, que atualmente 
conta com mais de 2 mil participantes ativos e 
um patrimônio que ultrapassa os R$ 23 milhões. 
Em Goiás, o plano é administrado por advoga-
dos eleitos entre os participantes. Por se tratar 
de previdência, além dos controles internos, o 
OABPrev-GO/TO tem auditoria externa e fisca-
lização do Ministério da Previdência Social.
Segundo Reinaldo Barreto(foto), diretor finan-
ceiro-administrativo do OABPrev-GO/TO, a 
procura pela previdência complementar entre 
os inscritos tem crescido. “Hoje, já existe a cons-
cientização de que o Estado não conseguirá pro-
ver uma aposentadoria digna”, lembra.

Como funciona
O plano de previdência do OABPrev, o Adv-
Prev, oferece três benefícios principais: apo-
sentadoria, pensão e aposentadoria por inva-
lidez. Ele pode ser definido pelo interessado, 
adequando o valor da contribuição ao tempo 
programado para se aposentar. Segundo Rei-
naldo Barreto, quanto mais jovem o advogado 
aderir ao plano, mais benefícios terá no futuro. 
“Vamos usar como exemplo uma pessoa que 
fez a adesão aos 25 anos, contribuindo com R$ 
180 reais por mês. Quando tiver 60 anos, vai 
ter uma renda de R$ 3,5 mil. Se a adesão for 
aos 30 anos, também no valor de R$ 180,00 por 
mês, aos 60 anos, a renda será de R$ 2.160,00,” 
explica. 

n Os advogados inte-
ressados em aderir 
ao plano podem 
procurar a sede do 
OABPrev-GO/TO, 
na Rua 101, próxi-
ma ao Tribunal de 
Justiça, e fazer a si-
mulação dos planos 
que se encaixam no 
perfil de cada pro-
fissional. 
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O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
participou da posse dos novos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da diretoria 
executiva do OABPrev-GO/TO. Em discurso, 
Tibúrcio falou do apreço que tem pelo OAB-
Prev, fundo de pensão criado para atender aos 
advogados e que já existe na região há cinco 
anos. “A advocacia goiana ainda vai agradecer 
muito à dedicação dos integrantes do OAB-
Prev. Um fundo como esse, que oferece um 
plano de previdência (Adv-Prev) especial para 
os advogados, com taxas mais baratas, ajuda 
a dar segurança à classe”, disse Tibúrcio. Tam-
bém prestigiaram o evento o secretário-geral 
do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinícius 
Furtado Coelho, e o diretor-tesoureiro da OAB 
Nacional, Miguel Ângelo Cançado. 
Antônio Carlos da Silva Magalhães, reeleito 
para a presidência da diretoria executiva do 
OABPrev, declarou que o conselho realizou um 
trabalho importante, mas ainda há muito a ser 
feito. “Nossa meta é que, daqui a três anos, te-
nhamos 60% a mais de adesões”, afirmou. 
Aumentar a arrecadação e fortalecer a divul-
gação do OABPrev junto aos advogados são, 
de acordo com o novo presidente do Conselho 
Deliberativo, Celso Gonçalves Benjamin, os 
principais objetivos de seu mandato. “Ainda 
há um certo distanciamento dos advogados em 
relação ao plano de previdência da instituição. 
Poucos conhecem 0 OABPrev, mas, à medida 
que você mostra as vantagens, a tendência é que 
o advogado faça a adesão”, pontuou Celso. Foi 
o que fez Rodolfo Luiz de Souza Carvalho Do-
mingues, 26. O advogado aderiu ao plano por 

Empossados membros da OABPrev-GO/TO

memBrOs eLeitOs 2011

Diretoria Executiva
Antônio Carlos da Silva Magalhães – diretor 
presidente
Reinaldo Siqueira Barreto – diretor 
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Marcia Queiroz Nascimento – diretora de 
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Enil Henrique Neto – vice-presidente
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Hallan de Souza
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Aurea Akiko Asawaka
Marcio Flamariom Pereira dos Santos
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José Eustáquio Cardoso Rosa
Luiz Antônio da Cunha Cerqueira
Marco Aurélio Teixeira 

acreditar que é uma oportunidade de ter tran-
quilidade no futuro. 
O presidente da Caixa de Assistência dos Advo-
gados de Goiás (Casag), Jaime José dos Santos, 
afirmou que a instituição vai continuar à dis-
posição da diretoria da OABPrev, oferecendo 
assistência em diversas áreas, como recursos de 
pessoal, financeiros e técnicos.
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Com o objetivo de promover a aproximação entre 
os advogados e estagiários do interior do Estado 
e a seccional, o programa OAB-GO Itinerante já 
passou por Catalão, Formosa, Itumbiara, Trin-
dade, Santa Helena, Caldas Novas, Anápolis, 
Inhumas e Quirinópolis. Segundo Henrique Ti-
búrcio (foto 01 à esquerda), presidente da OAB-
GO, essa integração entre os advogados goianos 
faz com que os profissionais possam participar 
efetivamente da gestão da instituição, inclusive 
com sugestões que têm o objetivo de contribuir 
para a melhoria do exercício profissional. “Em 
todas as edições que realizamos temos compro-
vado o interesse dos advogados em participar. 

OAB-gO itinerAnte 
cOmPLetA um AnO
Lançado, em agosto do ano passado, o programa tem
contribuído para a melhoria do exercício profissional 

BeneFÍciOs | SUBSEçõES
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Todas as reclamações são ouvidas e observadas”, 
pontuou.
Em cada edição do OAB-GO Itinerante, a dire-
toria da seccional vai para a unidade-sede do 
evento, onde é montada uma grande estrutura 
de serviços para a advocacia da região e realiza-
da uma audiência pública para tratar de ques-
tões relacionadas à profissão. Os profissionais 
participam com comentários e sugestões sobre 
o tema abordado. 
Em um ano, o programa OAB-GO Itinerante 
apresentou melhoria no relacionamento com 
os juízes, o que resultou na maior fluidez de 
processos judiciais. “Vemos que, muitas vezes, 
há pequenas dificuldades no exercício profis-
sional que se colocam entre o advogado e o Po-
der Judiciário. Empecilhos que, muitas vezes, 
conseguimos resolver por meio da OAB-GO. 
Juízes, advogados, todos nós buscamos o mes-
mo objetivo: uma justiça mais eficiente”, expli-
cou Henrique Tibúrcio. 
Segundo Jefferson de Paula Coutinho (foto 01 
à direira), presidente da subseção de Inhumas, 
onde o OAB-GO Itinerante esteve no mês de 
junho, o programa contribuiu para maior soli-
dificação dos profissionais no município. “Sen-
timos que fazemos parte de uma classe cuida-
dosa com a advocacia e sabemos que podemos 
contar com todos os serviços da seccional, além 
de poder contribuir para uma Justiça mais ágil 

e mais próxima do cidadão. Realmente os orga-
nizadores estão de parabéns”, agradeceu.  
Além de discutir os assuntos relacionados à ad-
vocacia, o OAB-GO Itinerante também leva ser-
viço aos associados. Durante cada edição, a Caixa 
de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) 
oferece aferição de pressão e taxa de glicemia, 
além de divulgar a lista de empresas conveniadas 
com a instituição que oferecem descontos aos 
inscritos. O programa também faz a atualização 
cadastral e a troca do cartão de identidade pro-
fissional dos inscritos interessados. 
O OABPrev e a Caixa de Assistência dos Advoga-
dos de Goiás (Casag) tiram dúvidas sobre planos 
de previdência (Adv-Prev) e de saúde (Unimed-
Casag). A Escola Superior Escola Superior de 
Advocacia de Goiás (ESA-GO) oferece instrução 
sobre peticionamento eletrônico, além de rece-
ber sugestões de temas de palestras para serem 
realizadas nas subseções.

PrOgrAme-se 

As próximas edições do programa OAB-GO Itinerante estão 
previstas nas seguintes subseções:

Mineiros: 18/08
Luziânia: 14/09
Posse: 22/09
Goianésia: 6/10
Jussara: 9/11
Rio Verde: 30/11

01



20 | 

deBAte | COMUNICAçãO

OAB-gO discute 
LiBerdAde de imPrensA 
e demOcrAciA

Promovido pela Imprensa Editorial, o IV Fó-
rum Liberdade de Imprensa & Democracia, 
realizado no auditório Eli Alves Fortes, na sede 
da seccional goiana, contou com a participação 
do diretor e editor da Imprensa Editorial, Sin-
val de Itacarambi Leão, o secretário-chefe da 
Casa Civil do Estado, Vilmar Rocha, o diretor 
de Jornalismo da Organização Jaime Câmara, 
Luiz Fernando Rocha Lima, o presidente do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Esta-
do de Goiás, Cláudio Curado Neto, e o presi-
dente da Agência Goiana de Imprensa, Valterli 
Guedes. 
O fórum foi aberto pelo presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio (foto 02), que ressaltou 
que a liberdade de expressão é um direito cole-
tivo e que a imprensa se firmou como defenso-
ra de tal liberdade. “Não tenho dúvidas de que 
a OAB é parte importante na defesa da liberda-

Seccional sediou evento 
realizado pela primeira vez fora 
de São Paulo

01 02
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de de imprensa, o que aumentou a nossa honra 
ao receber este evento na nossa casa”, disse. O 
presidente da seccional goiana defendeu ainda 
a autorregulamentação da imprensa para que 
não haja cerceamento dos direitos. “A impren-
sa precisa de autonomia para ser livre. A força 
da liberdade de imprensa é importante na ma-
nutenção do Estado de Direito”, comentou.
Durante a abertura do evento, o presidente do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Esta-
do de Goiás, Cláudio Curado Neto, ressaltou a 
importância e responsabilidade do jornalista 
como formador de opinião. “O jornalista tem 
muito poder e queremos que esse poder seja 
regulamentado para que ninguém saia preju-
dicado. Temos relatos na história da imprensa 
de matérias que acabaram destruindo vidas, 
como o caso da Escola Base, de São Paulo”, 
relembrou.  O diretor e editor da Imprensa 
Editorial, Sinval de Itacarambi Leão, lembrou 
que a liberdade de expressão não é dada por 
decretos, mas conquistada ao longo dos anos. 
“Imprensa livre não significa ser irresponsável 
e sem vigilância”, afirmou. 
Para o diretor de jornalismo da Organização 
Jaime Câmara, Luiz Fernando Rocha Lima, o 
processo da liberdade de comunicação mudou 

com o passar do tempo. “O perfil mudou e ago-
ra desconfigura tudo aquilo que a gente enten-
de como liberdade de expressão, como exigên-
cia de condições de participação no processo 
informativo”, comentou.
A senadora gaúcha Ana Amélia Lemos         
(foto 03) fez um panorama da liberdade de 
imprensa no Brasil, mostrando a atuação dos 
repórteres que cobrem o Congresso Nacional. 
Além disso, dois painéis foram apresentados: 
o primeiro, “Diálogos sobre a Liberdade: Múl-
tiplas Vozes, um Propósito”, foi comandado 
pelos jornalistas Cileide Alves (editora chefe 
do jornal O Popular), Maria José Braga, (vice-
presidente da Fenaj) e Ulisses Aesse (editor-
chefe do jornal Diário da Manhã). 
A segunda temática, “É proibido anunciar: Li-
vre mercado, Livre pensamento, Jornalismo Li-
vre”, foi apresentada por Antônio Augusto Da-
nin Júnior (diretor de divulgação da Agecom), 
Irom Rocha Lima (diretor do Sindicato das 
Agências de Propaganda do Estado de Goiás) 
e Flávio Buonaduce Borges (secretário-geral 
da OAB-GO) (foto 01), e discutiu como a liber-
dade de expressão comercial garante a plena 
liberdade de imprensa e que é preciso rever a 
relação entre as duas e debater os limites de 
atuação do Estado sobre a propaganda.
A editora e correspondente no Brasil do jornal 
argentino Clarín, Eleonora Gosman, também 
participou do evento e ministrou a palestra “A 
questão da Imprensa na Argentina de 2011”.

“O JORNALISTA TEM MUITO 
PODER E QUEREMOS QUE ESSE 
PODER SEJA REGULAMENTADO 
PARA QUE NINGUÉM SAIA 
PREJUDICADO. TEMOS RELATOS 
NA HISTóRIA DA IMPRENSA 
DE MATÉRIAS QUE ACABARAM 
DESTRUINDO VIDAS, COMO O CASO 
DA ESCOLA BASE, DE SãO PAULO”
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disciPLinA | ADVOCACIA 

triBunAL de éticA e 
disciPLinA reFOrçA 
resPeitO dA cAtegOriA

No último ano, foram abertos 2 
mil processos e realizadas 87 
sessões no órgão

Criado há 17 anos, o Tribunal de Ética e Discipli-
na da OAB-GO orienta e aconselha advogados 
no exercício profissional.  Também cabe ao TED 
instruir e julgar processos disciplinares, de acor-
do com as regras do estatuto e do regulamento 
geral, além de aplicar os princípios expostos na 
legislação processual penal, através do Código 
de Ética e Disciplina e da Lei nº 8.906/94. Na 
função ética, o tribunal expede resoluções para 
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que o advogado continue merecedor de respeito 
e mantenha independência absoluta no exercí-
cio da profissão, o que contribui para o prestígio 
da classe. 
Por causa da demanda de trabalho, desde que foi 
instalado, em 1994, o Tribunal de Ética e Disci-
plina da OAB-GO passou de 11 membros - elei-
tos na época entre os advogados que não eram 
conselheiros da Seção de Goiás - para 35 juízes. 
Hoje, eles são eleitos pelo Conselho Seccional e 
as reuniões dos componentes acontecem duas 
vezes por mês.  “Isso possibilita preservar o bom 
profissional e tomar algumas medidas em des-
favor do mau advogado, permitindo punição, 
suspensão, censura, advertência e até a exclusão 
do profissional dos quadros da Ordem”, explicou 
o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, 
Isaque Lustosa de Oliveira (foto 01).
Números apresentados pelo Tribunal mostram 
a preocupação dos juízes em punir os advogados 
que agem sem ética e que desrespeitam o Direito 
e o cidadão. Em 2010, foram realizadas 87 ses-
sões e mais de 2 mil processos foram abertos. Em 
mais de 90% dos casos, o tribunal condenou o 

advogado aplicando umasdas penas.
Para o presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio, os resultados mostram a preocupação da sec-
cional em preservar a conduta dos profissionais. 
“Nós não podemos transigir com quem se desvia 
da ética, com quem não tem um comportamen-
to disciplinar adequado. Por isso, o tribunal tem 
atuado com firmeza para punir os advogados 
que não cumprem o trabalho com responsabi-
lidade”, concluiu.

O Tribunal de Ética e Disciplina é responsável 
por investigar somente os advogados no exercí-
cio profissional. Mesmo assim, recebe denúncias 
sobre a atuação de falsos advogados. “Quando a 
pessoa se passa por advogado e não tem forma-
ção adequada e habilitação exigida, o tribunal 
encaminha as informações para a Polícia Fede-
ral”, explica Isaque Lustosa de Oliveira. 
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio 
(foto 02), lembra que algumas pessoas terminam 
o curso de Direito e antes mesmo de passar no 
Exame de Ordem começam a exercer a profissão. 
A maioria das vezes, bacharéis em Direito utili-
zam advogados militantes para atuarem como se 
fossem advogados no ajuizamento de ações ou 
participando de audiências. “Por isso, recomen-
damos que antes de contratar um advogado, a 
pessoa consulte a OAB-GO para saber se o pro-
fissional está regularmente inscrito na Ordem”, 
orienta.

Atuação de falsos advogados

estAtÍsticA de 2010 dO ted

Aplicação de pena de Advertência (Ético e Inadimplência): 1275

Aplicação de pena de Advertência: 24

Aplicação de pena de Censura: 24

Julgados improcedentes: 273

Decretação de extinção da punibilidade pela prescrição: 11

Consultas: 10

Aplicação de pena de exclusão: 121

Processos extintos sem julgamento do mérito: 12

Reconhecimento da incompetência do TED para julgar a matéria: 2

Processo Nulo: 2

Homologada a desistência da Representação: 3

Embargos de Declaração: 6

Suspensão Preventiva: 1

Representação não reconhecida: 1

total Julgamentos - 1765   
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cOmO 
cOnseguir 
O PrimeirO 
emPregO nA 
AdvOcAciA
Para atender às exigências 
e vencer a concorrência, 
o profissional deve estar 
bem preparado

Ainda na faculdade, a maior preocupação do 
aluno é conhecer cada vez mais a profissão 
escolhida, além de fazer o melhor para apren-
der e se destacar. Perto do fim do curso, não 
bastasse o estresse para fazer o trabalho de 
conclusão, existe ainda outra preocupação: 
conseguir o primeiro emprego.
A angústia aumenta quando o novo profis-
sional descobre que só o batalhado diploma 
não é garantia de uma boa colocação profis-
sional. “O recém-formado tem de ter ousadia, 
demonstrar mais do que a própria formação 
acadêmica. O mercado quer um profissional 
que sabe se vender, se relacionar, expor sua 
capacidade de articulação e convencimento”, 
enfatiza Henrique Tibúrcio, presidente da 
OAB-GO.
De acordo com a assessora de Desenvolvimen-
to Humano da OAB-GO, Sílvia Cristina Ama-
dor dos Santos, o mercado procura hoje um 
profissional que esteja atento às mudanças 
tecnológicas e que consiga acompanhá-las.  
“Os jovens profissionais do Direito precisam 

dicAs PArA eLABOrAr 
um currÍcuLO

n O currículo deve ser atrativo; 
n Evite mencionar pretensões salariais, a 

menos que seja pedido;
n Dados incorretos podem causar sérios 

problemas durante o processo seletivo;
n Não mencione que estudou em determi-

nada universidade ou que fez curso de 
extensão ou pós-graduação se não for 
verdade;

n Só mencione fluência em línguas es-
trangeiras se realmente possuir. As em-
presas geralmente aplicam testes para 
avaliar a fluência do idioma exigido;

n Só inclua seminários, cursos, workshops 
ou palestras que fizeram você desenvol-
ver alguma habilidade interessante para 
sua área de atuação;

n Escreva corretamente. O uso inade-
quado de termos, expressões e jargões, 
palavras dúbias e exagero nas habilida-
des podem ser motivos para desclassifi-
cação de um currículo; 

n Dominar uma ferramenta de informáti-
ca é muito diferente de ter conhecimen-
tos superficiais. Não invente, nem tente 
maquiar suas habilidades.

apresentar conceitos inovadores como empre-
endedorismo, resiliência, pró-atividade, lide-
rança, percepção, comunicação, persuasão, 
assertividade, criatividade, transparência, ve-
locidade, soluções personalizadas, comunica-
ção clara e sustentabilidade”, afirma. 
O diferencial pode estar nas especializações 
e nos cursos de aperfeiçoamento. Segundo o 
presidente da Comissão da Advocacia Jovem 
da seccional goiana, Enil Henrique de Souza 
Neto, a velocidade da informação tem contri-
buído para a formação de um advogado mais 
crítico e inovador. “Estudar bastante e ter 
notas boas não quer dizer que o profissional 
esteja preparado para o mercado de trabalho. 
É fundamental estar atento a tudo que aconte-
ce, não só na sua área, mas também observar 
o que está a sua volta. O campo da advocacia é 
amplo e novas áreas estão surgindo”, explica.

24 | 
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cOmunicAçãO | REDES SOCIAIS

nOvAs FOntes de 
inFOrmAçãO
Estudo feito pela Sysomos, empresa 
americana de marketing, mostra que o Brasil 
só perde para os Estados Unidos no número 
de pessoas que usam o Twitter, por exemplo

Mais do que uma rede de relacionamento entre amigos, o Twitter e 
o Facebook são, na atualidade, fontes inesgotáveis de informação 
para jornais, rádio e internet. Isso porque empresas, políticos e o 
próprio governo perceberam nesse espaço um canal de comunica-
ção com a população. “As empresas e organizações têm usado as 
redes sociais para posicionar a marca. Por meio dessas ferramen-
tas, é possível acompanhar opiniões, reclamações e sugestões”, ex-
plica o professor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia 
da Universidade Federal de Goiás (Facomb/UFG), Luiz Signates.
Desde o ano passado, a OAB-GO disponibiliza, em tempo real, 
informações no Twitter para quase 3 mil seguidores de todo Bra-
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sil. “Estamos sempre colocando nossa opinião, 
cobrando responsabilidades e também fazen-
do denúncias do que nós entendemos que não 
está correto. Nós não poderíamos prescindir 
dessa ferramenta na comunicação com os ins-
critos e também com a comunidade”, afirma 
Henrique Tibúrcio, presidente da OAB-GO.
Para se manter informado sobre os serviços 
e também sobre o que acontece na seccional, 
basta seguir no Twitter o perfil da instituição 
(@oabgo) e do presidente Henrique Tibúrcio 
(henrique_oabgo), que também está no Face-
book. É só procurar pelo nome.
O Portal da OAB-GO na internet oferece fer-
ramentas de compartilhamento de conteúdo 
para as seguintes redes sociais: Twitter, Face-
book, Orkut, Delicious e Digg.

PerFiL x tendênciA

Apesar da internet estar mais popular, geralmente o público que faz parte das redes sociais 
possui um nível de escolaridade mais elevado, crítico e que procura estar atento a tudo que 
acontece. Segundo Luiz Signates, a tendência é que os acessos se tornem mais populares, 
porém, com um público mais exigente. “As redes sociais, na maioria das vezes, oferecem 
clareza e veracidade nas informações. A fidelização de quem acessa se dá a partir do que é 
oferecido e publicado, pois quem tem esse tipo de mídia quer um serviço personalizado e que 
acrescente algo em sua opinião”, conclui o professor.
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Em junho, o legislativo goianiense promo-
veu sessão especial, conforme propositura 
do vereador Fábio Tokarski, para home-

Proporcionar um espetáculo mais bonito para 
os torcedores. É com este objetivo que a OAB-
GO tem trabalhado para que seja criado o Jui-
zado Especial de Defesa do Torcedor. O assun-
to já foi discutido, inclusive, com o presidente 
do Tribunal de Justiça de Goiás, desembarga-
dor Vítor Barboza Lenza, durante uma reu-
nião com o presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio. “O esporte é formador do caráter. 
Sua prática carece de todo o nosso respaldo”, 
pontou Tibúrcio.
A criação do Juizado Especial de Defesa do 
Torcedor é prevista pelo Artigo 41-A do Esta-
tuto do Torcedor (Lei 10.671/03). A proposta 
prevê a implantação de uma unidade judici-
ária itinerante ligada à Comarca de Goiânia, 
que teria a competência de processar, julgar e 
executar os feitos criminais relativos às infra-

OAB-gO reivindicA criAçãO 
de JuiZAdO esPeciAL dO tOrcedOr

ções de menor potencial ofensivo e aos crimes 
previstos nos artigos 41-C, 41-D, 41-E e 41-G do 
Estatuto do Torcedor, acrescentados pela Lei 
12.299/10.

cÂmArA municiPAL de gOiÂniA HOmenAgeiA 
deLAÍde ArAntes, OAB-gO e AgrAtA 

nagear a ministra do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Delaíde Arantes, a seccional 
goiana da OAB e a Associação Goiana dos 
Advogados Trabalhistas (Agatra). O even-
to foi motivado pelo empenho da seccional 
goiana para que Delaíde Arantes fosse es-
colhida ministra do TST na vaga do quinto 
constitucional destinada à advocacia.
“Delaíde é nome valoroso egresso dos nos-
sos quadros, nos digna como ministra ou 
em outras carreiras que porventura mereci-
damente venha a exercer”, classificou o pre-
sidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio. A 
ministra Delaíde Arantes, em discurso emo-
cionado de gratidão por todos que se empe-
nharam no seu pleito, agradeceu a partici-
pação do presidente da seccional. “Sempre 
terei presente que ocupo a vaga do quinto 
constitucional no Tribunal Superior do Tra-
balho”, resumiu. 

nOtAs | AçÕes 
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PrimeirA 
PArceLA dO AnO 
de PAgAmentO de 
dAtivOs é LiBerAdA
Os primeiros honorários liberados, este 
ano, para os profissionais que prestam 
assistência judiciária em Goiás já foram 
pagos pela Procuradoria-Geral do Estado. 
Foram liberados mais de R$ 420 mil a 130 
advogados que atuaram em processos de-
feridos em 27 de fevereiro de 2008 e de 2 
a 27 de agosto de 2010. Esta foi a sétima 
parcela de honorários das 60 previstas em 
convênio firmado entre OAB-GO e gover-
no do Estado, em maio do ano passado. 
“Estamos satisfeitos com a liberação desta 
parcela e esperamos que os pagamentos 
voltem a ser feitos com regularidade. A 
OAB-GO está sempre atenta a essa ques-
tão e vai continuar cobrando do Estado 
quando necessário”, garantiu o presidente 
da seccional goiana, Henrique Tibúrcio.

Goiânia sediou, nos dias 30 e 31 de maio, o I En-
contro Goiano de Direito Desportivo. O evento 
foi realizado pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de Goiás (PUC-GO) e pelo Grupo de Estudo 
de Direito Desportivo Trabalhista (GEDDT), 
com o apoio da Comissão de Direito Desportivo 
da OAB-GO, no Teatro Católica.
Durante a solenidade de abertura, o presidente 
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, foi homena-
geado pelo coordenador-geral do GEDDT, mi-
nistro Guilherme Augustos Caputo Bastos, do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), com uma 
medalha de agradecimento por apoiar o evento. 
No encontro palestras e painéis debateram te-
mas atuais e polêmicos do universo jurídico-
desportivo. O objetivo foi identificar os pontos 
comuns entre o Direito e a legislação esportiva, 
bem como sua compatibilidade com as regras 
nacionais e internacionais ditadas pela CBF e 
pela FIFA. 

HOmenAgem em 
encOntrO gOiAnO de 
direitO desPOrtivO

O Conselho Seccional da OAB-GO aprovou, 
em sessão plenária ordinária, a criação da 
Corregedoria-Geral da instituição. Na mesma 
ocasião, a secretária-geral-adjunta da seccio-
nal goiana, Maria Lucila Ribeiro Prudente de 
Carvalho, foi nomeada como corregedora da 
casa. O órgão foi criado em cumprimento ao 
disposto no artigo 3º do Provimento 134/2009 
do Conselho Federal da OAB.
A Corregedoria tem como objetivo propor atos 
correcionais que visem a orientar e fiscalizar 
a tramitação dos processos disciplinares e 
manter atualizadas as informações cadastrais 
referentes aos procedimentos disciplinares 
instaurados na seccional. “Tenho como pro-
posta estabelecer métodos que permitam a 
celeridade dos trabalhos, instituindo as orien-
tações e rotinas que aumentarão a eficácia dos 
julgamentos realizados pela seccional”, frisou 
Maria Lucila.

mAriA LuciLA 
Prudente é nOmeAdA 
cOrregedOrA dA 
secciOnAL 
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nOtAs 

Durante quatro dias, os advogados que atu-
aram no mutirão de conciliação para proces-
sos envolvendo o Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Vias 
Terrestres (DPVAT), do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás (TJ-GO), contaram com 
um estande de apoio da seccional goiana da 
OAB, que disponibilizou, além de material 
de escritório, computador com internet 
para consultas rápidas e serviço de impres-
são e fotocópia de documentos. “Buscamos 
sempre oferecer o suporte necessário à ad-
vocacia, seja nos ambientes forenses ou em 
eventos como este, que reúnem inúmeros 

mutirãO de cOnciLiAçãO de dPvAt 

advogados no exercício profissional”, afir-
mou o presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio.
Segundo o coordenador-geral do Movimen-
to pela Conciliação do TJ-GO, juiz Fernando 
Ribeiro Montefusco, foram agendadas 3.753 
audiências. Doze médicos e mais de 180 
conciliadores ficaram disponíveis, em 47 
bancas, para atender a todas as pessoas que 
receberam intimação. “Acreditamos que es-
colhemos a ferramenta certa para diminuir 
a morosidade que enfrentamos, por conta 
da grande quantidade de processos que re-
cebemos diariamente”, pontuou. 

Representantes da advocacia do interior do 
Estado participaram da 25ª edição do Colé-
gio Estadual de Presidentes de Subseções 
da OAB-GO em junho. O evento, realizado 
semestralmente, foi conduzido pelo pre-
sidente da seccional, Henrique Tibúrcio, 
na sala de sessões da sede da seccional, em 
Goiânia. 
Diretores da OAB-GO, da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados de Goiás (Casag), Escola 
Superior de Advocacia de Goiás (ESA-GO), 
OABPrev e Tribunal de Ética e Disciplina, 
além de presidentes de comissões, conse-
lheiros seccionais e federais fizeram ex-
planações sobre suas áreas de atuação aos 
participantes do colégio. Entraram na pauta 

Presidentes de 
suBseçÕes deBAtem 
rumOs dA AdvOcAciA 
gOiAnA

do evento diversos assuntos de interesse da 
categoria e da sociedade como advocacia 
dativa, atuação de falsos advogados, falta de 
juízes, peticionamento eletrônico e redução 
de custas e taxas judiciais.

Delegados da Casag
Paralelamente ao encontro de presidentes de 
subseções, ocorreu o V Colégio de Delegados 
da Casag, no auditório Eli Alves Forte, locali-
zado na sede da OAB-GO. Foram discutidos 
assuntos administrativos com objetivo de apri-
morar e ampliar os serviços e benefícios que a 
Casag disponibiliza aos advogados e seus de-
pendentes em todo o Estado.

nOtAs | AçÕes 
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A advogada Valentina Jungmann Cintra é a nova presidente 
da Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (Apeg) 
para o biênio 2011/2013. A cerimônia de posse foi realizada, no 
auditório Eli Alves Forte, na sede da OAB-GO. Valentina subs-
titui Marcello Terto e é a primeira mulher a ocupar o cargo 
na instituição. “A defesa dos direitos e prerrogativas da classe 
continuará sendo a bandeira da nossa gestão”, enfatizou.
O presidente da seccional goiana, Henrique Tibúrcio, res-
saltou o trabalho que Valentina prestou à OAB-GO, quando 
ocupou o cargo de vice-presidente da instituição. “Valentina 
executará um trabalho brilhante à frente da Associação. Como 
contribuiu imensamente com a OAB-GO, dedicará sua vida 
representando a advocacia pública nos próximos dois anos”, 
pontuou.

APeg tem nOvA Presidente

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, foi homenageado durante reunião do Conselho 
Deliberativo da Associação Nacional dos Procuradores de Estado (Anape). 
“Recebo essa homenagem em nome de todo o Conselho da OAB-GO e atribuo à boa relação que a 
entidade tem com a advocacia pública como um todo”, afirmou Tibúrcio.
A homenagem foi proposta pelo então presidente da Associação dos Procuradores do Estado de 
Goiás (Apeg) e presidente da Comissão do Advogado Público da OAB-GO, Marcelo Terto. “Temos 
muito a agradecer à instituição e temos sempre a certeza do apoio da OAB-GO na defesa de nossos 
direitos”, disse Marcelo.

HenriQue tiBúrciO receBe 
HOmenAgem dA AnAPe

POsse dA nOvA 
diretOriA dA AgAtrA 
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
participou da posse dos novos diretores da As-
sociação Goiana dos Advogados Trabalhistas 
(Agatra).  Rafael Cortez presidirá a entidade pe-
los próximos dois anos. Tibúrcio desejou suces-
so à nova diretoria e reafirmou o apoio da OAB-
GO a todas as associações que representam a 
advocacia.  “A seccional é um porto seguro para 
as demandas de todos os advogados”, garantiu.
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cOngressO gOiAnO 
de diretO dO trABALHO
O 17º Congresso Goiano de Direito do Trabalho já 
tem data. Vai ser realizado de 18 a 20 de agosto, no 
Castro´s Park Hotel. O evento, que conta com o apoio 
da OAB-GO, é organizado pelo Instituto Goiano de 
Direito do Trabalho (IGT) e pela Associação dos Ma-
gistrados do Trabalho da 18ª Região (ANAMATRA18). 
Esta edição irá homenagear o professor José Augusto 
Rodrigues Pinto.
Mais informações pelo telefone: (62) 3215-2076 ou 
através do e-mail: igt_igt@hotmail.com 

Durante a solenidade em comemoração 
aos 15 anos da 2ª Corte de Conciliação e 
Arbitragem (CCA) de Goiânia, a OAB-GO 
foi homenageada.  A presidente Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem 
da OAB-GO e conselheira seccional, Carla 

Sahium Traboulsi, representou a entidade. 
“Trata-se de um importante reconhecimen-
to, pois a OAB-GO tem contribuído muito 
com o avanço da conciliação em Goiás, já 
que é parceira desta e de outras CCAs”, pon-
derou Carla Sahium.

2ª cOrte de cOnciLiAçãO e ArBitrAgem 
de gOiÂniA HOmenAgeiA OAB-gO

nOtAs | AçõES
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PAnOrAmA | COMISSõES

Pamonha, amendoim, paçoquinha, pé-de-moleque, algodão-doce, pipoca, churros, crepe, cachor-
ro-quente, caldo, pastel, espetinho e quentão. Quem participou da famosa Festa Junina da CAJ 
pôde se deliciar com todas essas guloseimas e ainda dançar uma animada quadrilha. Parte do pro-
grama Quinta Cultural da Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, o evento reuniu cerca 
de 400 pessoas no Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da seccional, no dia 30 de junho.

FestA JuninA dA cAJ

A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) re-
alizou edição da Quinta Cultural com o 
tema Black & White. O evento foi no Píer 
do Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) 

QuintA cuLturAL tAmBém 
teve temA BLAck & WHite

da OAB-GO. Os convidados, que foram ves-
tidos a caráter, se divertiram muito e ainda  
puderam degustar uma saborosa mesa de 
frios.
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cidAdãO gOiAniense 
O advogado e presidente da Comissão de Di-
reito Agrário da OAB-GO, Djalma Pereira de 
Rezende, é o mais novo cidadão Goianiense. A 
outorga do título foi feita durante sessão sole-
ne na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 
11 de maio. “O legislativo da Capital reconhece 
o trabalho que Djalma dedicou à advocacia e à 
sociedade da cidade que escolheu para viver”, 
disse o presidente da OAB-GO, Henrique Ti-
búrcio, que participou da solenidade.
A homenagem foi conferida pelo Decreto Le-
gislativo nº 03/2011, de autoria do vereador Ri-
chard Nixon (PRTB).

OAB-gO criA 
cOmissãO de direitO 
HOmOAFetivO
Nos últimos meses, a união estável entre pesso-
as do mesmo sexo ganhou repercussão em todo 
País e foi discutida incansavelmente por políti-
cos, magistrados e segmentos organizados da 
sociedade.  Mas, antes mesmo do assunto vir 
à tona, a seccional goiana da OAB aprovou a 
criação da Comissão de Direito Homoafetivo, 
que é presidida pela advogada Chyntia Bar-
cellos. Os membros tomaram posse em maio. 
“A comissão pretende estudar, assessorar e au-
xiliar as pessoas que são discriminadas ou que 
não conhecem os direitos que têm. Vamos atu-
ar em defesa dos direitos dos homossexuais”, 
explicou Chyntia Barcellos.

cOmissãO de direitO sAnitáriO integrA 
QuAdrOs dA secciOnAL
Presidida pelo advogado Carlos Wellington Sil-
veira Marinho, a Comissão de Direito Sanitário 
e Defesa do Direito à Saúde, criada em feverei-
ro e instalada na segunda sessão plenária ordi-
nária do Conselho Seccional do mesmo mês, já 
está em funcionamento. Um dos objetivos da 
comissão é promover pesquisas e seminários 
que estimulem o estudo, a discussão e a defe-

sa do direito à saúde, além de aprofundar os 
conhecimentos teóricos e práticos na área do 
Direito Sanitário e fazer uma interseção entre 
as ciências jurídicas e a saúde. A nova comissão 
também vai ministrar cursos e palestras com a 
intenção de capacitar os profissionais do Di-
reito que trabalham em instituições ligadas à 
temática.
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códigO de BArrAs AgiLiZA 
trÂmite de PetiçÕes FÍsicAs

Desde o início de junho, está em funcionamento no site do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás (TJ-GO), nos serviços voltados aos advogados, a geração do código de barras para 
petições interlocutórias de processos físicos. A medida visa agilizar o trabalho dos proto-
colos judiciais, que recebem cerca de 1.400 dessas petições por dia.
Presidente da Comissão de Acompanhamento Forense da OAB-GO, Murillo Macedo Lôbo 
comemora a implantação da sugestão antiga da seccional e também incentiva a advocacia 
a utilizar a solução. “O sistema de código de barras ajuda a agilizar e organizar o trâmite de 
petições físicas tanto no protocolo quanto nos cartórios. Ganha-se tempo e se evita erros”, 
pondera Murillo Lôbo.

meLHOriAs nO PrOJudi

Os advogados já podem acessar os autos de qualquer processo que esteja tramitando no Processo 
Judicial Digital (Projudi), desde que não seja segredo de justiça. Também podem intervir em pro-
cessos sem procuração, deixando para juntar esse documento dentro dos 15 dias seguintes ao ato. 
As informações são do presidente da Comissão de Acompanhamento Forense da OAB-GO, conse-
lheiro seccional Murillo Macedo Lôbo, que integra a Comissão Mista de Normatização do Projudi, 
criada pela Portaria 05/2011, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Também com-
põem o órgão juízes, diretores de informática e representante do Ministério Público de Goiás.
Murillo Lôbo explica que as novas possibilidades do Projudi atendem a reivindicações da advo-
cacia. Segundo ele, a Comissão de Direito Digital e Informática da seccional listou 13 problemas 
do Projudi apontados pela categoria, os quais foram repassados à comissão que está tratando da 
normatização do sistema. “Todas as reclamações dos advogados estão sendo discutidas e vão ser 
resolvidas. A intenção é que todos os erros e inconsistências do sistema sejam sanados antes da 
retomada da expansão do Projudi”, garante Murillo Lôbo.

PAnOrAmA | COMISSõES

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, foi homenageado pela Associação 
de Jovens Empresários de Goiás (AJE-GO), durante a abertura da palestra “Recu-
peração Judicial”, no auditório da Escola Superior de Advocacia de Goiás (ESA-
GO). O presidente da entidade, Rafael Lousa, entregou a Tibúrcio uma placa em 
reconhecimento e agradecimento ao espírito empreendedor do líder classista.
O presidente da OAB-GO agradeceu o gesto dos jovens empreendedores e rea-
firmou que a seccional goiana está à sempre disposição. Henrique Tibúrcio en-
fatizou que as Comissões da Advocacia Jovem e de Direito Empresarial já atuam 
estabelecendo parcerias com a AJE-GO.

AJe-gO HOmenAgeiA HenriQue tiBúrciO
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cOmissãO de direitOs HumAnOs 
visitA 4º dP de APArecidA de 
gOiÂniA

Integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO vistoria-
ram o 4º Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia em junho. A 
inspeção foi solicitada pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, 
da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, após receber denúncia da 
delegada titular do DP, Cybelle Tristão.
Como previsto, constatou-se a superlotação da unidade, que possui 
duas celas para quatro pessoas, mas cada uma abrigava 14 presos. Além 
disso, verificou-se a permanência de presos na carceragem há mais de 
50 dias por falta de vagas na Casa de Prisão Provisória (CPP), falta de 
segurança, falta de banho de sol e dificuldade de visita aos detentos. 
Acompanharam a vistoria o presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos da seccional, Alexandre Prudente, a delegada Cybelle Tristão, 
o representante da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos Pedro 
Ferreira e os membros da comissão da OAB-GO Antônio Ferreira da 
Paixão, Manoel Leonilson Bezerra Rocha e Saulo Ribeiro Montefusco.

reguLAmentAdO AcessO A PrOcessOs 
em vArAs e JuiZAdOs dA cAPitAL

O diretor do foro da Comarca de Goiânia, juiz Donizete Martins de Oliveira, por meio da 
Portaria nº 269/2011, regulamentou o acesso a processos que tramitam nas varas e juizados da 
capital. A medida foi tomada após reclamações da Comissão de Acompanhamento Forense 
e da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-GO. Os dois órgãos levaram ao conheci-
mento do diretor do foro a proibição da retirada de cópia de peças processuais em algumas 
varas da comarca, mesmo de processos que não tramitam em segredo de justiça.
A portaria permite a advogados, estagiários com inscrição na OAB ou com autorização do 
procurador dos autos, partes e pessoas que demonstrem legítimo interesse no processo a 
livre reprodução dos autos no balcão das escrivanias e secretarias por meio de scanner portá-
til, câmera fotográfica, celular ou qualquer outro equipamento eletrônico similar, desde que 
o processo não tramite em segredo de justiça e que a atividade não envolva a desmontagem 
das peças. De acordo com o ato administrativo, também fica permitida a carga dos autos, 
em feitos não abarcados pelo segredo de justiça, pelo prazo de, no máximo, uma hora para 
reprodução quando for necessária a desmontagem das peças.

AJe-gO HOmenAgeiA HenriQue tiBúrciO



38 | 

A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da 
OAB-GO, por meio da Subcomissão de Capa-
citação Profissional, promoveu quatro edições 
do serviço OAB Vai à Faculdade de fevereiro 
a junho deste ano. As instituições de ensino 

terçA-PráticA 
cOm vice-gOvernAdOr 
dO estAdO

OAB vAi à escOLA ABOrdA BuLLying e ecA

A Escola Estadual Chico Mendes, localizada no Conjunto Riviera, região Norte de Goiâ-
nia, sediou edição do serviço OAB Vai à Escola, da Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) 
da OAB-GO, no dia 22 de junho. A coordenadora do serviço, Mônica Araújo de Moura, 
palestrou sobre Bullying e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a advogada Ger-
mana da Silva Leal falou sobre Cidadania a cerca de 400 alunos do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental, que se mostraram muito interessados no assunto.

Em abril, o serviço Terça-Prática, da Comissão 
da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, teve 
como convidado o vice-governador do Estado, 
José Eliton de Figuerêdo. Ele revelou que se 
sentiu honrado por falar sobre suas experiên-
cias profissionais e o início da carreira de ad-
vogado. “Só o estudo, a determinação e a per-
severança fazem no futuro a diferença de um 
bom profissional”. O presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, prestigiou a exposição.

PAnOrAmA | COMISSõES

OAB vAi à FAcuLdAde em AçãO
contempladas foram: Faculdade do Instituto 
Brasil (Fibra), em Anápolis; Faculdade Obje-
tivo, em Goiânia; Faculdade Central de Cris-
talina (Facec); e Centro Universitário de Goiás 
(Uni-Anhanguera), também na capital.
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seLeçãO de FuteBOL dA OAB-gO 
cOmemOrA cOnQuistA dA cOPA AméricA

PrimeirA turmA de Pós-grAduAçãO 
em cOnciLiAçãO cOncLui cursO

A Escola Superior de Advocacia de Goiás (ESA-GO) e o Centro Universitário de Goiás (Uni-
Anhanguera) concluíram as aulas da sua primeira turma do curso de pós-graduação Latu Sensu 
em Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem. De acordo com a presidente da Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Carla Sahium Traboulsi, o órgão buscou a parceria com o 
Uni-Anhanguera para que as aulas fossem realizadas na ESA. “A OAB-GO é precursora nisso, pois 
está preparando os advogados para o novo mercado. É um dos únicos cursos do Brasil nessa área”, 
destacou a presidente.

A seleção de futebol da OAB-GO enfrentou o 
time de veteranos do Goiás Esporte Clube, em 
julho, no Centro de Cultura, Esporte e Lazer 
(CEL) da OAB-GO, em jogo amistoso realizado 
para comemorar a conquista da 2ª Copa Amé-
rica de Futebol de Advogados, ocorrida de 27 
de abril a 1º de maio em Cancún, no México. 
Após a partida, os jogadores do time da seccio-
nal receberam faixas de campeões concedidas 
pela instituição.
A competição internacional contou com a par-
ticipação de 13 equipes de cinco países: Brasil, 
México, Argentina, Haiti e Venezuela. Além do 

título de campeã da Copa América, a OAB-GO 
também levou os troféus de melhor jogador 
e de artilheiro da competição, conquistados 
por Gustavo Alves Oliveira. O presidente da 
Comissão de Esporte e Lazer da OAB-GO e jo-
gador do time campeão, Iron Amadeu Cami-
lo Naves, ressalta que a vitória só foi possível 
devido ao incentivo da seccional, à excelente 
infra-estrutura do CEL e à disposição dos ad-
vogados-atletas. Com a conquista do título, a 
OAB-GO terá o direito de representar o Brasil 
no Campeonato Mundial de Advogados que 
será realizado em julho de 2012.
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O presidente da seccional goiana da OAB, 
Henrique Tibúrcio, conversou sobre a carreira 
com os presidentes das Comissões da Advoca-
cia Jovem das subseções da OAB-GO, durante 
encontro na sede administrativa da institui-
ção, em Goiânia.
Na oportunidade, o presidente da OAB-GO 
destacou a importância da ousadia para os jo-
vens advogados. “Vocês não tem o que perder, 
pelo contrário, isso poderá impulsionar suas 
carreiras”. Henrique disse ainda que estudar é 
sempre essencial para ser bem-sucedido, mas 
também apontou a troca de experiências com 
outros profissionais da área como fator impor-
tante para o crescimento profissional. Tibúrcio 
estimulou os jovens advogados a se aproxima-
rem cada vez mais da instituição. “É a OAB que 
defende você e ajuda na sua inserção no merca-
do de trabalho”, ponderou
Além do encontro com o presidente da OAB-
GO, os jovens advogados participaram de trei-
namento sobre liderança com profissionais da 
Alpha Coaching e também assistiram a expo-

trOcA de exPeriênciAs cOm Presidentes 
de cOmissÕes de JOvens AdvOgAdOs

sições do presidente da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Casag), Jaime José 
dos Santos, e da diretora-ajunta da Escola Su-
perior de Advocacia de Goiás (ESA-GO), Lud-
mila Torres.

encOntrO de AdvOgAdOs em inÍciO de cArreirA 

De 8 a 10 de junho, a Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da 
OAB-GO promoveu o V Encontro da Advocacia Jovem de Goiás. 
O evento, realizado no auditório Eli Alves Forte, contou com o 
apoio da Escola Superior de Advocacia de Goiás (ESA-GO). 
O doutor e mestre em Direito Penal, jurista Luiz Flávio Gomes, 
abriu o Encontro com a palestra “Sistema Penitenciário Brasilei-
ro: Bomba-Relógio com Tragédias Anunciadas”. Os Desafios da 
Advocacia em Início de Carreira foi o tema da palestra do advoga-
do e mestre em Direito Previdenciário, Hélio Gustavo. Processo 
Civil e Prática Forense foram abordados pelo advogado Renato 
Montans de Sá, mestre em Direito Processual Civil. Os partici-
pantes ainda assistiram às palestras “A Nova Era do Business Ju-
rídico”, ministrada pelo engenheiro Civil Ari Lima; e “Técnicas de 
Aprendizagem para a Advocacia”, pelo engenheiro Felipe Lima. 
Todos receberam certificado com 30 horas extracurriculares.

PAnOrAmA | COMISSõES
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“Administração Pública Democrática e Terceiro Setor”. Este foi 
o tema da palestra ministrada pelo professor da Universidade 
de São Paulo (USP), Gustavo Justino, na Escola Superior de 
Advocacia de Goiás (ESA-GO). Durante a explanação, Gusta-
vo ressaltou a importância do trabalho de conscientização da 
população a respeito dos seus direitos. “Um marco regulatório 
adequado compromete os bons resultados a serem alcançados 
e a consolidação do Estado Democrático”, explicou.O evento 
foi realizado pela Comissão de Direito do Terceiro Setor da sec-
cional goiana, presidida pela advogada Lívia Baylão, e contou 
ainda a presença do diretor financeiro do Instituto de Direito 
Administrativo de Goiás (Idag), Jucimar Ribeiro.

PALestrA ABOrdA 
terceirO setOr

cOmemOrAçãO 
AO diA dAs 
mães reúne 
AdvOgAdAs
As Comissões de Cultura e da 
Mulher Advogada da OAB-GO, 
em parceria com a Caixa de As-
sistência dos Advogados de Goi-
ás (Casag) e a Escola Superior de 
advocacia de Goiás (ESA-GO), 
promoveram uma programação 
especial para comemorar o Dia 
das Mães. No dia 6 de maio, as 
advogadas puderam participar 
de momentos de beleza com tra-
tamento capilar e maquiagem, 
massagem, bazar com diversos 
produtos, além de uma palestra 
sobre a “A Mulher na Atualida-
de”, com a psicóloga Rejane So-
ares Ferreira, na ESA.

A Comissão de Direito Ambiental da OAB-GO e a Escola de Advocacia de Goiás 
(ESA-GO) realizou, em maio, o evento Código Florestal em Debate, que abordou 
o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e que está em tramitação no 
Senado Federal. O evento teve a parceria do Instituto Brasil Ambiental e Agrário, 
Grupo de Estudos Agrários da Universidade de São Paulo (GEA/USP), Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Centro Acadêmico XI de Maio (Caxim) da Faculdade de 
Direito da UFG e com o Centro de Estudos Jurídicos (Cejur). 
“É preciso reconhecer que mais importante do que novas multas e ações fiscaliza-
tórias é a recomposição da flora, que garante a perenidade dos recursos hídricos, do 
solo e da fauna. Assim, conceder prazos – desde que não prorrogáveis – para que os 
infratores possam respeitar novamente a Lei Florestal não pode ser encarado como 
uma mera facilitação, mas sim como a alternativa factível para a recuperação do 
meio ambiente”, comentou o presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-
GO, Rodrigo Silveira Costa, sobre o projeto de lei.

códigO FLOrestAL 
em deBAte
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suBseçÕes de cALdAs nOvAs e PirAcAnJuBA 
gAnHAm sedes
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
lançou as pedras fundamentais das sedes das 
subseções de Caldas Novas e Piracanjuba(foto) 
em junho e março, respectivamente. Em bre-
ve, os profissionais que atuam nessas unidades 
contarão com espaços modernos e confortáveis 
próximos aos respectivos fóruns das comarcas. 
As solenidades contaram com a participação 
maciça dos advogados locais e de vários diri-
gentes das subseções e da seccional.
Quirinópolis 
A Subseção de Quirinópolis ganhará nova 

sede. A obra foi lançada pelo secretário-geral 
da OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges, duran-
te a nona edição do programa OAB-GO Itine-
rante, realizada na unidade, no início de julho. 
Na ocasião, o secretário-geral da seccional 
explicou o formato das novas construções das 
subseções. “Estamos priorizando prédios que 
beneficiem a própria categoria e não apenas os 
dirigentes da unidade, com espaços voltados 
para o suporte aos inscritos, pesquisas e a reali-
zação de palestras e cursos, além de confrater-
nizações da categoria.”

girO | POR GOIÁS

A Câmara Municipal de Firminópolis concedeu título de cidadão firminopolino ao pre-
sidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, pelo trabalho desenvolvido pela instituição em 
prol do Estado e do município. Também recebeu a homenagem o conselheiro seccional 
Haroldo José Rosa Machado Filho. Na ocasião, Prefeitura e Câmara Municipal doaram 
terreno para construção da sede da Subseção de Firminópolis, cuja criação foi aprovada 
em maio de 2010, em projeto relatado por Haroldo Filho. Em agosto do mesmo ano, a 
primeira diretoria da unidade tomou posse.

FirminóPOLis recOnHece trABALHO 
dA OAB-gO
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A Câmara de Piracanjuba concedeu ao presi-
dente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, o título 
honorífico de Cidadão Piracanjubense. O vere-
ador Jucene Estevão, autor da proposta, ressal-
tou que o requerimento foi aprovado por una-
nimidade, fato inédito no legislativo da cidade. 
“Tibúrcio, à frente da seccional goiana da OAB, 
realiza um sonho da advocacia: a construção da 
sede da subseção”, justificou o parlamentar.
Emocionado, o presidente da OAB-GO enfati-
zou que o título é a maior distinção que poderia 
receber no município. “Antes, quando eu vinha 
a Piracanjuba, me sentia entre amigos. A partir 
de agora, estou entre irmãos”, agradeceu.

tiBúrciO receBe 
tÍtuLO de cidAdãO 
PirAcAnJuBense

No início de julho, durante edição do Programa OAB-GO Itinerante, o secretário-
geral da seccional, Flávio Buonaduce Borges, inaugurou a Sala do Advogado no Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho em Quirinópolis. Participaram da solenidade o pre-
sidente da subseção, Suair Moraes Andrade; o presidente da Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag), Jaime José dos Santos; o conselheiro federal da OAB por 
Goiás João Bezerra Cavalcante; os conselheiros seccionais Alan Ribeiro Silva, Antônio 
Carlos Monteiro da Silva, Júlio César do Valle, Julio Cesar Meirelles e Manoel Araújo 
de Almeida; todos os diretores da subseção e vários advogados da unidade.

AdvOgAdOs de QuirinóPOLis cOntAm 
cOm mAis umA sALA de APOiO
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cuLináriA  | DORIAN PUCCI

O cHeF 
dA ediçãO
Convidados puderam saborear 
uma deliciosa Paella

Um jantar especial com o gostinho da Espanha. 
No cardápio, uma deliciosa Paella, cuidadosa-
mente preparada para seletos convidados. O 
chef, o popular advogado Dorian Pucci 
Ao lado da mulher, Mônica Regina de Oliveira 
Pucci, Dorian diz que sempre gostou de preparar 
um bom prato para receber os amigos em casa. 
Entre uma conversa e outra, não demorou muito 
e a Paella ficou pronta. Quem provou, deu nota 
dez. E como coisas boas devem ser compartilha-
das, Dorian divulgou a receita. Confira abaixo:

mOdO de PrePArO

Primeiro, cozinhe o camarão, o lagostim e o mexilhão. Depois, coloque 

o azeite na frigideira que já deve estar quente. Jogue a cebola e o alho 

para dourar. Mexa um pouco e acrescente as tiras de pimentão. Em 

seguida, coloque os cubos de frango cru, sem temperar. Adicione a lula 

crua e depois os pedaços de polvo, já cozidos. Uma colher de sopa 

rasa de sal é suficiente para temperar, porque o caldo de peixe, que 

vai ser usado, já é um pouco salgado. Para dar mais um gostinho, rale 

um pouco de pimenta-do-reino sobre a Paella e despeje o arroz. Mexa 

levemente para misturar bem os ingredientes. No final, coloque uma 

pitada de açafrão, o vinho branco e o caldo de peixe. Mexa devagar e 

tampe a panela. Deixe cozinhar. Quando a Paella estiver borbulhando, 

é hora de decorar. Você pode começar pelos lagostins, que já foram 

pré-cozidos, e continuar com os camarões-pistolas (grelhados antes) e 

depois os mexilhões cozidos dentro da casca. Se quiser, ainda pode usar 

salaminho ou linguiça portuguesa na decoração. Por último, espalhe a 

cebolinha verde e bom apetite.
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ingredientes
8 colheres de azeite extravirgem;
1 cebola média picada;
½ cabeça de alho picado;
200g de peito de frango em cubos;
4 camarões rosa;
200g de lula cortada em anéis;
1 pimentão verde e 1 vermelho 
cortados em tiras;
200g de polvo cozido;
8 mexilhões abertos;
4 camarões-pistolas grandes;
4 lagostins para decorar o prato;
Cebolinha verde picada;
400g de arroz parboilizado;
1 pitada de açafrão;
1 cálice de vinho branco;
800 ml de caldo de peixe.
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turismO | TERRA DAS CACHOEIRAS

AS BELEZAS 
DE CAIAPÔNIA
Belas cachoeiras dão 
charme à vida tranquila 
de um povo acolhedor

Mais de 15 mil habitantes têm o privilégio de 
morar numa das mais belas paisagens de Goi-
ás. Rodeada de morros e cachoeiras, Caiapônia 
está localizada a 334 km de Goiânia e tem como 
o ponto forte o agronegócio, o que rendeu ao 
município o terceiro lugar no ranking de cida-
des com maior rebanho bovino do Estado.
Mas a tranquila cidade não se destaca somen-
te pela economia. Caiapônia também chama 
atenção pelo turismo ecológico. Dezenas de 
cachoeiras reservam rara beleza e oferecem 
ótimo descanso para famílias de todo Brasil. As 
mais famosas são: de São Domingos, da Jalapa, 
da Samambaia, do Pântano e do Sereno. 
Aventureiros também procuram a cidade para 
contemplar as belezas dos morros, como o 
famoso “Morro do Gigante Adormecido”, que 
pode ser visto de vários pontos da cidade. A 

Fotos: orlando Freitas
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formação rochosa tem o formato semelhante 
a um imenso rosto humano, visto de perfil e 
em posição de repouso. Além disso, Caiapônia 
conta com vários hotéis, churrascarias, restau-
rantes, bares e o lago dos Buritis, no centro, 
onde são realizadas as festas da cidade. 
Por causa dessas e de outras belezas, a cidade 
só recebe elogios do presidente da Subseção de 
Caiapônia, Carlos Hernani de Lima Couto. “A 
natureza nos presenteou com essas paisagens 
maravilhosas. Além disso, o povo é muito re-
ceptivo, o que deixa a cidade ainda mais boni-
ta. Aqui, você encontra alegria, diversão e tran-
quilidade”, comenta. 
Além de Caiapônia, a subseção da OAB-GO é 
composta pelos municípios de Doverlândia e 
Palestina de Goiás, cidades que também cha-
mam a atenção pela diversidade ecológica. 
Em Palestina de Goiás, por exemplo, existem 
vários sítios arqueológicos de onde é possível 
contemplar paredões com cerca de 20 metros 
de altura e pinturas rupestres que, segundo ge-
ólogos e arqueólogos, têm mais de 10 mil anos. 
E não é só o turismo que chama a atenção na 
região! O mercado do Direito também é pro-
missor. Em Caiapônia, uma universidade ofe-
rece o curso de graduação e tem atraído estu-
dantes de outras cidades. 
O fórum local foi inaugurado há pouco mais de 
um ano. Com instalações modernas e amplas, 

o prédio conta com a Sala do Advogado, que 
oferece aos profissionais maior comodidade e 
incentivo ao exercício da profissão. “Apesar do 
reduzido número de advogados inscritos aqui, 
nossa subseção tem uma tradição de participa-
ção nas principais iniciativas e lutas travadas 
ao longo dos anos pela seccional, em especial 
ao combate à corrupção eleitoral, cujo trabalho 
se reveza a cada pleito”, explicou Carlos Her-
nani.  
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estAnte | SUGESTõES

trABALHistA
Ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a 
goiana Delaíde Alves Miranda Arantes é autora 
do livro O Trabalho Doméstico e outras obras 
jurídicas.

de grAçA
O acervo da Biblioteca da OAB-GO, localiza-
da no Centro de Serviços, tem mais de 12 mil 
obras.

LAnçAmentO
A advogada e procuradora da Assembleia Legis-
lativa do Estado de Goiás Ruth Barros Pettersen 
da Costa lançou o livro A Efetividade do Mínimo 
Existencial à Luz da Constituição Federal.

Finanças
O advogado Antônio Rodrigo Candido Freire 
lançou os livros Curso Prático de Redução da 
Inadimplência e Recuperação de Crédito pela 
editora CBJE. Os livros foram lançados durante 
um coquetel realizado para os clientes na sede 
de seu escritório.

cPc
Doutor em Direito Processual Civil e presiden-
te da Comissão Nacional de Acesso à Justiça da 
OAB, José Miguel Garcia Medina lançou o livro 
Código de Processo Civil Comentado no audi-
tório da ESA, com apoio da Casag. Em seguida, 
o autor, que é membro da comissão de juristas 
nomeados pelo Senado para elaboração de an-
teprojeto do Código de Processo Civil, palestrou 
sobre o assunto abordado no livro.

cLássicO
O advogado Walquires Tibúrcio está relendo O contrato social, 
de Jean-Jacques Rousseau. Ele considera a leitura essencial a 
qualquer jurista porque o ensaio trata dos princípios de Direito 
Político e eternizou-se como um dos principais textos fundadores 
do Estado moderno.

terceirO setOr
A Comissão de Direito do Terceiro Setor da 
OAB-GO promoveu a palestra Administra-
ção Pública Democrática e Terceiro Setor. 
O palestrante, Gustavo Justino de Olivei-
ra, professor de Direito Administrativo da 
Universidade de São Paulo, ex-procurador 
do Paraná e consultor em Direito Público e 
Terceiro Setor, lançou seu livro Direito Ad-
ministrativo e Democrático, pela Editora 
Fórum, no auditório da Escola Superior de 
Advocacia de Goiás (ESA-GO).

cHeQue
O advogado Antônio Rodrigo Cândido Freire 
lançou no espaço Casag Serviços o livro Che-
que?! Eu Aceito!!, pelas editoras Kelps e PUC-
GO. Antônio Rodrigo é graduado em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
(PUC-GO), especialista em Análise de Risco, 
Concessão e Recuperação de Crédito e fundador 
da Freire & Rocha Consultoria Empresarial.
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gALeriA | FESTA JUNINA DA CAJ
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030201

0807

0504

1109

06

10

1312

01. Valdeli Silva de Paiva e Sara  
02. Willian, Bruna e Nicolas  
03. Maria Luiza e Marinez 
04. Andre Moraes  Ribeiro  
05. Time dos advogados jogando aos sabados  
06. Divino Antônio 
07. Edna e Elias  
 08. Gustavo e Satiro  
09. Laura e Hinara  
10. Geraldo Silva Leal, Geraldo Filho e Jocélia 
Gomes Silva  
11. Grace, Tatiana e Suele  
12. Eduardo, Caroline, Lindinalva e Silvana
13. Tales e Renata

gALeriA | CEL DA OAB-GO
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01. Elisa Bittencourt, Ana Sulemy e Paula 
Ribeiro
02. Advogados Jogando Bola  
03. Eduarda Fernanda e Leonardo
04.Tamara e Taissa
05. Rubens e Pamela Moreira  
06. Sebastião Antônio
07. Rogério Balduino, Keity e Milena
08. Thiago Oliveira e Mellina da Silveira 
09. Amanda e Igor Moreira
10. Bone, Marco Túlio, Claudio e Fabricio
11. Vladimir, Pedro Barros eBeline Barros 
12. Juliana e Reves
13. Lindinalvo e Silvana 

0201

0805 06

07

03

04

11

13

09 10

12
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gALeriA | FESTA BLACK & WHITE

030201

0805 06

0704

1109

12

10

13

01. Helen, Elida, Lumila, Ludmila Ferreira e 
Samuel
02.  Vivien, Marcio, Laura e Brisa
03. Tales, Mariana, Camila e Jan
04.  Nataglia e Ricardo
05.  Danilo e João Francisco
06. Enil Neto e Fabiane
07. Breno e Leandro  
08. Natalia e Yuri  
09. Felipe, Jaqueline e Luiz Antônio  
10. Fernanda, Gustavo e Juliana   
11. Meggie e Samuel
12. Flavia e Daniel
13. Aline e Lorena 
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02 0301

0805 06

0704

11

13

09 10

12

01. Leonardo Henrique Rodrigues de Paiva e 
José Augusto Patrício diniz  
02. Nilda Batista Cesar  
03. Luiz  Homero Peixoto e Silvano Sabino 
04. Fernando Amaral Martins  
05. Jeferson Reis de Brito  
06. Rildo Alvez dos Reis e Lorena de Freitas
07. Leonardo Luiz  
08. Leonardo Rabelo e Marden Reis  
09. Caio Quaresma  
10. João Batista  
11. Euripedes Cipriano  
12. Wesley Santana Tolentino  
13. Morjube Candido de Castro

gALeriA | SALA NO FóRUM DE GOIÂNIA
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gALeriA | SALA NO TRT-18

030201

08

07

0605

04

1109 10

01. Edna Silva
02. Otacílio Primo Zago Jr 
03. Alexandre Bueno
04. Andre Moraes  Ribeiro  
05. Helvécio Costa de Oliveora 
06. Luis Henrique Faria Vieira
07. Ronaldo José Silva  
08. Arthur de Paula e Souza 
09. Flávia Maria da Silva  
10. Rodrigo Vinícius Mesquita 
11. Rafaella Braga Martins 
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