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Henrique Tibúrcio
Presidente da OAB-GO

PALAVRA DE PRESIDENTE

Com a aprovação da grande maioria da advocacia
goiana, vamos seguir representando a categoria e
administrando a mais importante entidade civil
em Goiás no período 2013/2015. Posso afirmar, em
nome de todo o Conselho Seccional: estamos
muito orgulhosos disso. 

O aval das advogadas e advogados goianos re-
presenta confiança no trabalho que estamos de-
senvolvendo à frente da Seccional e mostra que
estamos no caminho certo na nossa incansável
busca pela valorização profissional e da própria
OAB-GO, que, em nosso Estado, cumpre o seu
relevante papel social já consolidado em todo o
País.

Mesmo cientes das vitórias até hoje alcançadas,
temos a exata dimensão de que novos desafios
nos são colocados no início desta gestão e a OAB-
GO está ainda mais fortalecida para enfrenta-los. 

Estamos prontos para manter nossa luta por
questões muito caras para a advocacia, como a
defesa intransigente dos direitos e prerrogativas e
a remuneração justa da categoria, sem falar na ga-
rantia do pleno exercício profissional. 

A Seccional goiana não medirá esforços para
manter seus compromissos institucionais e cor-
porativos e, assim, honrar a escolha da advocacia
goiana por uma administração responsável, firme
e atenta às necessidades da categoria. 

Agradeço, mais uma vez, a confiança depositada
e conclamo a advocacia do Estado de Goiás a se
aproximar da Seccional, participando, ativamente,
das decisões da instituição. Dessa forma, vamos
fazer da OAB-GO e das advogadas e advogados
goianos ainda mais respeitados pela sociedade.

Boa Leitura
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CERIMÔNIA REGADA A DISCURSOS EMOCIONADOS 
EMPOSSA NOVA DIRETORIA E NOVOS CONSELHEIROS
SECCIONAIS DA OAB-GO

CAPA | POSSE

OAB-GO 
TEM POSSE PRESTIGIADA

A nova diretoria da OAB-GO, os novos con-
selheiros seccionais e federais e a nova diretoria
da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás
(Casag) foram diplomados em uma cerimônia
realizada na noite de 28 de janeiro, no Centro de
Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB. Cerca
de 900 convidados foram prestigiar aqueles que
estarão à frente das tomadas de decisões da sec-
cional pelos próximos três anos. 

Fizeram parte da mesa diretiva o então presi-
dente do Conselho Federal da OAB (CFOAB),
Ophir Cavalcante Junior; o vice-presidente do
CFOAB, Alberto de Paula Machado; o diretor-
tesoureiro do CFOAB, Miguel Cançado; o presi-
dente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio; o vice-
presidente da OAB-GO, Sebastião Macalé; o se-
cretário-geral da seccional, Julio Cesar Meirelles;
a secretária-geral-adjunta da instituição, Márcia
Queiroz Nascimento; o diretor-tesoureiro Enil
Henrique de Souza Filho; a ministra do Tribunal

Superior do Trabalho (TST), Delaíde Arantes; o
governador de Goiás, Marconi Perillo; o vice-go-
vernador, José Éliton de Figueredo Junior; o de-
sembargador Norival de Castro Santomé, repre-
sentando o Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJ-GO); a presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), desembar-
gadora Elza Cândida da Silveira; o promotor de
Justiça Denis Bimbati, representando o Ministério
Público Estadual; o procurador-geral do Estado
de Goiás, Alexandre Eduardo Felipe Tocantins;
o procurador-chefe da Procuradoria da República
em Goiás, Alexandre Moreira Tavares dos Santos;
e o secretário-chefe da Casa Civil, Vilmar Rocha.

A cerimônia foi aberta por Ophir Cavalcante,
seguida por mensagem ecumênica e entrega dos
diplomas à nova diretoria, aos novos conselheiros
federais e a cada um dos 80 conselheiros seccionais.
Ao todo, 66,25% novos integrantes compõem o
conselho, que ficou também mais jovem: a idade
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média é de 43 anos. Espero ver novas ideias,
novas missões, mas também continuidade ao
que já foi feito”, desejou o ex-conselheiro e atual
secretário de infraestrutura estadual, Danilo de
Freitas.

O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, garantiu que o crescimento da entidade vai
continuar. “Temos uma série de compromissos
com a advocacia de Goiânia e do interior. Atual-
mente temos 42 subseções, 116 postos de atendi-
mento para dar conforto e tranquilidade à advo-
cacia de Goiás. Nossa expectativa é continuarmos
o crescimento dessa instituição, que é referência
nacional”, destacou.

O secretário geral da OAB-GO, Júlio César
Meirelles, também garantiu que os bons projetos
iniciados terão continuidade, mas que novidades
estão por vir. “Alguns projetos foram iniciados e
eu pretendo dar sequência a eles. Mas em especial
pretendo dar mais agilidade aos processos ético-
disciplinares e também implantar um novo
sistema de informática, mais atual do que o que
temos hoje”, apontou Julio, que já exerceu o
cargo de juiz do Tribunal de Ética e de conselheiro
seccional. 

Márcia Queiroz Nascimento, secretária-geral
adjunta, também afirmou que dará continuidade
ao trabalho realizado na gestão anterior. Seu
maior desafio, no entanto, é a Corregedoria. “O
objetico é fazer com que possamos cumprir os
prazos e garantir o devido andamento dos pro-
cessos ético-disciplinares, oferecendo agilidade
e priorizando a conclusão dos mesmos.”

Enil Henrique de Souza Filho, diretor tesoureiro
da OAB-GO, frisou que o planejamento para
esta gestão visa a atender especialmente as de-
mandas das subseções “Já avançamos muito na
infraestrutura das subseções, mas sabemos que
ainda há muito o que fazer. Vamos voltar nosso
olhar a isso e, aqui na capital, vamos trabalhar
muito em cima das prerrogativas dos advogados”.
Outro ponto destacado por Enil Henrique Filho
é fazer com o que o advogado conheça melhor a
Ordem, os serviços e benefícios por ela oferecidos,
em uma busca por maior interação com o advo-
gado.

Pedro Paulo Guerra de Medeiros e Reginaldo
Martins Costa, novos conselheiros federais, ao
lado dos veteranos Felicíssimo Sena e João Bezerra
Cavalcante, não esconderam a honra por terem
sido escolhidos para representar a advocacia
goiana no Conselho Federal. “Sinto-me muito
honrado por ter sido reconhecido pela minha
seccional, pelos meus colegas advogados e advo-
gadas, como sendo alguém preparado para re-
presentá-los no CFOAB em Brasília. Espero res-
ponder à altura àqueles que me deram essa indi-
cação”, desejou Pedro Paulo. 

Para Reginaldo, a indicação foi resultado de
muita luta. Ele prometeu realizar junto ao CFOAB
“um trabalho sério, dinâmico, para melhorar a
advocacia goiana”. Neste sentido, citou algumas
demandas, como nos segmentos trabalhistas e a
questão dos advogados publicistas, que trabalham
junto às câmaras e prefeituras do interior. 

Discurso
Após a entrega dos diplomas, o presidente

reeleito iniciou seu discurso. Henrique Tibúrcio
disse que a noite especial colaborava para que as
emoções aflorassem, mas ressaltou que a sereni-
dade é que prevalecia, pois, reeleito, sabia de
suas responsabilidades e não vacilaria em cumprir
o prometido em campanha. Dessa vez, prometeu,
faria ainda melhor que antes. 

Agradeceu aos advogados e advogadas que
acreditaram e trabalharam pela chapa OAB
Forte e Respeitada e, em seguida, agradeceu
emocionado à esposa, Vanessa, pelo apoio. Os
presentes aplaudiram o gesto calorosamente.



“Você foi, sobretudo nestes últimos anos, esposa,
mãe, advogada, coordenadora do comitê das
minhas duas campanhas e se saiu incrivelmente
bem em todos os papéis. Já lhe disse várias
vezes, ainda assim, menos do que merece: você
é a melhor parte de mim”. Os filhos Ana Luísa e
João Victor também foram lembrados. “Obrigado,
meus anjos, pelo que vocês são”, acrescentou
Tibúrcio. Para agradecer aos amigos e apoiadores,
citou o nome de Miguel Cançado e acrescentou
que a lista não teria fim. Agradeceu até os opo-
sitores, que tornam possível o espaço democrá-
tico. 

Após os agradecimentos, Henrique Tibúrcio
lembrou as conquistas da primeira gestão, como
o retorno do horário de atendimento em período
integral no Judiciário, o embate em favor do fim
das verbas extraordinárias do Legislativo, a mo-

bilização em favor da exigência da ficha limpa
para cargos comissionados e a campanha Eleições
Limpas. 

Também foram citadas parcerias com o governo
estadual, como a linha de crédito especial oferecida
aos advogados em início de carreira, em parceria
com a Agência Goiás Fomento. O governador
Marconi Perillo confirmou que as parcerias devem
continuar nesse novo mandato e elogiou a
primeira gestão de Henrique Tibúrcio. “Desejo
ao Henrique o mesmo sucesso que ele obteve na
primeira gestão dele, quando mostrou equilíbrio,
força incrível de trabalho e conseguiu fazer
avançar ainda mais a OAB-GO, dando continui-
dade a bons projetos, começando outros e reali-
zando boas parcerias com o governo.”

Apesar da relevância dos feitos conquistados
em sua primeira gestão, Henrique Tibúrcio frisou

Alyne Cristine
Lopes, 28 anos,
membro mais
jovem do
Conselho
Seccional

“É com muita alegria que assumo o
cargo de conselheira, após
trabalhar por três anos na
Comissão da Advocacia Jovem
(CAJ). Espero poder, nesses
próximos três anos, levar
principalmente as necessidades dos
advogados jovens perante o
conselho e a diretoria da OAB-GO.”

Carlos André
Pereira Nunes,
conselheiro
seccional 

“Estou extremamente honrado, me
sinto feliz e realizado como
advogado e como pessoa. Espero
ser iluminado por Deus para que
possa contribuir muito para esta

gestão. A pauta que mais me
apetece sem dúvida é a da educação
jurídica, então quero tentar auxiliar
o máximo possível a Escola
Superior da Advocacia, a ESA.
Entendo que o mais importante é o
investimento na atualização dos
advogados.”

Lorena Barbosa
Carneiro,
conselheira
seccional 

“Espero poder fazer mais pela
advogada goiana e pela mulher
advogada. Fazer sempre mais. Sou
apaixonada pela advocacia e pela
OAB e acredito que no cargo de
conselheira poderei fazer mais.”

Marcelo Feitosa
de Paula Dias,
conselheiro
seccional, relator
do grupo de
trabalho oficial
que apresentará
o novo Código
Florestal Goiano

“Ser nomeado conselheiro

seccional da OAB é um velho
sonho e uma grande realização
profissional. Trabalhar em prol da
advocacia integrando os quadros
da instituição mais respeitada do
País é um privilégio que pretendo
honrar e dignificar. Como
conselheiro, pretendo lutar por
melhores e mais justas condições
de trabalho para os advogados”. 

Mário Ibrahim
do Prado -
conselheiro
seccional, ex-
presidente da
Subseção de
Jataí por dois
mandatos

“Estou muito motivado,
assumindo minha primeira 
gestão junto ao Conselho
Seccional. Espero poder contribuir
com a advocacia e ajudar o
presidente Henrique Tibúrcio, 
que honrou seus compromissos e
com certeza vai fazer uma gestão
memorável. Logicamente
continuarei representando 
minha região, mas também a
advocacia de todo Estado.” 
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que era momento de olhar para o futuro. “Meu
primeiro compromisso, reiterado, é não descansar
enquanto um advogado tiver suas prerrogativas
feridas em solo goiano”, destacou. Dirigiu-se aos
novos colegas de diretoria e conselho como “al-
gumas das mais elevadas e honradas mentes
que pavimentam o futuro de nosso Estado”, e
lembrou que o poder é transitório dentro dos
princípios republicanos, mas que é dever de
todos aqueles que estavam sendo diplomados
“perenizar as ações mudando a vida das pessoas
diretamente atingidas pelos nossos atos”.

Tibúrcio lembrou aos novos colegas do im-
portante papel que a OAB tem não apenas para
a advocacia, mas para a sociedade como um
todo, sendo a maior instituição civil do país, e
que por isso tem o dever de cobrar e também
apontar soluções para graves problemas do país,
como o avanço das drogas e suas consequências
manifestas na violência; a intolerância à diversi-
dade; o persistente desequilíbrio social e a cor-
rupção nas suas mais diversas escalas.

Tibúrcio agradeceu a seus pais, Walquires e
Maria Berta, pela criação calcada “nos princípios
de honestidade, moralidade e austeridade”. Agra-
deceu também aos colaboradores administrativos

da OAB-GO, que operacionalizam a instituição,
e concluiu: “Perante o passado, tenho na sereni-
dade da consciência a convicção do dever cum-
prido. Voltado ao futuro, inspira-me o anseio de
alcançar conquistas ainda mais elevadas”.

Especial
O então presidente do Conselho Federal da

OAB, Ophir Cavalcante, fechou a cerimônia de
forma especial, pois foi seu último discurso no
cargo. Em uma fala emocionada e em tom de
despedida, Ophir agradeceu a Deus pela opor-
tunidade de encerrar o mandato junto à advocacia
goiana, onde frisou ter grandes amigos. “Quinze
anos dedicados a uma causa seguidamente. É
hora agora de continuar a apoiar, apoiar seccionais
como a de Goiás, presidências como a de Henrique
Tibúrcio, que soube posicionar a entidade de
forma positiva, tranquila e independente, porque
sempre teve o conceito de que a OAB é maior do
que todos nós” elogiou. Para finalizar, citou o
músico e compositor recifense Capiba: “somos
madeira de lei, que o cupim não rói”, referindo-
se aos advogados brasileiros, “que resistem a
tudo e que cada vez mais se impõem como ins-
trumentos de transformação da sociedade bra-

Diretoria
Presidente: 
Henrique Tibúrcio
Vice-presidente: 
Sebastião Macalé Caciano Cassimiro
Secretário-geral: 
Julio Cesar Meirelles
Secretária-geral-adjunta: 
Márcia Queiroz Nascimento
Diretor-tesoureiro: 
Enil Henrique de Souza Filho

Conselheiros Seccionais
Alan Ribeiro Silva
Alex Araújo Neder
Alexandre Iunes Machado
Alexandre Magno de Almeida Guerra Marques
Alexandre Prudente Marques
Alexandre Ramos Caiado
André Luiz Ignácio de Almeida
Antônio Carlos Monteiro da Silva
Antônio Paulo Luzzi

Arlete Mesquita
Carla Pinheiro Bessa Von Bentzen Rodrigues
Cleuber Cardoso
Douglas Dalto Messora
Dyogo Crosara
Eliomar Pires Martins
Eurico de Souza
Flávio Buonaduce Borges
Geraldo Augusto Mateus
Giovanny Heverson de Mello Bueno
Hyulley Aquino Machado
Jerônimo José Batista
João Negrão de Andrade Filho
Ludmila de Castro Torres
Márcio Messias Cunha
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Mário Ibrahim do Prado
Murillo Macedo Lôbo
Otávio Alves Forte
Patrícia Miranda Centeno
Paulo César Reis Vieira

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO SECCIONAL D      
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sileira”, concluiu, sendo ovacionado durante o
agradecimento final. 

Grandes nomes da magistratura acompanha-
ram a cerimônia de diplomação. A ministra do
TST, Delaíde Arantes, parabenizou a todos os
escolhidos e desejou que a nova diretoria e o
novo conselho, como um todo, possam voltar
seu olhar especialmente para os advogados em
início de carreira. “O trabalho que o dr. Henrique
vinha fazendo se mostrou muito eficiente e pro-
fícuo, e é importante ele ter sido eleito para um
novo mandato para continuar esse trabalho. Eu
tenho as minhas causas na advocacia, e uma que
eu defendo muito é a dos advogados iniciantes,
que passam muitas dificuldades nos primeiros
anos na carreira.  Eu considero que a OAB precisa
olhar com muito carinho a questão dos valores
que são cobrados para seus trabalhos, como o
próprio Exame de Ordem, por exemplo, e eu sei
que o dr. Henrique tem uma sensibilidade grande
em relação a esse trabalho de inclusão”, defendeu
a ministra.  

A presidente do TRT-18, desembargadora Elza
Cândida da Silveira, reconheceu a experiência
de Henrique Tibúrcio como um ponto positivo e
defendeu que haja mais entrosamento entre o

Judiciário e a advocacia. “Quem ganha com isso
é o jurisdicionado”, finalizou a desembargadora.

Após a cerimônia, os presentes participaram
de um coquetel de confraternização e celebração,
com samba na voz da cantora goiana de destaque
nacional, Grace Carvalho. 

Rafael Martins Cortez
Renato de Sousa Faria
Valéria Jaime Pelá Lopes Peixoto
Vitor Hugo Albino Pelles
Adriano Gustavo de Oliveira e Silva
Afrânio Cotrim Virgens Júnior
Alyne Cristine Lopes
Antônio Pereira de Santana
Carla Sahium Traboulsi
Carlos André Pereira Nunes
Carlos Martins de Oliveira
Cecília Ferreira Reis Bueno
Chyntia Aquino da Costa Barcellos Milazzo
Enil Henrique de Souza Neto
Fernando Rodrigues da Silva Alves Costa
Flávio Cardoso
Frederico Augusto Alves de Oliveira Valtuille
Frederico Einstein Batista Cordeiro Nunes
Jorge Jungmann Neto
Haroldo José Rosa Machado Neto
Iron Amadeu Camilo de Vasconcelos Naves
Ivan Sérgio Vaz Porto

Jefferson de Paula Coutinho
José Divino Morais
José Fernandes Peixoto Júnior
José Roberto Ferreira Campos
Leonardo Bezerra Cunha
Lorena Barbosa Carneiro
Lúcio Bernardes Roquette
Luís Gustavo Nicoli
Manoel Leonilson Bezerra Rocha
Marcelo Feitosa de Paula Dias
Margareth de Freitas Silva
Marizélia Ferreira Xavier Gomes
Mauracy Andrade de Freitas
Mônica Araújo de Moura
Neliana Fraga de Sousa
Nilton Cardoso das Neves
Rafael Lara Martins
Samuel Junio Pereira
Sérgio Franco Leão
Thiago Vinícius Vieira Miranda
Monimar Leão Alves
Werley Carlos de Souza
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ENTREVISTA | HENRIQUE TIBÚRCIO

HENRIQUE TIBÚRCIO 
QUER ADVOCACIA GOIANA 
CADA VEZ MAIS RESPEITADA
EM SEU SEGUNDO MANDATO, PRESIDENTE DA OAB-GO 
DÁ CONTINUIDADE AO SEU TRABALHO DE VALORIZAÇÃO 
DA CATEGORIA

Com responsabilidade e propostas concretas, a OAB-GO trabalha para que o advogado
goiano seja cada vez mais respeitado pelos operadores do Direito e pela sociedade. É essa
a tônica do presidente da seccional goiana, Henrique Tibúrcio, que pela segunda vez foi
eleito para comandar a Ordem em Goiás. 
Neste segundo mandato, Tibúrcio está focado na valorização dos honorários
sucumbenciais e verbas remuneratórias, tanto que o Conselho Seccional recentemente
criou a Comissão de Valorização dos Honorários do Advogado. O presidente também
trabalha para intensificar as ações em defesa das prerrogativas, especialmente no interior,
e não deixa de cobrar providências do Judiciário em relação ao déficit de juízes no Estado.
Além da luta em defesa da advocacia, Henrique Tibúrcio não deixará de envolver a
Ordem nas questões que afligem a sociedade, sempre em defesa do Estado democrático
de Direito, da justiça social e dos direitos humanos.
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Quais são as lições que o senhor tira da sua
reeleição?

A advocacia goiana quer que a OAB-GO con-
tinue sendo respeitada e acredita que a admi-
nistração atual a representa e luta pela sua va-
lorização. Somos uma categoria exigente, muito
consciente das atribuições da Ordem, das ne-
cessidades da classe e da precariedade do Poder
Judiciário, o que significa que a advocacia do
Estado de Goiás sabe reconhecer quem trabalha
por ela, quem tem projeto sério e experiência
para representar a categoria, e é exatamente
isso que ficou claro nas eleições do ano passado.
O processo eleitoral é um momento importan-
tíssimo no qual amadurecemos as ações desen-
volvidas nos últimos anos e aprimoramos os
projetos implantados, o que nos permite avançar
na consolidação dos nossos objetivos que, na
verdade, se afunilam em um só: a valorização
da advocacia. A experiência permite desenvolver
ações viáveis, compatíveis com a nossa realidade
e, ao mesmo tempo, permite ousadia em novos
projetos para acompanhar as mudanças no co-
tidiano do exercício profissional.  A grande
lição que tiramos é que a confiança que recebe-
mos da advocacia goiana nas urnas demonstra
que estamos no caminho certo, que a classe
tem visto a seriedade e a responsabilidade com
que administramos a OAB-GO. Essa é a principal
resposta das advogadas e advogados de Goiás,
que esperam que a entidade continue e avance
em sua luta pelo respeito da categoria e continue
sendo respeitada por toda a sociedade.

Hoje, o que o senhor considera o maior an -
seio da advocacia goiana?

Na verdade, são muitos: a advocacia quer ter
garantido o exercício pleno da profissão e, assim,
poder defender os direitos do cidadão; quer fa-
cilidades no cotidiano profissional; ser bem re-

munerada; ser respeitada pelos operadores do
Direito e por toda a sociedade; e ter o apoio in-
condicional da Ordem, e é exatamente esse o
nosso compromisso com a categoria.

Como melhorar essas questões?
Temos um planejamento de atuação para

essa gestão que parte, principalmente, do projeto
elaborado para as propostas que apresentamos
no período eleitoral. É um conjunto de ações
fundamentado nas necessidades reais da advo-
cacia e que foi idealizado a partir da própria ad-
vocacia que, atualmente, é muito participativa
na gestão da OAB-GO.

Como vai implementar suas propostas de
campanha?

As propostas definidas durante a campanha
são voltadas para a valorização da advocacia
com projetos factíveis porque temos, efetiva-
mente, um compromisso de responsabilidade,
seriedade e propostas concretas com a categoria.
Entre nossas frentes de atuação estão ações
pela valorização dos honorários sucumbenciais
e verbas remuneratórias. Para tanto, já criamos
uma comissão que cuidará exclusivamente do
assunto. Vamos intensificar as ações em defesa
das prerrogativas, com ferramentas que facilitem
o acesso do inscrito à Comissão de Direitos e
Prerrogativas, entre elas o canal direto de prer-
rogativas no site da OAB-GO, criando um link
direto com a comissão; o recebimento de de-
núncias pela internet (via preenchimento de
formulário); ampliação do Disque-Prerrogativas
e a luta pela aprovação no Congresso Nacional
do Projeto de Lei n.º 83, de 2008, que criminaliza
a violação das prerrogativas do advogado. Além
disso, vamos aprimorar ainda mais o atendimento
da CDP no interior, nomeando representantes
da comissão nas subseções e com o programa
Prerrogativas Itinerante, para valorização per-
manente das prerrogativas profissionais com
visitas a todas as comarcas, palestras e cursos
para os operadores do Direito. Tudo isso é para
garantir que qualquer violação dos direitos e
prerrogativas profissionais seja rapidamente co-
municado à OAB-GO, que tem o dever de
atender ao advogado ou advogada prontamen-
te.

A educação jurídica também está no nosso
foco. O objetivo é criar um corpo docente
próprio da ESA-GO para oferecer cursos de
pós-graduação voltados para a prática do exercício
profissional, os advogados terão mais oportu-
nidades de qualificação; além de aumentar o

"AS FINALIDADES
INSTITUCIONAIS
DA ORDEM SÃO
MUITO
IMPORTANTES
PARA A
SOCIEDADE, QUE
TEM AQUI A VOZ
QUE PRECISA PARA
SUA DEFESA" 
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número de cursos e palestras na capital e no in-
terior visando ao aperfeiçoamento profissional,
fundamental para a profissão. Outro compro-
misso é a ampliação do desconto para os advo-
gados em início de carreira (até cinco anos de
inscrição), atingindo, assim, um número maior
de profissionais que estão iniciando sua inserção
no mercado de trabalho. Também vamos con-
tinuar cobrando providências urgentes do Poder
Judiciário e Executivo, como o provimento de
juízes e servidores efetivos nas mais de 90 co-
marcas que estão desfalcadas e manter nossa
luta pela redução das custas judiciais. 

Tem obras que precisam ser feitas? Quais?
A estrutura física e de serviços da OAB-GO é

muito extensa e o crescimento é progressivo já
que, a cada ano, aumenta o número de inscritos,
então, é preciso que a instituição acompanhe
isso e dê respaldo para a atuação da categoria.
Por isso, vamos continuar construindo e am-
pliando sempre que for necessário para atender
à advocacia de todo o Estado. 

O último ano da gestão passada foi marcado
por várias ações voltadas a questões de in-
teresse público. Deve seguir esse tom nos
próximos três anos?

Sempre que for necessário. As finalidades
institucionais da Ordem são muito importantes
para a sociedade, que tem aqui a voz que precisa
para sua defesa. Somos reconhecidos pela Casa
da Cidadania e pretendemos continuar defen-
dendo o Estado democrático de direito, a justiça
social e os direitos humanos sempre que for
preciso.

O senhor cita em seu discurso de posse
quatro principais problemas enfrentados
pela sociedade (o avanço das drogas e suas
consequências na violência; a intolerância
à diversidade; o persistente desequilíbrio
social e a corrupção nas suas mais diversas
escalas). Como a OAB-GO pode contribuir
para vencê-los?

A sociedade tem grandes desafios e todas
essas questões que citei na posse são percebidos
em todo o País. A OAB-GO já tem feito um tra-
balho muito importante para combater esses
problemas por meio de uma atuação constante e
vigilante das suas comissões, cujo número cresceu
muito para atender melhor às demandas sociais.
Não podemos permitir que a insegurança pública
nos domine e, tampouco, sermos omissos. Nós
cobramos pelo cumprimento do dever estatal de
cumprir com os preceitos constitucionais, co-
bramos a moralização do Legislativo e por políticas
públicas que atendam à população carente. E é
assim que vamos continuar fazendo.

A advocacia nunca esteve tão respeitada,
mas ainda há casos de desrespeito às prer-
rogativas. O que ainda é preciso fazer para
garantir o exercício da profissão?

A conscientização dos direitos e prerrogativas
da advocacia pelos operadores do direito é nosso
grande desafio. Além disso, é preciso que as ad-
vogadas e advogados goianos procurem a OAB-
GO em qualquer caso de desrespeito às prerro-
gativas. A CDP está à disposição de toda a ad-
vocacia e está sempre pronta para atender.
Jamais vamos admitir qualquer tentativa de cer-
cear nossa atuação profissional que é, acima de
tudo, a de garantir que a Constituição seja cum-
prida. As prerrogativas não são privilégios, mas
a única forma de garantir o exercício pleno da
cidadania. 

"A CONSCIENTIZAÇÃO DOS
DIREITOS E PRERROGATIVAS
DA ADVOCACIA PELOS
OPERADORES DO DIREITO É
NOSSO GRANDE DESAFIO"

“A EXPERIÊNCIA
PERMITE
DESENVOLVER
AÇÕES VIÁVEIS,
COMPATÍVEIS COM A
NOSSA REALIDADE
E, AO MESMO
TEMPO, PERMITE
OUSADIA EM NOVOS
PROJETOS”
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Sempre atenta às demandas dos cidadãos e
consumidores, a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Goiás (OAB-GO), pode con-
tribuir para o fim da obrigatoriedade de cobrança
da taxa de serviço de 10% em estabelecimentos
comerciais como bares, restaurantes e hotéis.
Isso porque a Ordem protocolou Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Lei
Municipal nº 8.334/2005, que autoriza essa co-
brança em Goiânia. Segundo estudos da Sec-
cional, a lei fere a Constituição Estadual.

“A Lei 8.334/2005 envolve questões trabalhistas
ao tratar da remuneração de garçons e a legislação
trabalhista é de competência da União, não do
município. Além disso, o consumidor acaba
sendo punido ao ter de pagar a taxa de 10%, que
deveria ser opcional”, afirma o presidente da
OAB-GO, Henrique Tibúrcio.

De acordo com o presidente da Comissão de
Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, Wanderson
de Oliveira(1), o assunto foi levantado em março
de 2012 na Subcomissão de Estudo Jurídico da
comissão que preside, sob relatoria de Marta
Neres e sua coordenação.  “Fizemos um estudo
prévio, montamos um parecer e enviamos para
a Comissão de Direito Constitucional e Legislação
da Ordem”, explica.

O estudo foi, então, concluído pela Comissão
de Direito Constitucional e Legislação em par-
ceria com a Comissão de Direito do Consumidor.
“A expectativa é de que a Lei 8.334/2005 seja
declarada inconstitucional. O desrespeito à le-
gislação estadual é flagrante. Legislar sobre as
relações de trabalho e consumo é competência
da União e do Estado”, comenta o presidente da
Comissão de Direito Constitucional e Legislação
da OAB-GO, Otávio Alves Forte (2).

O Código de Defesa do Consumidor deixa
claro que o estabelecimento é obrigado a informar
de forma clara que o pagamento da taxa de
serviço é opcional. O mesmo código determina
que, em caso de cobrança dos 10% de forma in-
devida, o consumidor tem direito à devolução

DIREITO DO CONSUMIDOR | 10%

FIM DA OBRIGATORIEDADE 
DA TAXA DE SERVIÇO PODE
ESTAR PRÓXIMO
OAB-GO ENTRA COM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL QUE
AUTORIZA COBRANÇA DOS 10% EM GOIÂNIA

do dobro do valor pago, acrescido de correção
monetária e juros legais.

Otávio Forte afirma ainda que a Seccional
pediu, em caráter liminar, que a cobrança seja
imediatamente suspensa nos estabelecimentos
onde o pagamento não é opcional antes mesmo
do julgamento final do mérito, que deve ser
apreciado em até um ano pelo Tribunal de
Justiça de Goiás (TJ-GO).

O presidente da Comissão de Direito do
Consumidor, Rogério Rocha (3), reafirma a po-
sição dos colegas e reforça que a Lei 8.334/2005
“versa sobre matéria que não é de competência
do município”. “Essa ação direta de inconstitu-
cionalidade é resultado de um trabalho conjunto
de três comissões”, acrescenta.

Atuação 
Rocha acredita que sua comissão deve ser

muito exigida nos próximos anos. “Os maiores
eventos do mundo irão acontecer no Brasil. Te-
remos a Copa do Mundo, Copa das Confederações
e Olimpíadas nos próximos três anos. Nossa co-
missão atua em questões que envolvem direitos
dos consumidores e a OAB, atenta a essas dis-
cussões, se coloca sempre na vanguarda”.

Wanderson de Oliveira, por sua vez, destaca
que a CAJ continuará discutindo questões que
envolvem os direitos do cidadão e do consumidor,
como é o caso da cobrança dos estacionamentos
em shoppings. Além disso, a comissão coordena
palestras sobre cidadania em escolas da rede
pública de ensino, que já atingiu mais de 10 mil
alunos somente nos últimos três anos.

Otávio Forte também garante que a Comissão
de Direito Constitucional e Legislação continuará
bastante atuante nessa gestão, como foi no ano
passado em temas como a Lei Orgânica de Aná-
polis e o 13º e 14º salários dos deputados estaduais.
“A atuação da OAB-GO ganhou forte repercussão
na imprensa, que divulgou bastante o assunto e
a opinião pública pressionou os parlamentares
a recuar”, pontuou.

2

3

1
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A OAB-GO realizou em Goiânia, nos dias
14 e 15 de março, o XXVIII Colégio Estadual de
Presidentes de Subseções, o primeiro da atual
gestão. Simultaneamente, também foram rea-
lizados o VII Colégio de Delegados da Caixa
de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag)
e o II Colégio de Delegados da Escola Superior
de Advocacia (ESA). Nos eventos, os partici-
pantes levaram os principais anseios da advo-
cacia do interior de Goiás para a diretoria da
Seccional.

A OAB-GO dispõe de 42 subseções no interior
do Estado, com atuação nos 246 municípios
goianos. E a reclamação recorrente dos presi-
dentes de todas elas é o déficit de juízes nas co-
marcas do Estado. Por isso, na tentativa de
buscar uma solução para o problema, o presidente
da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, propôs  agendar
reunião entre os representantes de todas as
subseções e o presidente do Tribunal de Justiça
de Goiás (TJ-GO), desembargador Ney Teles de
Paula.

EVENTO | COLÉGIO

Segundo Tibúrcio, Goiás tem hoje 92 postos
de juízes vagos. “Isso nos traz muitas preocu-
pações. Os maiores problemas que chegam até
nós não estão ligados diretamente com a OAB,
mas sim com o Poder Judiciário, e tentamos
sempre resolvê-los”, pontuou. Presente na so-
lenidade de abertura do colégio, o conselheiro
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Bruno
Dantas se mostrou abismado com esse número
e ressaltou a necessidade dos advogados fisca-
lizarem e denunciarem casos como esse.

“O que o CNJ quer é transformar cada cidadão
em fiscal”, disse Dantas, convidando os presi-
dentes a iniciarem seus mandatos vigilantes.
“O CNJ não é onipresente. E a OAB, sendo a
maior entidade da sociedade civil organizada,
tem papel importante. De nada adianta trans-
parência se não houver quem fiscalize. As prer-
rogativas do advogado são, na verdade, prerro-
gativas do cidadão. O advogado é o instrumento
para garantir o Estado Democrático de Direito",
afirmou.

COLÉGIO DE PRESIDENTES
REÚNE SUBSEÇÕES EM GOIÂNIA
EVENTO DA OAB-GO CONTOU COM PARTICIPAÇÃO DO
CONSELHEIRO DO CNJ BRUNO DANTAS E COM O PRESIDENTE
DO CFOAB, MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO
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Ao palestrar paras os presidentes das subse-
ções, Dantas detalhou ainda o funcionamento
do CNJ que, segundo ele, tem sido “a maior no-
vidade transformadora do Poder Judiciário” e
tem “compromisso severo com o Estado de Di-
reito”. O conselheiro destacou também que as
competências do conselho são controlar a atuação
administrativa, a administração financeira e o
cumprimento dos deveres dos magistrados de
todos os tribunais do País, com exceção do Su-
premo Tribunal Federal (STF).

A abertura do colégio também contou com
discurso do vice-governador José Eliton de Fi-
guerêdo Junior, que é advogado. Ele destacou
que proteger seus inscritos é o principal papel
da Ordem, que zela pelo que há de mais valioso
na democracia. “A OAB tem como missão zelar
pelos profissionais, defendendo os seus direitos
e prerrogativas, preservando a categoria. Fazendo
isso, zela também pelo Estado Democrático de
Direito. A OAB tem que continuar a discutir os
grandes temas, exercendo o papel que protago-
nizou na consolidação da democracia brasileira",
afirmou.

Falando em nome de todos os presidentes
de subseções, o representante de Piracanjuba,
Carlos Alves Cruvinel, destacou a importância
da realização do Colégio de Presidentes de Sub-
seções. “Esse convívio é fundamental para trazer
nossos anseios e buscar soluções para nossas
angústias”, pontuou. Já o presidente Henrique
Tibúrcio reforçou o papel que a OAB-GO tem
feito de interiorização da instituição. “Queremos,
cada vez mais, ouvir a advocacia no âmbito das
subseções.”

Defesa 
Também prestigiando o evento da OAB-GO,

o presidente do Conselho Federal da OAB, Mar-
cus Vinicius Furtado Coelho, falou aos presi-
dentes de subseções no segundo dia de evento.
Ele afirmou que a Ordem manterá uma pauta
permanente voltada para a defesa dos direitos
fundamentais da pessoa humana e da justiça
social, a proteção dos direitos fundamentais, o
respeito às minorias e o enfrentamento de pro-
blemas como a superlotação carcerária, a prisão
perpétua dos doentes mentais, o tráfico de pes-
soas e de escravos. “Não nos afastaremos da
defesa da democracia e da liberdade”, declarou.

Em sua primeira visita à Seccional de Goiás
após sua posse, Furtado destacou ainda que a
violação das prerrogativas da advocacia é um
desrespeito aos direitos do cidadão. Na oportu-
nidade, ele pediu, inclusive, ao presidente Hen-

rique Tibúrcio a indicação de um representante
goiano para a comissão.

Mas entre as prioridades citadas para sua
gestão, o presidente da OAB aponta como pri-
mordial a questão dos honorários advocatícios.
Segundo ele, trata-se de uma causa da classe e
de sustentabilidade da profissão. “Queremos
neste semestre aprovar os honorários de su-
cumbência da advocacia pública e da advocacia
trabalhista. Estamos na expectativa da aprovação
da lei de honorários trabalhistas”, antecipou.

Furtado informou ainda que tem discutido
mudanças na tributação da advocacia junto ao
governo federal. Segundo ele, é certo que o
PIS/COFINS passará por reformulação que be-
neficiará a advocacia. Se aprovada, a mudança
vai prever o fim do lucro presumido, passando
a valer somente o lucro real. Assim, por meio
de uma medida provisória, o advogado terá o
mesmo tratamento dos médicos para fins do
trato do PIS/COFINS, o que deve desonerar a
prestação de serviços advocatícios.

Próximo
No final dos trabalhos, foi realizada votação

para escolher a próxima subseção a sediar o
evento, além do orador e do representante do
colégio. A Subseção de Itumbiara foi a eleita
para realizar o XXIX Colégio Estadual de Presi-
dentes de Subseções da OAB-GO, que terá como
orador o presidente da Subseção de Formosa,
Marco Aurélio Basso de Matos Azevedo. Já o re-
presentante do colegiado escolhido foi conse-
lheiro seccional José Divino Morais.

"QUEREMOS NESTE
SEMESTRE APROVAR
OS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA DA
ADVOCACIA PÚBLICA E
DA ADVOCACIA
TRABALHISTA. DAQUI A
POUCO TEREMOS A
APROVAÇÃO DA LEI DE
HONORÁRIOS
TRABALHISTAS"
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Santa Helena - Adílio
Evangelista Carneiro

Piracanjuba - Carlos
Alves Cruvinel de Lima

Itumbiara - Marcelo
Meinberg Geraige

Goiás - Haroldo José
Rosa Machado Filho

Catalão - Randall de
Melo Gomes

Acreúna - Antônio de
Pádua Soares

São Luís  - Walker
Lafayette Coutinho

Pires do Rio - Saulo
Medeiros Júnior

Jataí - Simone Oliveira
Gomes

Goiatuba - Fernando
Marques Pires

Ceres - José Barreto
Neto

Anápolis -  Antônio
Heli de Oliveira

São Miguel - Marco
Aurélio de Oliveira

Planaltina de Goiás -
Hélio Bertoldo Gomes

Jussara - Carmino 
Ferreira dos Santos

Inhumas - Maria 
Jacinta da Silva

Cristalina - Miguel
Alexandre Filho

Anicuns - Claudmar
Lopes Justo

São Simão - Marcelo
Vasconcelos Castro

Poranguatu - Victor
Marques M. Ferreira

Luziânia - Divino Luiz
Sobrinho

Ipameri -  Leonardo
Pimenta Cury

Crixás - Diones
Domingos A. de Oliveira

Aparecida de Goiânia -
Walter de Araújo

Trindade - Theondorley
Rodrigues Magalhaes

Posse - Jucemar Bispo
Alves

Mineiros -  Euzébio
João Fontana

Iporá - Claiton Alves
dos Santos

Firminópolis - Henrique
de Oliveira Brito

Bela Vista - José
Nonato Maracaípe

Uruaçu - Rodrigo
Rodolfo Fernandes

Quirinópolis - Abelardo
José de Moura

Morrinhos - Gustavo
Antônio F. Neto

Itaberaí - Milton Célio
Batista Pinto

Formosa - Marco 
Aurélio B. de Matos

Caiapônia - Jamar
Urias Mendonça Jr.

Pontalina - Edson
Daniel Mortari

Rio Verde - Mardem
Douglas Araújo Borges

Niquelândia - Nilson
Ribeiro Spindola

Itapuranga - Gary
Elder da Costa Chaves

Goianésia - Oneidson
Filho de Jesus

Caldas Novas - Laudo
Natel Mateus

PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES DA OAB-GO.
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Entre todas as Escolas Superiores de Advocacia
(ESAs) do País, a unidade goiana é a terceira no
ranking das que realizaram a maior quantidade
de cursos entre 2010 e 2012. O resultado está
disponível em relatório da Escola Nacional de
Advocacia (ENA) distribuído pelo Conselho Fe-
deral da Ordem. No documento consta também
a conquista do sexto lugar pela ESA da OAB-
GO em relação ao número de participantes nos
eventos realizados no último triênio. 

Relatório da ENA aponta que a ESA da OAB-
GO disponibilizou 567 cursos de aperfeiçoamento
profissional. A frente dela ficaram as ESAs do
Paraná e de São Paulo, onde foram realizados,
respectivamente, 944 e 695 cursos no período.

ESA | APRIMORAMENTO

RECONHECIMENTO NACIONAL
PARA A ESA GOIANA
RELATÓRIO DA ENA APONTA UNIDADE DE GOIÁS COMO A
TERCEIRA NO RANKING DAS QUE MAIS REALIZARAM CURSOS
NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS E A SEXTA EM NÚMERO DE
PARTICIPANTES

Em relação ao número de alunos, Goiás ocupa
a sexta posição do ranking, com 16.188 advogados
participantes. Para o ex-diretor-geral da ESA
goiana Alexandre Iunes, conselheiro seccional
da OAB-GO, o resultado é um reconhecimento
do trabalho desenvolvido pela escola. “Sempre
buscamos alcançar a todos. As várias maneiras
de permitir o acesso à Escola também contri-
buiu.”

A ENA considerou para a elaboração do ran-
king os resultados consolidados de 2010 e 2011 e
a projeção de 2012. O total de cursos realizados
pela ESA da OAB-GO, no entanto, foi ainda
maior. No triênio 2010/ 2012 a unidade contabi-
lizou 750 eventos promovidos, sendo 374 em
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Goiânia e 376 nas subseções, reunindo ao todo
23.166 participantes, 12.378 na capital e 10.788
no interior. 

Iunes diz que foram realizadas parcerias com
várias associações e institutos jurídicos com as
comissões da OAB-GO e palestrantes que inte-
gram o quadro da ESA. “Essas parcerias possi-
bilitaram a realização desses cursos de forma
simultânea em vários lugares.”

O ex-diretor-geral informa que entre 2010 e
2011 a escola implantou o curso não presencial,
por meio de parcerias como com a Associação
dos Advogados do Estado de São Paulo (AASP),
que permitiu a veiculação de cursos pela internet
com investimento da OAB-GO. Ele diz que nor-
malmente há uma dificuldade natural de levar
palestrantes de destaque em vários lugares.
“Problema que tem sido superado a partir do
momento que se é possível fazer essa ligação
por meio da internet”. Iunes afirma que a mo-

“É MUITO POSITIVO

TERMINAR A GESTÃO

DESSA FORMA. HOJE A

ESA ESTÁ COMO

REFERÊNCIA EM

NÍVEL NACIONAL E

ACREDITO QUE ISSO

SERÁ MANTIDO”
dalidade também permite interação dos alunos
com o palestrante. 

Os cursos presenciais, segundo Iunes, nor-

A revista eletrônica Ordo Vocatus foi
outro projeto concretizado durante a úl-
tima gestão da Escola Superior de Advo-
cacia (ESA). Segundo o ex-diretor-geral
da ESA, Alexandre Iunes, a revista é fruto
de uma ideia antiga, que nasceu no pe-
ríodo em que Cleuler das Neves Barbosa
era diretor-geral da ESA e, ele, diretor-
adjunto. “Chegamos a esboçar a revista,
que é uma necessidade para publicação
de trabalhos científicos e divulgação dos
trabalhos da comunidade jurídica.” Ele
explica que o periódico não é só para ad-
vogados. “É uma revista científica e esta
se submete a critérios específicos e tam-
bém vale para fim de titulação”. No âmbito
da OAB, ele diz não existir outro periódico
do gênero no País. 

A primeira revista ficou pronta no
final de novembro. “Ao ser criada, a ideia
era publicar ao menos uma por semestre”,
diz Iunes. A periodicidade será mantida,
segundo o diretor-geral da ESA, Flávio
Buonaduce Borges. O prazo para sub-
missão de artigos científicos para a pró-
xima edição já está aberto. Mais infor-
mações podem ser obtidas no site da es-
cola: www.oabgo .org.br/esa.

Concretizar a ideia da revista eletrônica

durante o último mandato, segundo Iunes,
foi uma “satisfação muito grande. Até
porque contamos com a participação di-
reta e decisiva do Cleuler, que foi contra-
tado para fazer esse trabalho.”

REVISTA ELETRÔNICA É REALIDADE
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malmente são feitos nos espaços da ESA e da
Ordem. “Fizemos outro grande evento que foi a
Conferência Estadual dos Advogados, em 2011,
a primeira desse porte, com quase 30 pales-
trantes.” No ano de 2012 ele destaca a realização
do Congresso de Direito Previdenciário. 

O conselheiro seccional informa que todas
essas atividades foram tratadas e deliberadas
em reuniões da diretoria da entidade. “Tivemos
uma diretoria 100% coesa, participativa, inte-
ragindo, com autonomia para realizar os eventos,
além da estrutura de apoio da ESA.”

Nos cursos, foram abordados temas próprios
da advocacia e também da realidade em Goiás
da profissão. Sugestões dos inscritos na Ordem
também foram colhidas. “A ESA pautou sua
programação pela necessidade do momento”,
afirma. Exemplos são os de processo eletrônico,
Direito Eleitoral – no período das eleições - e
reformas dos códigos de Processo Civil (CPC) e
de Processo Penal (CPP). “Toda vez que havia
uma reforma na legislação a gente realizava o
curso, levando também para as subseções.”

Iunes destaca ainda que no último triênio a
ESA passou a disponibilizar linguagem de sinais
e inscrição online para os cursos, além de con-
feccionar e entregar certificado ao final de cada
evento. Ele acrescenta que foram reformadas a

biblioteca e a sede da escola. O trabalho incluiu
a instalação de uma lanchonete na unidade.

Para Iunes, a nova gestão da ESA, comandada
por Flávio Buonaduce Borges(1), “é a certeza de
um reconhecimento melhor ainda”. “É muito
positivo terminar a gestão dessa forma. Hoje a
ESA está como uma referência em nível nacional
e acredito que isso será mantido.” De acordo
com o novo diretor-geral da escola, a nova dire-
toria tentará aumentar o número de eventos
realizados e de inscritos a participar. “Primando
sempre pela qualidade desses eventos”, diz Bor-
ges.

Ao lado de Flávio Buonaduce Borges, com-
põem a nova gestão da ESA os diretores-adjuntos
Ludmila de Castro Torres(2), Dyogo Crosara(3),
Tobias Nascindo Amaral Gonçalves(4) e Otávio
Forte(5). Para este triênio, a atual diretoria
anuncia entre os projetos a serem desenvolvidos
a criação das coordenações científicas para cada
área do Direito, as quais ficarão sob a responsa-
bilidade de professores universitários; a trans-
missão de todos os eventos realizados na capital
via internet; a criação de cursos de pós-graduação
presenciais local, com coordenação da ESA e
corpo docente próprio; e a criação de pós-gra-
duação para o interior do Estado em todas as
áreas do Direito por meio de aulas telepresenciais. 

5

1 2

3 4
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ENTENDA A LEI

Mesmo não tendo obrigação legal, a Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás (OAB-
GO), iniciou voluntariamente o processo de
adaptação e ajustes para cumprir o que está
disposto na Lei Federal 12.527/2011, a chamada
Lei de Acesso à Informação. Assim, toda e
qualquer informação a respeito da OAB-GO
estará disponível para qualquer cidadão inte-
ressado, desde que não esteja sob sigilo legal.

A iniciativa, que partiu do presidente Hen-
rique Tibúrcio, foi aprovada pelo Conselho
Seccional e sua operacionalização está a cargo
da Corregedoria-Geral da Ordem e também da
Diretoria Executiva. “É uma norma perene que
vai mudar de patamar o relacionamento entre
os advogados e a entidade e entre a sociedade e
a OAB-GO”, afirmou o conselheiro seccional
Murillo Macedo Lôbo, relator do processo.

TRANSPARÊNCIA | LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

OAB-GO
TRANSPARENTE
ESPONTANEAMENTE,
SECCIONAL INICIA PROCESSO
DE ADAPTAÇÃO À LEI DE
ACESSO À INFORMAÇÃO

“Em reunião, havíamos decidido adotar uma
política de transparência total. Só faltava um
direcionamento. Mas havendo hoje uma lei
que regulamenta aquilo que já está na Consti-
tuição, que é a transparência, a Ordem acom-
panha isso voluntariamente, inovando e ado-
tando esse princípio”, comentou Lôbo, que
disse ainda que a medida traz muito mais cre-
dibilidade para a administração da Seccional.

Segundo o conselheiro, todos os órgãos da
OAB estão sujeitos à regra da transparência.
“Todas as informações sobre o funcionamento
da OAB-GO ficam totalmente disponíveis. A
regra é que tudo aquilo que não estiver sob
sigilo de lei deve ser divulgado. Essa é a essência.
Mas, naturalmente, isso exige uma organização
administrativa”, explicou.

Lôbo pontuou também que ainda poderão
ser feitos alguns ajustes com o objetivo de
tornar a operacionalização da lei viável. “Algumas
adaptações serão necessárias, mas essas difi-
culdades já eram previstas. A OAB-GO tem
toda a condição de tocar o projeto. É claro que
serão feitos ajustes pontuais, tanto na norma
interna como na parte operacional e adminis-
trativa. Mas isso não será impedimento.”

Pioneirismo 
A mudança não é imediata, de acordo com

o conselheiro, por presumir inclusive mudanças
no site da instituição, o que demanda tempo.
Mesmo assim, o pioneirismo da OAB-GO em
se pautar pelas regras da Lei de Acesso à Infor-
mação traz um diferencial muito grande para a
entidade e a aproxima do cidadão. “A regra foi
também trabalhada e concebida de forma que
ficasse imune a qualquer acepção de pessoas.
Todo e qualquer interessado pode ter acesso a
qualquer informação”, detalhou o conselheiro.

Mesmo sendo uma autarquia sui generis,
segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a
OAB não tem a obrigatoriedade de se enquadrar
na lei, pois não é mantida com recursos públicos.
Mas, para Lôbo, os princípios constitucionais
que regem a administração pública também
podem ser adotados pela Ordem em função da
sua natureza e essencialidade. 

“No nosso entendimento, a lei abrange tam-
bém a OAB por ela ser essencial para o funcio-
namento da Justiça. Dada essa posição consti-
tucional da Ordem, naturalmente ela tem de
procurar se pautar pelos mesmos princípios
que orientam o serviço público. Mas responder
ao sistema da lei é voluntário, não é imposição.”,
argumentou o conselheiro da OAB-GO. 

O decreto que regulamenta a Lei de
Acesso à Informação obriga órgãos
públicos a prestarem informações
sobre suas atividades a qualquer
cidadão interessado. De iniciativa do
Executivo, vale para todo o serviço
público do País e assegura o direito de
acesso à informação, proporcionado
mediante procedimentos objetivos e
ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem de fácil compreensão.
De acordo com o texto da lei, não é
necessário apresentar nenhum tipo de
justificativa para a solicitação de
informações nem há limites para as
informações a serem solicitadas. A Lei
de Acesso à Informação estabelece
também que as entidades públicas
divulguem na internet, em linguagem
clara e de fácil acesso, dados sobre sua
administração.
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O Peticionamento Judicial Eletrônico (PJE)
foi concebido para ser uma ferramenta única e
unificada, atuando em todas as jurisdições e
substituindo os múltiplos sistemas de petição
eletrônica existentes. A intenção, em sua con-
cepção, é de que seja possível acionar qualquer
justiça, seja no âmbito estadual, federal ou tra-
balhista, de qualquer lugar, ainda que o advogado
não esteja fisicamente no Estado em que está
peticionando. 

Um programa piloto foi desenvolvido e co-
meçou a ser implantado, a priori, na Justiça do
Trabalho. Em Goiás esse processo teve início
em novembro de 2012. No entanto, o sistema
apresentou uma quantidade preocupante de
problemas em varas de todo o País. Diante
disso, os 27 presidentes das Comissões de Direito
Digital e Informática das Seccionais da OAB,
conduzidos pelo presidente da Comissão Especial
de Direito da Tecnologia e Informação do Con-
selho Federal da OAB, Luiz Cláudio Silva Alle-
mand, se reuniram em Brasília para criar um
documento único relatando todos os problemas
percebidos no processo de implementação da
ferramenta. Este grupo, que se tornou uma co-
missão permanente, está responsável por enviar
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão
criador do programa, relatório dos problemas
que precisam ser sanados. 

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio,
e o presidente do Conselho Federal da OAB,
Marcus Vinicius Furtado Coelho, se reuniram
na sede do CFOAB com os conselheiros do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para adiantar
a questão. Tibúrcio também se reuniu com a
presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região (TRT-18), desembargadora Elza
Silveira, que reconheceu a necessidade de reduzir
a velocidade da implantação do sistema, assim
como o presidente do Tribunal Superior do Tra-

PETICIONAMENTO | ELETRÔNICO

NA LUTA 
POR MELHORIAS
NO PJE
NOVA FERRAMENTA DE
PETIÇÃO ELETRÔNICA
APRESENTA PROBLEMAS
QUE, SE NÃO FOREM
SANADOS, DIFICULTAM O
ACESSO À JUSTIÇA

balho (TST), ministro Carlos Alberto Reis de
Paula, que assumiu em fevereiro sob o compro-
misso de estabelecer novo cronograma de ins-
talação do PJE.

Problemas
Em Goiás um dos principais problemas rela-

tados pelos advogados é a instabilidade no
acesso ao PJE.  A queda do sistema é constante,
a ponto de não ser possível acessá-lo ou de se
perder a conexão no meio do peticionamento.
Além da instabilidade, também há a dificuldade
de acesso à própria internet. Alguns municípios
goianos ainda possuem problemas estruturais
e não têm suporte para rodar o programa. Um
exemplo é a cidade de Inhumas, onde foi criada
uma nova vara, mas o acesso à internet banda
larga ainda é restrito. Como todo o processo é
online, todos os prazos tiveram de ser suspensos
no município. 

Diante dessa instabilidade, criou-se um con-
flito constitucional. “Se o advogado tem difi-
culdades no acesso ao sistema, o jurisdicionado
não pode ter negado o acesso à Justiça. É uma
questão constitucional. Então, se o sistema está
fora do ar, deve haver outro jeito de receber
essa demanda, ou fisicamente ou por outro
processo eletrônico”, defende o presidente da
Comissão de Direito Digital e Informática da
OAB-GO, Tabajara Póvoa Neto (1). 
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Além de ter se tornado um dificultador do
acesso à Justiça, o PJE, nos moldes atuais,
conflita com a própria lei: a obrigatoriedade de
uso de software livre não foi respeitada e o
sistema funciona apenas em um software pago. 

Outro ponto negativo é que a medida trouxe

custos extras, devido ao uso obrigatório da cer-
tificação digital. Ainda que a OAB-GO subsidie
parte desse custo, é preciso desembolsar R$ 42
pelo token. A certificação é feita pelo próprio
Conselho Federal da OAB. Uma campanha já
está sendo preparada pela Seccional goiana para
capacitar os inscritos a tirar a certificação e ins-
truir no uso do PJE, de modo a minimizar o im-
pacto dessas mudanças. 

“Somos favoráveis ao avanço tecnológico,
tanto é que cobramos melhorias no sistema do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-
GO), mas o software apresenta ainda muitos
problemas e os principais penalizados são o ad-
vogado e seu cliente”, esclarece o presidente da
seccional goiana, Henrique Tibúrcio. 

“A advocacia, em nenhum momento, é contra
o peticionamento eletrônico. Ela reconhece as
vantagens e quer participar disso. O que ela não
quer é ficar de fora ou ser excluída do acesso à
Justiça, tendo em vista que o programa não tem
funcionado bem”, afirma Tabajara. “O objetivo da
Comissão Permanente que negocia com o CNJ foi
alcançado: a suspensão da implementação do PJE
até a solução dos problemas ou até que o programa
tenha um nível de usabilidade confiável”, finaliza.
O advogado que tiver sugestões para uso do PJE
pode enviar suas queixas para o e-mail peticiona-
mentoeletronico@oabgo.org.br. 

"A ADVOCACIA, EM
NENHUM MOMENTO, É
CONTRA O
PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. ELA
RECONHECE AS
VANTAGENS E QUER
PARTICIPAR DISSO. O
QUE ELA NÃO QUER É
FICAR DE FORA OU SER
EXCLUÍDA DO ACESSO
À JUSTIÇA" 1
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A aproximação do advogado, na capital e no
interior, dos serviços da Caixa de Assistência dos
Advogados de Goiás (Casag), é o projeto principal
da atual gestão da Casag, segundo o presidente
da entidade, Júlio César Machado (1). O presidente
diz que a Caixa oferece uma grande variedade de
serviços, que cresceram e precisam ser conhecidos
pelos advogados. 

Machado destaca entre os benefícios que a
Casag oferece os auxílios funeral, maternidade,
extraordinário e de reclusão. Só para os dois pri-
meiros foram destinados R$ 91,8 mil no mês de
janeiro. Além disso, o presidente da caixa diz
haver os serviços de parceiros, com descontos
que valem tanto para o profissional inscrito na
Ordem, quanto para sua família. “A obrigação da
Caixa é se fazer presente no momento em que o
advogado mais precisar. Esse é o grande pedido
desse triênio da OAB-GO”.

A OAB-GO possui 36 mil inscritos e ao plano
de saúde oferecido pela caixa estão associadas 14
mil pessoas, sendo cerca da metade integrada

CASAG | NOVA GESTÃO

APROXIMAR OS ADVOGADOS 
DOS SERVIÇOS DA CAIXA
É PRIORIDADE
ATUAL DIRETORIA QUER AMPLIAR O ACESSO DOS INSCRITOS
AOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA ENTIDADE, ALÉM DE
INVESTIR EM NOVAS PARCERIAS EM FAVOR DA MELHORIA
DAS CONDIÇÕES DE VIDA E TRABALHO DO ADVOGADO E
FAMÍLIA

por advogados. “Vamos nos aproximar desses
que não conhecem o serviço da Casag ou conhe-
cem, mas ainda não se despertaram para as van-
tagens.” Exemplo de outro benefício para o qual
querem chamar a atenção do advogado é o plano
de previdência OABPrev. 

Machado diz que o foco da diretoria, liderada
pelo presidente da Seccional goiana Henrique
Tibúrcio, é tornar a Casag a maior e melhor caixa
de todo o Brasil. “Já somos uma das melhores,
com ampla linha de serviços.” 

Segundo o presidente, auditoria no dia 31 de
janeiro confirmou a qualidade dos serviços da
entidade, que receberá o certificado de confor-
midade com a norma ABNT NBR ISO 9001:2008.
A data da entrega ainda não está definida. “De
agora em diante temos de olhar cada vez mais
nossos processos internos e a relação com os
parceiros, o que nos torna mais exigentes para
atender nossos associados.”

Só no primeiro mês do ano, a Casag firmou
convênio com mais seis novos estabelecimentos.
Um de vestuário masculino, três do segmento
hoteleiro, uma academia e um despachante. Os
descontos oferecidos pelos novos conveniados
variam de 10% a 30% a R$ 100, no caso do despa-
chante. 

O presidente ainda destaca que a Casag, junto
com a Seccional, está implantando uma central
de compras para material de papelaria e também
tem um projeto de inclusão digital. “É o principal
projeto em desenvolvimento pela Caixa neste se-
mestre, por se preocupar com o advogado em
início de carreira e com o que já está no mercado”,
diz.

O projeto não é só destinado a aquisição, mas
a troca de produtos e renovação dos equipamentos.
“A parte de estudo, aprimoramento, fica para a
ESA [Escola Superior de Advocacia]”. Segundo
ele, na gestão atual de Tibúrcio, ESA, Casag e
OAB trabalham em parceria para melhorar as
condições de vida e de trabalho do advogado e
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sua família. Ele pondera, porém, ser imprescindível
ter a medida correta de assistência sem ser piegas,
com uma participação necessária na vida do ad-
vogado sem torná-lo dependente da Caixa. 

É a primeira vez que Machado atua na Casag.
Há seis anos ele é conselheiro seccional e, nesse
período, presidiu o Exame da Ordem. Por três
anos também foi membro da coordenação nacional
do exame. “Esses seis anos de experiência me
dão tranquilidade e confiança para desempenhar
bem esses projetos que me foram confiados pelo
Henrique. E ele teve uma felicidade grande de
escolher uma diretoria que se entrosou rápido.
Nesses poucos dias já demonstrou união de ideias,
respeito recíproco e respeito ao advogado”. 

O diretor-tesoureiro da Casag, Arsênio Neiva
Costa, informa que os auxílios funeral e mater-
nidade são os principais oferecidos pela entidade.
Em janeiro deste ano foram pagos R$ 65,3 mil
referentes ao primeiro, com nove solicitações
atendidas, e R$ 26,4 mil referentes ao segundo,
com 32 pedidos contemplados. Somados, foram
R$ 91,8 mil, mais que quatro vezes o valor de-
sembolsado para os dois auxílios em janeiro de
2011, quando o montante foi de R$ 22.385.  

Há também outros auxílios, como o extraor-
dinário, destinado ao advogado em situação de
penúria que, segundo Costa, tem critérios rígidos
para seu deferimento, e o auxílio reclusão, para
atender inscritos presos em virtude de crime
que não os tornem incompatíveis com o exercício
da profissão.

O auxílio funeral é concedido às famílias de
advogados regularmente inscritos na OAB-GO.
O auxílio maternidade é destinado à advogada
inscrita e corresponde ao valor de uma anuidade.
“Para todos os benefícios o advogado tem de
estar adimplente, mas em casos excepcionais
analisamos com critérios e lupa”, afirma. 

Costa destaca haver outras várias vantagens
para o advogado, como a ótica e a farmácia, com
preços diferenciados dos produtos. Ele diz,
porém, ser necessário que o associado utilize os
benefícios, para que estes continuem a ser ofe-
recidos.

A Casag estuda, ainda, oferecer planos de te-
lefonia com as quatro operadoras. A proposta é
firmar convênio que possibilite aos advogados
inscritos em todo o Estado fazer ligações entre
eles sem custo e com a menor tarifa para telefones
de outras operadoras, além de um pacote de
dados e mensagens (sms). “Gera economia para
o advogado e para a OAB contatá-los”, afirma o
diretor-tesoureiro.

Em relação ao plano de saúde Unimed Casag,

disponível para o advogado, estagiários e seus
familiares desde outubro de 1992, o vice-presidente
da caixa, Hallan de Souza Rocha, afirma haver
pelo menos dez vantagens de tê-lo. “Primeiro, a
mensalidade é diferenciada, 35% mais barata do
que qualquer plano de saúde”. A disposição de
toda a rede da Unimed e Uniodonto de prestadores
conveniados é outro benefício, diz ele. Rocha
afirma haver oito modalidades de plano, com
opção de abrangência regional, estadual ou na-
cional. 

Também na lista de pontos positivos está o
atendimento presencial diferenciado com auto-
rização de procedimentos do plano de saúde na
sede da Casag; e o atendimento de urgência e
emergência 24 horas após a vigência do plano.
Além disso, pronto-atendimento nos casos de
urgência e emergência durante 24 horas por dia
nas especialidades de ortopedia, pediatria e
clínica médica, contando inclusive com serviços
de enfermagem, atendimento a queimadura e
raio-X, quimioterapia e densitometria óssea. 

Rocha destaca também ser possível aproveitar
a carência de outros planos de saúde, desde que
dentro das normas da Agência Nacional de Saúde
(ANS), além de ser oferecido o SOS terrestre
gratuito com cobertura para Goiânia, Aparecida
de Goiânia e Trindade e ainda ter a opção de
adesão ao plano integral odontológico da Unio-
donto. 

Hoje, 13.997 vidas são assistidas pelo plano,
entre advogados, estagiários e seus dependentes.
“Ainda existe um grande leque e a missão da
Casag é levar para o advogado o conhecimento
do plano de saúde, até por essa vantagem de ser
35% mais barato”, diz o vice-presidente. Ele exem-
plifica que enquanto o plano normal na Unimed
para pessoa com idade entre 0 e 18 anos é de R$
156 por mês, pela parceria com a Casag custa R$
99,68, sem co-participação.

AUXÍLIOS E PLANO DE SAÚDE

Além de Machado, integram a diretoria da
Caixa para o período de 2013 a 2015 o vice-presi-
dente Hallan de Souza Rocha (2); a secretária-
geral Larissa de Oliveira Costa; o diretor-tesou-
reiro Arsênio Neiva Costa (3); o diretor secretá-
rio-geral-adjunto Valdivino Clarindo Lima; a
diretora-adjunta Valquiria Imolesi Aguiar e os
diretores-adjuntos Eliezer de Jesus Dias, Nelson
Borges de Almeida, Milton de Sousa Bastos
Júnior e André Sousa Carneiro.

Machado frisa que neste ano a caixa completa
70 anos e, como parte das comemorações, serão
homenageados todos os homens e mulheres
que estiveram como voluntários à frente da en-
tidade.

1

2

3
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A Justiça do Trabalho e o Juizado de Pequenas
Causas são os únicos que possibilitam às partes
reclamar ou se defender em causa própria, ou
seja, sem a obrigatoriedade da figura do advogado
no acompanhamento do processo. Por isso,
quando um advogado atua em um processo
trabalhista, não tem direito aos honorários de
sucumbência, pagos pela parte que perdeu a
ação para a parte ganhadora arcar com os custos
da mesma. É essa realidade que o Conselho Fe-
deral da OAB, em parceria com as seccionais,
pretende mudar.

“Essa não obrigatoriedade no pagamento dos
honorários é uma herança do nascedouro da
Justiça do Trabalho, quando se criou a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), há 70 anos.
Na época, a justiça trabalhista era administrativa.
Hoje ela já é judicial, sendo um órgão da Justiça
Federal e as causas se tornaram muito mais
complexas, tanto que, na prática, não há em-
pregador que ouse se defender na corte sem a
assistência de um advogado”, explica o conselheiro
da OAB-GO Eliomar Pires Martins, vice-presi-
dente da Associação Brasileira dos Advogados
Trabalhistas (Abrat) no Centro-Oeste. A Abrat,
junto com o Conselho Federal da OAB e as sec-
cionais da Ordem, está à frente dessa demanda.

A luta
Em 2004, foi apresentado na Câmara dos

SUCUMBÊNCIA | TRABALHISTA

JUSTO RECONHECIMENTO
OAB-GO E ABRAT LUTAM POR APROVAÇÃO DE PROJETO QUE
INSTITUI HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA ADVOGADOS
TRABALHISTAS

Deputados o Projeto de Lei 3392/04, de autoria
da então deputada Clair da Flora Martins (PT-
PR), que altera dispositivos da CLT, estabelecendo
a imprescindibilidade da presença de advogado
nas ações trabalhistas e prescrevendo critérios
para a fixação dos honorários advocatícios na
Justiça do Trabalho. Em novembro de 2011, o PL
foi aprovado na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara e seguiria direto para o
Senado, quando o deputado Paes Landim (PTB-
PI) interpôs um recurso para que o PL fosse
apreciado antes no plenário da Câmara. Diante
desta situação, a OAB está trabalhando para
que o recurso seja derrubado. Para que isso
aconteça, é preciso que pelo menos metade dos
58 deputados que subscreveram o recurso retirem
a assinatura.

No final de fevereiro, o presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio, e o presidente do Con-
selho Federal da OAB, Marcus Vinicius Furtado
Coelho, se reuniram com Paes Landim e com o
deputado goiano Jovair Arantes, também do
PTB, para pedir aos deputados a retirada de re-
cursos do PL e, posteriormente, a aprovação do
mesmo pela Câmara porque trata de assunto
de relevância para a advocacia trabalhista.  “Os
honorários sucumbenciais são significativos
para a remuneração de todos os advogados e os
trabalhistas, que, atualmente, somam cerca 120
mil em todo o País, não contam com a verba,
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portanto, precisamos colocar toda a advocacia
em igual condição" defendeu Tibúrcio.

Também participaram da reunião o diretor-
tesoureiro da OAB-GO, Enil Henrique de Souza
Filho; os conselheiros seccionais da OAB-GO
Arlete Mesquita, Eliomar Pires Martins e Rafael
Cortez (presidente da Associação Goiana dos
Advogados Trabalhistas - Agatra); o conselheiro
federal pelo Distrito Federal, Nilton Correia; e
o presidente da Associação Brasileira dos Ad-
vogados Trabalhistas, Antônio Fabricio de Ma-
tos.

A reunião surtiu bons frutos: o deputado
Jovair Arantes, líder do PTB na Câmara, assumiu
o compromisso de defender a queda do recurso.
“Se ele próprio, do partido do autor do recurso,
defende, e é uma bandeira do trabalhismo,
temos absoluta certeza que vamos conseguir”,
observa Eliomar. 

Em outra oportunidade, uma comitiva da
OAB-GO, liderada pelo diretor-tesoureiro da
instituição, Enil Henrique de Souza Filho, se
reuniu com o deputado federal Pedro Chaves
para tratar do assunto. Participaram da reunião
os conselheiros seccionais Alexandre Caiado,
Antônio Pereira, Arlete Mesquita, Eliomar Pires
Martins e Jerônimo José Batista, que representou
também a Associação Goiana dos Advogados
Trabalhistas (Agatra).

Pedro Chaves reafirmou seu compromisso
com a advocacia trabalhista de defender a apro-
vação do PL 3392/2004. O deputado declarou
ser favorável aos honorários de sucumbência
na Justiça do Trabalho, pois "é o reconhecimento
da atuação desta categoria e a sucumbência é a
justa remuneração por sua atuação no proces-
so”.

Em Goiás, dos cinco deputados que assinaram
o recurso, quatro já garantiram a retirada: o
próprio Pedro Chaves e Leandro Vilela (PMDB),
Rubens Ottoni (PT) e Sandes Junior (PP). O
mesmo trabalho de negociação com os deputados
também está sendo feito por outras seccionais.

Argumentos
O presidente do Conselho Federal da OAB

defendeu a queda do recurso e a aprovação do
PL não apenas na reunião citada, como também
em discurso na posse do novo ministro do Tra-
balho, Carlos Alberto Reis de Paula. “Admitir a
postulação judicial sem a presença do advogado
significa apequenar o Direito do Trabalho, dizer
que o mesmo não possui uma complexidade
tal que faça por merecer a indispensável presença
do advogado; sobremaneira, significa condenar

o mais pobre, o mais necessitado trabalhador, a
litigar em causa própria, ferindo a paridade de
armas que deve haver em todo e qualquer pro-
cesso judicial”, defendeu o presidente do CFOAB,
que finaliza: “Também é muito grave a discri-
minação sofrida por advogados trabalhistas,
que não possuem direito aos honorários de su-
cumbência. Tal preconceito há de cessar. Resta
apenas retirar, portanto, as restrições e acolher
os honorários em todas as hipóteses, dando
um padrão de tratamento e, acima de tudo,
igualando o laborioso advogado trabalhista com
qualquer outro que atue em ramos diversos”.

Além das vantagens para os advogados, como
o devido reconhecimento de seu trabalho e for-
talecimento da categoria, a implementação dos
honorários de sucumbência na Justiça do Tra-
balho traria vantagens para a própria Justiça,
pois desencorajaria processos aventureiros, nos
quais as chances de ganho de causa são mínimas;
e, especialmente, traria vantagens para os ju-
risdicionados. “A sucumbência onera apenas
aquele que não tem o direito. Sem a sucumbência,
o trabalhador é obrigado a arcar sozinho com
toda a despesa do processo, e o mesmo ocorre
com o empregador. Então, com a sucumbência,
ganha-se dos dois lados,  e  isso vai auxiliar
cada vez mais a aprimorar a relação capital e
trabalho, de modo que ela passaria a ser mais
respeitosa de ambas as partes”, finaliza Eliomar
Pires. 
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O OABPrev GO/TO iniciou 2013 com muitos
motivos para comemorar. Além de superar sua
meta atuarial (rentabilidade mínima de um plano
de previdência), o número de participantes teve
aumento recorde no último ano, de 115,29%.
Outro dado importante é que, em 2012, a valori-
zação líquida da cota, que efetivamente remunera
o participante, foi de 12,42%, com ganho real de
6,58% sobre a inflação, cujo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em
5,84%. A meta para o ano passado era de 11,51%
(INPC+5%). Para o presidente do OABPrev GO/TO,
Antônio Carlos da Silva Magalhães,(1) vários
fatores explicam a excelente performance do plano.
Entre eles, o modelo de gestão e seu baixo custo,
uma vez que não possui fins lucrativos.

“Nossa performance de rentabilidade dos re-
cursos do participante tem sido bem superior à
média nacional dos fundos de pensão. Nós che-
gamos a 12,42% de rentabilidade líquida num
ambiente de juros baixos. E isso se deu também
por conta da nossa despesa ser reduzida, sendo
que em um fundo aberto de pensão e previdência,
o banco tem que ter lucro, a diretoria é remune-
rada, tem toda uma estrutura pesada de custo”,
destaca o presidente. 

Outra novidade de 2013 é que, desde janeiro,
a taxa de administração do plano foi reduzida
para apenas 1%. “O fundo cresceu, tem mais
gente contribuindo – em 2012, a média foi de 84
novas adesões por mês – e nosso custo é baixo,
então tem como reduzir cada vez mais. Se as
despesas são pequenas, não precisamos tirar
tanto do participante”, explica Magalhães. 

O resultado expressivo no aumento de número
de adesões dos advogados ao OABPrev se deu,
em grande parte, pelo trabalho realizado nas Se-
manas da Previdência, instituídas desde 2010. O
evento, levado aos quatro cantos do Estado, tem
como objetivo informar e esclarecer os advogados
do interior sobre o plano de previdência exclusivo
da categoria, que já conta com mais de 3 mil par-
ticipantes. Assim, os consultores, especializados
em previdência complementar, percorrem as
sedes das subseções da OAB-GO para prestar
consultoria aos advogados.

“Com a semana da previdência, conseguimos

levar o OABPrev para o interior. E os advogados
gostam disso. Tanto que a adesão e a acolhida
são muito boas nesse eventos”, reforça o presidente.
Para a diretora de benefícios da OABPrev, Márcia
Queiroz Nascimento, o envolvimento, princi-
palmente dos presidentes das subseções, tem
gerado um impacto positivo para o crescimento
do número de participantes do plano. “Faz toda
a diferença. Nosso papel é informar para os ad-
vogados qual o diferencial que nós temos, mostrar
comparativos”, frisa.

A diretora lembra também que é possível
fazer simulações no próprio site do OABPrev
(www.oabprevgo.org.br). “Se o advogado tiver o
conhecimento, fazendo a simulação e tendo um
quadro comparativo dos ganhos do OABPrev
em relação aos outros bancos, não tem razão
para deixar de fazer conosco, de privilegiar a
própria entidade em detrimento de um banco”,
conclui Márcia, que reforça que os bons resultados
do plano são fruto do trabalho conjunto que tem
dado certo.

Benefícios exclusivos
Atualmente, o OABPrev conta com três tipos

de benefício, previstos estatutariamente. São
eles: aposentadoria programada por tempo de
contribuição, aposentadoria por invalidez e
pensão por morte. “Hoje temos 18 participantes
que recebem algum tipo de benefício do OABPrev.
Desses, 14 têm pensão por morte ou invalidez

PREVIDÊNCIA | BENEFÍCIOS

OABPREV 
SUPERA META ATUARIAL 
FUNDO TEVE AUMENTO RECORDE NO NÚMERO 
DE PARTICIPANTES EM 2012 E SUA COTA FOI VALORIZADA
EM 6,58%

1
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permanente”, comenta, lembrando da importância
do advogado, ao participar do plano, destinar
parte do valor da mensalidade para os seguros
de vida e invalidez. “O participante é quem
decide como que essa parcela vai ser distribuí-
da.”

Mas vale ressaltar que a parte paga destinada
ao seguro não acumula. Em caso de sinistro, a
família recebe a cobertura. “A família tem esse
direito. Esse recurso do seguro vai juntar-se ao
que ele já acumulou, vai fazer uma poupança e
pagar o benefício. Para você ver a importância
do plano para a segurança da família. É por isso
que é recomendável pagar também esse seguro,
mesmo que a parcela seja mínima”, ressalta Ma-
galhães.

O OABPrev conta ainda com uma equipe que
tem trabalhado para rever como está a situação
de cada plano. Assim, é possível orientar o advo-
gado de forma personalizada com o intuito de se
fazer um plano equilibrado. A versatilidade do
plano, que é destinado exclusivamente ao advo-
gado e sua família - parentes até 3º grau podem
participar -, é outro aspecto bastante atrativo. “A
qualquer momento o participante pode mudar
o que ele quiser no seu plano”, afirma o presidente. 

Para que o participante tenha mais comodi-
dade, o OABPrev conta também com a opção de
débito em conta, sem nenhum custo adicional,
disponível para correntistas do Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Coope-
rativa Credijur. Assim, não é preciso mais ir ao
banco para pagar a mensalidade, nem se preocupar
com as datas de vencimento.  E para aderir ao
débito automático é muito fácil: basta ligar para
o OABPrev e solicitar a adesão pelo número:
(62) 3088-5200. Se preferir, é possível também
enviar correspondência, devidamente assinada,
solicitando o serviço e informando o banco,
agência e conta para esta operação.

Com o prazo de entrega da declaração Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) 2013, ano-base
2012, encerrando no dia 30 de abril, vale lembrar
que a contribuição para o plano de previdência
pode ser abatida na renda bruta do imposto. O
OABPrev GO/TO, neste ano de 2013, não enviará,
via Correios, o informe de contribuição ao plano
para fins de declaração de IR. O referido docu-
mento pode ser retirado para impressão no site
do OABPrev GO/TO, por meio da área restrita
(www.stockprev.com/oabprevgo/restrita),ou so-
licitado pelo e-mail: oabprevgo@oabprevgo.org.br.

A transparência do OABPrev é outro fator
que dá ainda mais credibilidade ao plano, que
tem em seu site todos os balanços disponíveis
para qualquer internauta. E o participante também
participa da gestão do OABPrev. Metade do Con-
selho Deliberativo e Fiscal é eleito entre os parti-
cipantes. E é o Conselho Deliberativo que escolhe
a diretoria executiva. 

Calendário da Semana da Previdência no interior do Estado

Março
De 18 a 23: Posse e Cidade de Goiás

Abril
De 8 a 12: Itumbiara
De 8 a 17: Formosa
De 15 a 19: Cidade de Goiás
De 22 a 26: São Luiz de Montes Belos

Maio
De 6 a 10: Mozarlândia, Faina, Crixás e Porangatu
De 13 a 17: Catalão, Cristalina, Luziânia e Valparaíso

Junho
De 3 a 7: Pontalina, Goiatuba e Uruaçu    
De 17 a 27: Minaçu
De 24 a 28: Quirinópolis

RENTABILIDADE, FLEXIBILIDADE,
INCENTIVOS FISCAIS, TRANSPARÊNCIA TOTAL
E PARTICIPAÇÃO DIRETA NA ADMINISTRAÇÃO
DO PLANO SÃO OS GRANDES DIFERENCIAS DO
OABPREV. ABAIXO, CONFIRA COMPARATIVO
ENTRE O NOSSO PLANO E OS DE
PREVIDÊNCIA ABERTA:

OABPrev
Somente Advogados
e família
Plano Exclusivo
Consultores
Previdenciários
Sem fins lucrativos
Participante

ABERTA
Qualquer pessoa

PGBL
Venda sem
consultoria
Lucro
Acionistas

Fonte: OABPrev

Fonte: OABPrev
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Pela primeira vez na história, a Comissão de
Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol
(CBF) escolheu Goiás para sediar o primeiro
Treinamento e Avaliação para Árbitros de Elite
do ano, realizado entre os dias 18 e 22 de fevereiro.
E o campo escolhido para essa atividade não po-
deria ser outro: o Centro de Cultura, Esporte e
Lazer (CEL) da OAB-GO, que ofereceu o cenário
ideal para que árbitros e assistentes pudessem
aprimorar fatores técnicos, físicos e mentais por
meio de simulação de jogadas e com situações
reais de jogo. O objetivo era trabalhar questões
como posicionamento em campo e tomada de
decisão em momentos cruciais.

Para o vice-presidente da OAB-GO, Sebastião
Macalé, um dos motivos da escolha do CEL
como local da avaliação da CBF/FIFA é o fato de
o clube ter se tornado referência no Brasil. “Nosso
complexo há muito tempo deixou de ser apenas
para a advocacia de Goiás. O CEL é uma referência
para toda a sociedade goiana. A advocacia do
Brasil todo tem orgulho do nosso complexo.
Grandes clubes brasileiros já treinaram aqui e
agora recebemos árbitros que vão apitar não só o
Campeonato Brasileiro, mas que poderão estar
na Copa do Mundo”, avalia.

A segurança do local também foi um diferencial

CEL | RUMO AO BRASILEIRÃO

importante para a escolha do CEL como Centro
de Treinamento de árbitros da CBF/FIFA. Além
disso, o evento torna ainda o CEL uma referência
dentro da Ordem dos Advogados do Brasil como
um dos maiores, senão o maior, complexo desta
instituição. “O reconhecimento é a gratificação
que nós recebemos pelo esforço, pela dedicação.
E é uma demonstração da força, da garra, da de-
terminação, da inteligência e da coragem da ad-
vocacia goiana”, acredita Macalé.

De acordo com o presidente da Comissão de
Direito Desportivo da OAB-GO, Adalberto Grecco,
o evento contou ainda com total apoio da Fede-
ração Goiana de Futebol (FGF). “Não é todo mo-
mento que esse pessoal sai do eixo Rio-São Paulo
para fazer um evento. E a gente contou com
apoio da Federação Goiana de Futebol, que aten-
deu nossa solicitação e trouxe o treinamento da
[Federação Internacional de Futebol] FIFA para
o CEL”, agradeceu.

Pela primeira vez em Goiânia para participar
de treinamento – ele já esteve aqui apitando
jogos –, o árbitro FIFA Wilson Luiz Seneme
avaliou a estrutura oferecida pelo CEL como
muito boa, principalmente do campo. “A gente
percebe o carinho e cuidado que o pessoal teve
em organizar da melhor forma possível o curso”,

ÁRBITROS DE ELITE PASSAM
POR TREINAMENTO NO CEL
CBF ESCOLHE COMPLEXO DA OAB-GO PARA APRIMORAMENTO
E AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO APITAR OS
PRINCIPAIS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO



Revista da OAB GO | 33

pontuou, lembrando ainda que o mesmo trabalho
realizado no CEL é o que se faz em eventos da
FIFA em todo o mundo. “São os mesmos treina-
mentos, nos mesmos moldes”, confirmou.

O também árbitro FIFA Heber Roberto Lopes
concordou com o colega Seneme e agradeceu a
estrutura colocada à disposição dos árbitros. “A
infraestrutura do CEL é bastante qualificada”,
comentou. “Para a arbitragem está plenamente
satisfatório e adequado às nossas necessidades”,
completou o então presidente da Comissão e
Arbitragem da CBF, Aristeu Tavares. 

O então vice-presidente da Comissão de Ar-
bitragem da CBF, o goiano Antônio Pereira da
Silva, também elogiou a estrutura oferecida pelo
CEL. “O cenário é espetacular. Tem todas as con-
dições para fazer um trabalho com alto grau de
rendimento. Um lugar excepcional para se buscar
sempre o objetivo maior, que é o melhoramento”,
declarou. Ele comentou ainda que o calor de
Goiás não interferiu no treinamento realizado
no CEL. “Trabalhamos fundamentos mais técni-
cos, não físicos. Buscamos o aprimoramento de
critérios”, pontuou.

O treinamento em solo goiano seguiu o padrão
recomendado pela FIFA.  Com quatro dias de
programação, a atividade reuniu cerca de 40
membros da arbitragem de elite nacional para
participar de palestras e debates. Todos eles
tiveram ainda que passar por testes físicos,
teóricos e avaliação psicológica. Por meio de si-
mulação de jogadas, foi possível aproximar
critérios em temas polêmicos como mão na bola,
autoridade do árbitro, posicionamento e conduta
violenta dentro de campo. A equipe Atletas de
Jesus também foi convidada pela FGF para auxiliar
nesse trabalho. 

Para Aristeu, além do físico, o psicológico
também é fundamental para o trabalho do árbitro
de futebol. “Temos uma psicóloga que nos acom-
panha. O pilar mental é muito importante para
trazer maior conforto para as decisões tomadas
dentro do campo. Equilíbrio, controle da ansiedade
e validação da autoestima são aspectos que
acabam se inter-relacionando com o objetivo de
que nós possamos ter atuações mais seguras,
mais firmes e sem prejuízos nem equívocos”,
disse.

Preparação 
O treinamento serviu ainda como uma pre-

paração e aquecimento para o Campeonato Bra-
sileiro Série A, que tem início previsto para o dia
26 de maio. E, para o Brasileirão, o CEL já trabalha
para receber em suas dependências times de

todo o Brasil. Nos últimos anos, diversos clubes
já passaram pelo CEL, como é o caso do Santos,
Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio e São
Paulo, entre outros. Neste ano, a Comissão de
Direito Esportivo da OAB-GO já encaminhou a
todas as equipes das séries A, B, C e D do Cam-
peonato Brasileiro um DVD mostrando a estrutura
do CEL. “Convidamos os times a treinarem no
nosso centro e estamos de braços abertos. Isso
sem cobrar nada desses clubes”, comentou Grecco. 

Sobre a possibilidade de o CEL se tornar um
Centro de Treinamento da Copa do Mundo, o
presidente da Comissão de Direito Desportivo
da OAB-GO está confiante. “Vamos agora para
uma terceira fase, que chamamos de repescagem.
Mas temos totais condições”, afirmou. Para a
Copa das Confederações, o CEL ficou de fora da
lista dos centros de treinamento. “Nesse primeiro
momento, não fomos brindados com essa escolha.
Em Goiânia, até agora, somente o Serra Dourada,
o campo do Goiás e do Atlético estão credencia-
dos”, afirmou o vice-presidente da seccional goia-
na.

“Não tenho ainda como dizer em que momento
ou devido a que fato não passamos porque o re-
latório ainda não chegou”, comentou Grecco.
“Mas ainda existe a possibilidade de uma terceira
chamada para a Copa do Mundo e estamos devi-
damente cadastrados. E o mais importante: pro-
fissionais da FIFA saíram daqui encantados e
disseram que muitas equipes de futebol profis-
sional não têm à disposição a estrutura que nós
temos”, declarou Macalé. 
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O Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da
OAB-GO, assim como o Conselho Seccional e a
diretoria, iniciou uma nova gestão neste ano. No
dia 6 de fevereiro foi dada posse ao novo presidente
do TED, Frederico Augusto Auad de Gomes, e
aos outros 34 membros que compõem o órgão,
para mandato de três anos. O tribunal é respon-
sável por orientar e aconselhar a respeito da ética
profissional na advocacia, além de instruir e
julgar processos disciplinares. 

Para o novo presidente, a tarefa é bastante fa-
miliar. Juiz do TED desde 2004, Frederico Auad
se mostra tranquilo para presidir a Corte. “Não
consigo visualizar um obstáculo grande, que me
deixe preocupado. Acho que por já estar familia-
rizado com o TED, já saber como funciona, estou
tranquilo”, garante. 

Auad, no entanto, se mostra ciente de que,
para que o mandato seja bem sucedido, é preciso
a colaboração dos colegas que fazem parte do
tribunal.  “A principal característica do TED é a
ética e a imparcialidade. Como um órgão julgador
na esfera administrativa, que visa a julgar os atos
e a conduta dos advogados, tem de ser justo, im-
parcial e ético, acima de tudo”, defende. 

Além de novo presidente, o TED tem 16 juízes
novatos, para os quais Auad pretende organizar
palestras de instrução. “Vamos inovar, oferecendo

TED | NOVA GESTÃO

TRIBUNAL DE ÉTICA EM AÇÃO
TED DA OAB-GO TEM NOVA COMPOSIÇÃO PARA 
O TRIÊNIO 2013-2015, SOB O COMANDO DE FREDERICO 
AUGUSTO AUAD DE GOMES

cursos de preparação para atuação no TED, tra-
zendo ex-presidentes e ex-juízes para dar palestras
e orientar os novos juízes sobre o processo ético-
disciplinar”, anunciou. Isaque Lustosa, último
presidente do tribunal, é um dos que já se dispo-
nibilizaram para ministrar palestra. 

Apesar de ainda estar no início dos trabalhos,
a nova presidência do TED já enxerga algumas
demandas a serem atendidas. A agilidade na
apreciação dos processos é uma delas. “De uns
anos para cá a tramitação dos processos avançou
muito no quesito tempo, antigamente os processos
eram mais demorados. Mas ainda podemos avan-
çar nessa questão”, destacou Auad. 

O trabalho de divulgação do TED a respeito
do funcionamento do tribunal, iniciado na última
gestão, também deve continuar. “As questões do
TED são sigilosas, são secretas, por determinação
em lei federal, mas como no caso das sessões
deontológicas que vêm sendo realizadas desde
2011, é possível realizar sim algumas sessões pú-
blicas, além de cursos, eventos e palestras”,
garante Auad. “É importante para que os colegas
tomem conhecimento do trabalho do TED e da
importância deste trabalho para a Ordem”, con-
cluiu. O projeto também deve se estender às fa-
culdades de Direito, para reforçar a mensagem
da importância da ética no exercício da advocacia. 
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1ª Turma:
Frederico Augusto Auad de Gomes – Presidente 
Pedro Rafael de Moura Meireles – Secretário
Fernanda Sousa Moreira 
Ilana Patricia Nunes Seabra de Oliveira
Denise Alves de Miranda Bento
Juliano Rocha Dantas
Reginaldo Ferreira Adorno Filho

2ª Turma:
Mauro Lázaro Gonzaga Jayme – Presidente 
Wemerson Argenta Santhomé – Secretário
Jacques Barbosa da Silva Junior
Leila Márcia Pinheiro Potiguar
Ayres Furquim Cabral Júnior
Thiago Ferreira de Souza
Valdir de Araújo César

3ª Turma:
Mário José de Moura Júnior – Presidente 
Scheilla de Almeida Mortoza – Secretária
Cláudio Louzeiro Gonçalves de Oliveira
Deijan Willian Ribeiro da Silva
José Murilo Soares de Castro
Lourival de Moraes Fonseca Junior
Ronam Antonio Azzi Filho

4ª Turma:
Ricardo José Ferreira – Presidente 
Albérico Oliveira de Andrade – Secretário
Filemon Santana Mendes
Helier Padros Silva
Odair de Oliveira Pio
Roberto Serra da Silva Maia
Nelson Rodrigues Martins Junior

5ª Turma:
José Antônio de Paula Itacaramby – Presidente 
Luiz Rodrigues da Silva – Secretário
Carlos Márcio Rissi Macedo
Gleidson Rocha Teles
Helvécio Costa de Oliveira
Lara Nunes Lobo Riccioppo
Valdely de Sousa Ferreira

COMO FUNCIONA O TED
– Composto por 35 juízes, é formado por 5 Turmas de 7 membros cada. 
– Cada processo que chega ao TED é julgado por uma Turma. 
– O presidente de cada Turma deve proferir o voto em caso de empate. 
– A 1ª Turma é presidida pelo presidente do TED; a 2ª Turma pelo vice-presidente;  a 3ª Turma
pelo 1° secretário; a 4ª Turma pelo 2° secretário; e a 5ª Turma pelo 3° secretário. 
– Cada Turma se reúne em dias diferentes da semana.

COMPOSIÇÃO TRIÊNIO 2013 - 2015

Presidente:
Frederico Augusto
Auad de Gomes

Vice-presidente:
Mauro Lázaro 
Gonzaga Jayme

1º Secretário:
Mário José 

de Moura Júnior

2º Secretário:
Ricardo José Ferreira

3º Secretário:
José Antônio 

de Paula Itacaramby



O escolhido pelo governador Marconi Perillo
para ocupar a vaga do Quinto Constitucional no
Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) destinada à
advocacia foi o advogado Nicomedes Borges. Até
a palavra final de Perillo, Nicomedes figurou como
o primeiro nome da Lista Sêxtupla escolhida pelo
Conselho Seccional da OAB-GO e em segundo
na Lista Tríplice do TJ-GO. 

A Lista Sêxtupla da OAB-GO foi definida em
votação realizada durante sessão extraordinária do
Conselho Seccional e entregue à Corte Especial do
TJ-GO, a qual elegeu a Lista Tríplice, que por sua
vez foi enviada ao governador, responsável por
decidir o nome do novo desembargador do Estado.

No total, onze advogados pleitearam a vaga
deixada pelo desembargador Paulo Maria Teles
Antunes, aposentado voluntariamente em setembro
de 2012. Nicomedes foi o mais votado – recebeu o
voto de 43 dos 44 conselheiros da OAB-GO. Com-
pletaram a lista sêxtupla Dalmy de Faria, com 38
votos; Itamar de Lima, com 34; Isaque Lustosa,
com 33; Guilherme Gutemberg, com 32; e Maria
Thereza Alencastro Veiga, com 26. Já na eleição
do TJ-GO, Itamar de Lima foi o mais votado, com
10 votos. Nicomedes ficou em segundo, com nove
votos, e Gutemberg fechou a lista tríplice enviada
ao governador.

ESCOLHA | QUINTO CONSTITUCIONAL

NICOMEDES BORGES É O NOVO
DESEMBARGADOR DO TJ-GO
ADVOGADO ENCABEÇOU LISTA SÊXTUPLA DO CONSELHO
SECCIONAL DA OAB-GO PARA VAGA DO QUINTO
CONSTITUCIONAL DESTINADA À ADVOCACIA

Em meio a essa escolha, surgiu a notícia da
abertura de uma nova vaga para desembargador
do TJ-GO, com o intuito de substituir Floriano
Gomes da Silva Filho. Aos 62 anos, ele protocolizou
pedido de aposentadoria antecipada – não com-
pulsória – porque quer se dedicar exclusivamente
à advocacia. Como Floriano foi escolhido pelo
Quinto Constitucional destinado à OAB, sua
vaga será preenchida também por um advoga-
do.

Para o presidente da OAB-GO, Henrique Ti-
búrcio, o processo de escolha é realizado da forma
mais transparente possível, uma vez que o novo
desembargador deve ficar no cargo até os 70 anos
de idade. Na votação, que pela primeira vez foi
realizada de forma aberta, cada conselheiro sec-
cional tinha o direito de indicar seis nomes. Em
relação à nova vaga, a OAB-GO deve publicar
edital de convocação aos interessados.

Compromisso 
Por iniciativa inédita da OAB-GO, todos os

onze candidatos inscritos para a formação da
Lista Sêxtupla assinaram, mesmo o ato sendo
facultativo, termo de compromisso para defender
o exercício da advocacia e prerrogativas do advo-
gado no Judiciário. “O Quinto Constitucional
tem a finalidade de fomentar no Judiciário o
pensamento da advocacia e do Ministério Público.
Defender as prerrogativas do advogado é defender
os direitos do representante da sociedade perante
a Justiça”, destacou Tibúrcio.

Previsto no Artigo 94 da Constituição, o Quinto
Constitucional é um dispositivo legal que prevê
que 20% dos membros de determinados tribunais
brasileiros – Tribunais de Justiça estaduais, do
Distrito Federal, dos Territórios, Tribunal Regional
Federal (TRF), Tribunal Superior do Trabalho
(TST) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT) -
sejam compostos por advogados e membros do
Ministério Público (MP). Em Goiás, são disponi-
bilizadas quatro vagas para advogados e mais
quatro para o MP. Para se candidatar a uma das
cadeiras, no entanto, os candidatos precisam ter,
no mínimo, dez anos de exercício profissional e
reputação ilibada, além de notório e reconhecido
saber jurídico.

Conheça o novo
desembargador
Inscrito na OAB desde
1989, Nicomedes
Borges é natural de
Itumbiara e compôs a
Vara da Justiça do
Trabalho em sua cidade
natal, também na vaga
de conciliadores
destinada a advogados.
Foi ainda presidente da
Saneago por cinco anos,
de 2006 a 2011.
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Desde abril, as duas farmácias da Caixa de
Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) são
operadas em parceria com a rede de drogarias
Ligmed. A parceria resulta em descontos de, no
mínimo, 21% sobre os produtos chamados éticos,
e de no mínimo 45% para os produtos genéricos.
Aposentados e idosos, contudo, terão descontos
maiores, com mínimos de 25% a 50%. Os advo-
gados podem obter o desconto adquirindo os
produtos diretamente nas farmácias da OAB/LIG-
MED ou pelo telefone 4002-4400. A entrega será
feita na residência do advogado, sem acréscimo
de taxa, com a possibilidade de atendimento em
todo território nacional para compras acima de
R$ 100. Além disso, os medicamentos podem ser
pagos com cartão de crédito e parcelados em até
três vezes, conforme o valor da compra. Para
obter o desconto, basta apresentar a carteira de
advogado. "A pedido do presidente Henrique
Tibúrcio, todos os inscritos na OAB-GO, não
apenas os adimplentes, terão acesso ao benefício.
Esta não é só uma bandeira, mas uma forma
justa de inclusão do advogado, mesmo os ina-
dimplentes", diz o presidente da Casag, Júlio
César Machado.

A Casag também firmou convênio com o
Posto Xodó da Avenida Assis Chateaubriand,
em Goiânia. Os advogados terão descontos de
R$ 0,12 no litro de álcool e de R$ 0,20 no litro da
gasolina. “Escolhemos essa rede porque, além
de oferecer os melhores descontos, tem uma
unidade próxima ao Fórum”, afirma Machado.

CASAG E OAB-GO
FIRMAM CONVÊNIO
COM REDE DE
DROGARIAS E POSTO
DE COMBUSTÍVEL

DIRETORIA VAI A
BRASÍLIA NA POSSE
DO CONSELHO
FEDERAL

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio,
e o diretor-tesoureiro da Seccional, Enil Henrique
de Souza Filho, foram acompanhados por comitiva
de conselheiros para prestigiar a posse da nova
diretoria e conselheiros federais que compõem o
Conselho Federal da OAB. A solenidade ocorreu
no Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
em Brasília, no dia 12 de março. Na oportunidade,
foi empossado o presidente Marcus Vinicius Fur-
tado Coelho, o vice-presidente Claudio Lamachia,
o secretário-geral Claudio Souza Neto, o secre-
tário-geral-adjunto Cláudio Stábile, e o diretor-
tesoureiro Antonio Oneildo Ferreira. Entre os 81
conselheiros federais representantes das seccionais
estão os goianos João Bezerra Cavalcante, Miguel
Ângelo Cançado, Reginaldo Martins, Jaime José
dos Santos e Pedro Paulo de Medeiros, que
tomou posse como titular na vaga de Felicíssimo
Sena.

O presidente Henrique Tibúrcio e o diretor-
tesoureiro Enil Henrique de Souza Filho compa-
receram à posse do novo procurador-geral de
Justiça de Goiás, Lauro Machado Nogueira, rea-
lizada no dia 11 de março, no auditório do edifí-
cio-sede do Ministério Público. Nogueira foi o
mais votado na eleição e acabou sendo nomeado
pelo governador Marconi Perillo para o biênio
2013/2014

EMPOSSADO NOVO
PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA

SEÇÃO | AÇÕES
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No dia 8 de março, o presidente da OAB-GO,
Henrique Tibúrcio, se reuniu com o secretário
Estadual de Segurança Pública, Joaquim Mesquita,
para exigir providências em relação às agressões
praticadas por policiais contra dois advogados.
Em atenção ao pedido, o secretário se compro-

OAB-GO VAI À SSPJ
PEDIR PROVIDÊNCIAS
QUANTO A AGRESSÕES
PRATICADAS POR
POLICIAIS

meteu a eleger um policial civil e um militar para
manter contato direto e permanente com a OAB-
GO. Além disso, a SSPJ firmou parceria com a
Seccional para realizar um seminário sobre as
prerrogativas do advogado e direitos humanos,
voltado para policiais militares. Na oportunidade,
Tibúrcio também aproveitou para entregar re-
presentação contra os policiais militares aspirante
Alcides Moreno, cabo João Roberto de Carvalho
e soldado Agnaldo Gonzaga Reis, envolvidos na
agressão aos advogados Danúbia Campos de Oli-
veira e Marcelo Roriz Soares de Carvalho e Toledo.
Representações semelhantes já foram protocoli-
zadas no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO)
no Comando Geral e na Corregedoria da PM.

EX-CONSELHEIRO
LANÇA LIVRO
SOBRE
REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA

O advogado, professor e ex-conselheiro
seccional da OAB-GO Arthur Rios lançou
seu livro Regularização Fundiária Urbana,
pela Editora Juruá, no dia 27 de fevereiro,
no salão social da seccional. O lançamento
foi prestigiado pelo diretor-geral da Escola
Superior de Advocacia (ESA) da OAB-GO,
Flávio Buonaduce Borges, que foi aluno de
Rios, e pelo presidente da Academia Goiana
de Direito (Acad), Nelson Lopes de Figuei-
redo, além de conselheiros da Ordem,
juízes, secretários de governo e membros
do Legislativo.

SEÇÃO | AÇÕES
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PRESIDENTE 
DA OAB-GO DISCURSA
NA POSSE DO
PRESIDENTE DO TJ-GO

A cerimônia de posse dos novos dirigentes do
Poder Judiciário estadual teve discurso do presi-
dente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio. Em sua
fala, Tibúrcio elogiou a gestão de Leobino Chaves
e desejou sucesso aos desembargadores empos-
sados. "Diante dos obstáculos mais desafiadores,
contem sempre com a OAB Goiás na defesa da
democracia. Estou certo que estaremos ombreados
nas causas mais nobres, atentos, sobretudo, ao
clamor das ruas, da gente humilde, que é aquele
que sempre nos chega mais forte aos ouvidos",
afirmou. A solenidade foi realizada no dia 1º de
fevereiro, na sede do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJ-GO). O desembargador Ney
Teles de Paula assumiu a presidência no biênio
2013/2015, ao lado dos desembargadores Carlos
Hipólito Escher e Nelma Branco Ferreira Perilo
nos cargos de vice-presidente e corregedora-
geral de Justiça, respectivamente. 

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 18ª Região (TRT-18), desembargadora Elza
Silveira, recebeu comitiva da OAB-GO composta
pelo presidente Henrique Tibúrcio, pelo secre-
tário-geral Julio Cesar Meirelles, presidentes de
comissões e conselheiros seccionais. Na pauta,
os transtornos ocasionados pela porta detectora
de metais do tribunal, intimações de juízes tra-
balhistas que diziam à parte que a presença de
um advogado seria desnecessária e a implantação
do Processo Judicial Eletrônico (PJe). No encontro,
realizado no dia 7 de fevereiro, ficou acordado
que seria providenciado equipamento de raio-X
para facilitar a fiscalização e que seria liberado o
acesso dos advogados, além da revogação das
intimações dos juízes. Sobre o PJe, Elza Silveira
disse que, assim como os advogados, os servidores
do TRT-18 enfrentam dificuldades com o software,
mas que está sendo seguida determinação do
Tribunal Superior do Trabalho (TST). No entanto,
ela destacou que é possível adiar os prazos
judiciais em caso de problemas.

TRT-18 ATENDE
PLEITO DA ADVOCACIA
GOIANA
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TOMA POSSE NOVO
COMITÊ ESTADUAL DE
SAÚDE MENTAL

A nova diretoria do Comitê Estadual de
Saúde Mental (CESM) para o biênio 2013/2014
foi empossada no dia 19 de fevereiro, em sole-
nidade realizada no auditório Eli Alves Forte,
na OAB-GO. A presidência do CESM ficou com
a advogada Lilian Maria Braga Martins, que é
representante da Ordem no comitê. A vice-
presidente é Nathália dos Santos Silva, a pri-
meira-secretária é Vera Lucia Alves e a segun-

da-secretária é Zilma Rodrigues Neto. A ceri-
mônia foi prestigiada pelo vice-presidente da
OAB-GO, Sebastião Macalé, e pelo secretário
de Estado da Saúde, Antônio Faleiros Filho,
além da presidente do Grupo Executivo de En-
frentamento às Drogas, Ivânia Alves Fernandes,
e da Superintendente de Política de Atenção
Integral à Saúde, Mabel Del Socorro Cala de
Rodriguez. Também estiveram presentes no
evento o conselheiro seccional e presidente da
Comissão de Valorização dos Honorários do
Advogado, Alexandre Prudente Marques e a
presidente da Comissão de Direitos Humanos
da OAB-GO, Mônica Araújo de Moura.

O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, discursou na posse dos desembargadores
Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira e Edison
Miguel da Silva Júnior, realizada no dia 17 de ja-
neiro, no Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).
Também participaram da posse o então presidente
do TJ-GO, Leobino Chaves, o governador Marconi
Perillo, o vice-prefeito de Goiânia, Agenor Mariano,
o então presidente da Assembleia Legislativa,
deputado Fábio Sousa, e o presidente da Câmara
de Goiânia, vereador Clécio Alves. Em seu discurso,
Macalé destacou a importância da defesa das
prerrogativas da advocacia e o papel histórico da
Ordem na defesa da democracia.

SEBASTIÃO MACALÉ
DISCURSA EM POSSE
DE NOVOS
DESEMBARGADORES

O diretor-tesoureiro da OAB-GO, Enil Hen-
rique de Souza Filho, e o conselheiro seccional e
presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas,
Alexandre Caiado, compareceram à cerimônia
de posse do deputado estadual Helder Valin
como presidente da Assembleia Legislativa de
Goiás (Alego), no dia 1º de fevereiro. A solenidade
foi realizada no plenário da Casa e contou com a
presença do governador Marconi Perillo e do
prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. 

DIRETOR-TESOUREIRO
COMPARECE A POSSE
NA ALEGO

SEÇÃO | AÇÕES
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No dia 25 de janeiro, o presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio, participou da posse da
presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região (TRT-18), Elza Silveira. Em seu discurso,
Tibúrcio parabenizou o desembargador Mário
Sérgio Botazzo pelo trabalho desenvolvido à frente
do TRT-18 e destacou a boa relação do tribunal
com a Ordem. A cerimônia foi realizada no audi-
tório do Fórum Trabalhista e contou com a presença
do governador Marconi Perillo e do presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Orestes
Dalazen, além de diversas autoridades do Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.

HENRIQUE TIBÚRCIO
PRESTIGIA POSSE DA
PRESIDENTE DO TRT-18

ORDEM DEFENDE FIM
DO REGISTRO DE
PONTO PARA
PROCURADORES DE
APARECIDA

A diretoria da Associação dos Procuradores
de Aparecia de Goiânia (Apag) esteve na OAB-
GO no dia 15 de fevereiro para solicitar apoio da
seccional na luta pelo fim da exigência do registro
de ponto para os procuradores. "As audiências
têm horários os mais variados e somos submetidos
a uma desnecessária rotina de produzir justifi-
cativas por não registrar o ponto", disse o presi-
dente da associação, Rafael Amorim Martins de
Sá. Para o presidente Henrique Tibúrcio, "o
registro de ponto é incompatível com o exercício
da advocacia”. “Vamos, sim, defender essa mu-
dança, até porque existem outros recursos para
se aferir a produtividade”, afirmou o presidente,
que ainda lembrou que procuradores de outras
administrações públicas já conquistaram esse
pleito. Na reunião, foi firmada parceria entre a
OAB-GO e a Apag, com o intuito de ceder uma
sala na sede da Subseção de Aparecida para
sediar a associação. O encontro também contou
com o conselheiro seccional Flávio Cardoso; com
a vice-presidente da Apag, Izabel Pinto da Silva
Schonholze; o secretário Teófilo Amorim Chagas
de Oliveira e o tesoureiro Domilson Rabelo da
Silva Júnior.

DIRETORIA DA OAB-GO
RECEBE PROCURADOR
DA CÂMARA E
DEPUTADO

Em janeiro, o presidente da OAB-GO, Henrique
Tibúrcio, acompanhado do vice-presidente Se-
bastião Macalé, do secretário-geral Julio Cesar
Meirelles, e do diretor-tesoureiro Enil Henrique
de Souza Filho, recebeu visita de cortesia do pro-
curador-geral da Câmara de Goiânia, Marconi
Sérgio Azevedo Pimenteira, e do então presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
(Alego), deputado Fábio Sousa. Este pediu apoio
da seccional na criação do Código de Defesa do
Contribuinte e no combate à pedofilia, causas
abraçadas por Tibúrcio: "Com certeza a OAB-GO
vai apoiar essas duas bandeiras tão importantes
para a sociedade", disse. O presidente da Seccional
também pediu apoio do deputado em relação ao
piso salarial dos advogados, que aguarda votação
na Alego.
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PANORAMA | COMISSÕES

MEMBROS DA
CDC VISITAM O
PROCON-GO

O presidente da Comissão de Direito do
Consumidor (CDC) da OAB-GO, Rogério
Rocha, acompanhado por membros da co-
missão, se reuniu em fevereiro com a supe-
rintendente do Procon de Goiás, Darlene
Araújo, para tratar de parcerias entre as ins-
tituições. Na oportunidade também foi dis-
cutida a realização de semanas dos consu-
midores e palestras.

COMISSÃO DE 
DIREITO DIGITAL E
INFORMÁTICA QUER
DELEGACIA CONTRA
CRIMES NA INTERNET

No dia 18 de março, o presidente da Comissão
de Direito Digital e Informática da OAB-GO,
Tabajara Póvoa Neto, se reuniu com o secretário
de Segurança Pública de Goiás, Joaquim Mes-
quita, para tratar da instalação de uma delegacia
especializada em atender crimes cometidos em
meio digital. "A criação da delegacia encontra
amparo legal na Lei 13.735/2012. Já existem es-
pecializadas nesse tipo de crime em várias ca-

pitais, porém, em Goiânia ainda encontramos
dificuldade de registrar qualquer tipo de ocor-
rência nesse sentido", disse Tabajara. Também
participaram da reunião o vice-presidente da
comissão, Rafael Maciel, e o vereador de Goiânia
Virmondes Cruvinel Filho.

DIA  DA MULHER É
CELEBRADO 
COM DIA DE BELEZA

As advogadas e estagiárias da OAB-GO pude-
ram curtir um dia de beleza no Dia Internacional
da Mulher, com serviços de nanoqueratinização
fotônica, análise capilar, higienização de pele
com aplicação de protetor solar, degustação de
sucos detox, massagem relaxante e maquiagem,
além de sorteio de brindes, na Escola Superior
de Advocacia (ESA). A iniciativa foi da Caixa de
Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) e
da Comissão da Mulher Advogada da OAB-GO
e contou com a presença da presidente da co-
missão, Valquíria Imolesi Aguiar Machado, e da
secretária-geral-adjunta da seccional, Márcia
Queiroz Nascimento. 
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TRÁFICO DE PESSOAS
É TEMA DE EVENTO

A OAB-GO, por intermédio da Escola Su-
perior de Advocacia (ESA) e das comissões
de Segurança Pública e Política Criminal, da
Mulher Advogada, de Direito Homoafetivo
e de Direitos Humanos, promoveu no dia 13
de março o evento: Tráfico de Pessoas, Como
Enfrentar o Problema?, na Câmara de Goiânia.
O objetivo é divulgar e esclarecer à sociedade
sobre o que é tráfico de pessoas, além de
buscar formas de colaboração para o grupo

PRESIDENTES DE
COMISSÕES TOMAM
POSSE

Presidentes de 27 comissões da OAB-GO to-
maram posse neste primeiro trimestre do biênio
2013-2015. O primeiro foi o presidente da Co-
missão de Direito Agrário, Edmar Teixeira de
Paula Júnior, no dia 21 de janeiro. Durante a
sessão plenária do Conselho Seccional do dia 6
de fevereiro, foram empossados Egmar José de
Oliveira na presidência da Comissão da Verdade;
Valquíria Imolési Aguiar Machado na presidência
da Comissão da Mulher Advogada; Thiago Vi-
nícius Vieira Miranda na Comissão de Direito
Tributário; Victor Alencar de Mendonça na Co-
missão de Direito Ambiental; Rafael Lara Martins
na Comissão das Sociedades de Advogados;
Sérgio Franco Leão na Comissão do Advogado
Professor; Márcio Pacheco Magalhães na Co-
missão de Orçamento e Contas; Mauracy An-
drade de Freitas na Comissão de Acompanha-
mento Forense; Adalberto Grecco na Comissão
de Direito Desportivo; Rogério Rodrigues Rocha
na Comissão de Direito do Consumidor; Tabajara
Francisco Póvoa Neto na Comissão de Direito
Digital e Informática; Mônica Araújo de Moura
na Comissão de Direitos Humanos; Rodrigo de
Moura Guedes, na Comissão de Direito Imobi-

liário e Urbanístico; Tatiana Sávia Brito Aires
de Pádua na Comissão de Direito Previdenciário
e Securitário; Rodrigo Lustosa Victor na Comissão
de Segurança Pública e Política Criminal; e Enil
Henrique de Souza Neto na Comissão de Seleção
e Inscrição.

Também em sessão, mas na do dia 20 de fe-
vereiro, tomaram posse os presidentes da Co-
missão dos Precatórios e Credores Públicos,
Frederico Augusto Alves de Oliveira Valtuille;
da Comissão do Advogado Público, Tomaz Aqui-
no da Silva Júnior; da Comissão de Direito
Constitucional e Legislação, Otávio Alves Forte;
da Comissão de Direito do Trabalho, Jorge Jung-
mann Neto; e da Comissão de Mediação, Con-
ciliação e Arbitragem, Carla Sahium Traboulsi.
No dia 20 de março foi a vez do presidente da
Comissão de Direito Político e Eleitoral, Afrânio
Cotrim Virgens Junior.

Já no gabinete da presidência, no dia 7 de fe-
vereiro, foi novamente conduzido ao posto o
presidente da Comissão de Direitos e Prerroga-
tivas, Alexandre Ramos Caiado. No dia seguinte,
foi empossado Tênio do Prado na Comissão
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Chyntia
Barcellos na Comissão de Direito Homoafetivo;
e na Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) o pre-
sidente Wanderson de Oliveira, a vice Lorena
Moura Escher, o secretário-geral Guilherme
Martins de Araújo e o secretário-geral-adjunto
Jocelino Antônio Laranjeiras Neto.

de trabalho da rede de enfrentamento, que
se reuniu pela primeira vez na sede da ESA,
no dia 21 de março. O evento, coordenado
pela advogada Elaine Noleto, contou com a
presença de diversas autoridades municipais,
estaduais e federais, inclusive com o deputado
federal Arnaldo Jordy, presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico
de Pessoas. A iniciativa também teve reali-
zação da Associação Comercial Industrial e
de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e da
Secretaria de Estado de Políticas para Mu-
lheres e Promoção da Igualdade Racial (Se-
mira).
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SECCIONAL SEDIA
DISCUSSÃO SOBRE O
CÓDIGO FLORESTAL
DE GOIÁS

No dia 25 de fevereiro, a OAB-GO sediou o
fórum de discussão do projeto do Código Florestal
do Estado de Goiás. A reunião foi promovida
pelo grupo de estudos formado por representantes
de 21 entidades públicas e privadas, que estuda
desde 2009 os itens contidos no Novo Código
Florestal brasileiro para adequar o documento
goiano. O presidente da Seccional, Henrique Ti-

Durante a sessão plenária do dia 20 de
março, o Conselho Seccional da OAB-GO criou
a Comissão de Valorização dos Honorários do
Advogado, cujo presidente empossado é o con-
selheiro Alexandre Prudente Marques. O ob-
jetivo da comissão é promover a valorização
profissional por meio do debate de temas
como a fixação de um piso salarial para os pro-
fissionais assalariados, o respeito à tabela de
honorários e a defesa dos honorários de su-
cumbência. 

CRIADA COMISSÃO DE
VALORIZAÇÃO DOS
HONORÁRIOS DO
ADVOGADO

búrcio, participou da abertura do encontro, bem
como o superintendente de Gestão e Proteção
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Semarh), Marcelo Lessa; o
promotor de Justiça Jales Guedes Coelho Men-
donça; o deputado federal Ronaldo Caiado; o
deputado estadual Joaquim Castro e o conselheiro
seccional e relator do Código Florestal de Goiás,
Marcelo Feitosa. Em seguida, Feitosa apresentou
os principais pontos de reforma no texto ao pre-
sidente da Comissão de Meio Ambiente da As-
sembleia Legislativa, deputado estadual José Es-
sado. O texto está em processo de apreciação
pela Casa Civil para posterior envio ao parlamento
goiano.

PANORAMA | COMISSÕES
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Comitiva da Subseção de São Luís de
Montes Belos, acompanhada do diretor-te-
soureiro da OAB-GO, Enil Henrique de
Souza Filho, se reuniu no dia 14 de fevereiro
com o presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador
Ney Teles de Paula, para solicitar a elevação
da comarca de entrância inicial para inter-
mediária. Participaram da audiência, entre
outros, o presidente da subseção, Walker
Lafayette Coutinho; o diretor-tesoureiro
Eurípedes Nunes de Almeida; o juiz do Tri-
bunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB-
GO Thiago Ferreira de Souza; e o advogado
e professor de Direito Marcelo Borges.

A Subseção de São Simão foi oficialmente
instalada no dia 20 de fevereiro, em ato realizado
no gabinete da presidência, na OAB-GO, que
reuniu toda a diretoria da instituição. A unidade
mais recente da Seccional possui cerca de 40 ad-
vogados e tem Paranaiguara como município
jurisdicionado. A diretoria é composta pelo pre-
sidente Marcelo Vasconcelos Castro; o vice Adal-
berto dos Santos Amorim; a secretária-geral
Sylvia Regina Alves; a secretária-geral-adjunta
Luciana Ferreira de Souza; e a tesoureira Adriana
Silva Ferreira. 

O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, e o secretário-geral Julio Cesar Meirelles,
acompanharam a presidente da Subseção de
Jataí, Simone Oliveira Gomes, em re⁵nião com o
presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJ-GO), desembargador Ney Teles de
Paula, no dia 7 de fevereir�. Na oportunidade foi
pleiteada a contratação de servidores – o déficit
na comarca é de 26 funcionários - e a reorganização
da Turma Recursal Juizado Especial Cível e Cri-
minal da 5ª Região, 1ª Sub-Região. Também com-
pareceram ao encontro o conselheiro federal da
OAB João Bezerra Cavalcante e os conselheiros
seccionais Mário Ibrahim do Prado, Marcos José
de Jesus Porto e Werley Carlos de Souza.

INSTALADA A
SUBSEÇÃO DE 
SÃO SIMÃO

SÃO LUÍS DE
MONTES BELOS
QUER ELEVAÇÃO DE
ENTRÂNCIA

JATAÍ PEDE MAIS
SERVIDORES
JUDICIÁRIOS

GIRO | POR GOIÁS



SUBSEÇÃO DE
RIO VERDE SOLICITA
MELHORIAS NA
COMARCA

A secretária-geral-adjunta da OAB-GO, Márcia
Queiroz Nascimento, acompanhou o presidente
da Subseção de Rio Verde, Mardem Douglas
Araújo Borges, e seu vice, Eduardo do Prado Lôbo,
em visita ao Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás (TJ-GO). Eles vieram em comitiva formada
por advogados, magistrados e servidores do Poder
Judiciário no dia 4 de março, quando se reuniram
com o presidente do TJ, Ney Teles de Paula, para
pedir melhorias na comarca, como a construção
de um estacionamento para os advogados e a re-
forma no prédio do fórum, além da abertura de
concurso para servidores e o provimento de juízes
para quatro vagas de unidades judiciárias. O en-
contro também contou com os conselheiros sec-
cionais Antônio Carlos Monteiro da Silva, Dyogo
Crosara e Paulo César Reis Vieira.

SEBASTIÃO MACALÉ
ACOMPANHA
COMITIVA DE
GOIANÉSIA NO TJ-GO

O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, acompanhou comitiva de Goianésia em
reunião com o presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador
Ney Teles de Paula, no dia 18 de fevereiro. Segundo
o presidente da Subseção de Goianésia, Oneidson
Filho de Jesus, a comarca precisa de uma nova
vara, que poderia ser criada a partir do fraciona-
mento de uma vara sobrecarregada, além de me-
lhorias no espaço físico do fórum, em vista dos
cerca de 18 mil processos em tramitação atual-
mente. O presidente do TJ-GO se comprometeu
a estudar a possibilidade de atender as demandas
levadas pelo grupo.
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GIRO | POR GOIÁS
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COLUNA | ESTANTE

No intuito de facilitar a compreensão do novo Código Florestal, os autores, com competência
técnica, ousadia e didática, sistematizaram a obra Código Florestal Comentado e Anotado da
seguinte forma: comentário artigo por artigo, com a indicação da doutrina mais atualizada a
respeito do conteúdo normativo analisado; fundamentação constitucional de cada capítulo do
código; legislação correlata aos temas trazidos pelo código e  jurisprudência. Com uma
proposta estruturada, os pesquisadores Lucas de Souza Lehfeld, Nathan Castelo Branco de
Carvalho e Leonardo Isper Nassif Balbim conseguem oferecer um rico texto interpretativo da
recentíssima Lei Federal n.º 12.651/2012, o Código Florestal. Todos os artigos da Lei são
comentados, sempre partindo de uma perspectiva histórica da legislação, com indicação de
farta doutrina e, na medida do possível, de jurisprudência. O leitor pode ter acesso, ainda, aos
textos vetados e às razões dos vetos. 

NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Poucos autores brasileiros assumiram a espinhosa tarefa de formular um quadro teórico da
regularização fundiária de assentamentos urbanos abrangidos pela Lei 11.977/2009, conhecida
como Lei do Programa Minha Casa Vinha Vida. Mestre em Direito Agrário pela Universidade
Federal de Goiás (UFG), Arthur Rios disseca em Regularização Fundiária Urbana (Juruá
Editora) a questão dos assentamentos urbanos, prevendo a criação de dois institutos jurídicos a
serem constituídos pelos órgãos públicos administrativos. O da Demarcação Imobiliária, que
pode ser averbado no Registro Imobiliário e, principalmente, o registrável Auto de Legitimação
de Posse, que dá ao Executivo o poder de qualificar a posse. A obra tem especial utilidade como
repositório de informações para quem queira lançar-se a estudo mais profundo dos temas
enfocados, com indicação bibliográfica dos poucos autores que têm cuidado da matéria.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

A coleção Excelência Jurídica lançou em 2012 mais uma edição do livro Juristas do Mundo, cuja
temática é A Era dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A obra congrega renomados juristas
de três continentes - Europa, África e América do Sul. O presidente da Comissão dos Direitos
da Pessoa com Deficiência da OAB-GO, Tênio do Prado, é um dos autores selecionados e faz
uma abordagem histórica sobre as pessoas com deficiência e os seus direitos, desde a pré-
história até as últimas conquistas em 2012, nas esferas federal, estadual e municipal. Entre os
demais autores estão os professores Léo da Silva Alves, de Brasília; Aimite Jorge, da África do
Sul; Clareth José Munive Meek, da Colômbia; Diego Gonzalo Murcia, da Argentina; e o ministro
Gabriel Catarino, do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal.

JURISTAS DO MUNDO

Ives Gandra reuniu alguns dos principais especialistas no assunto para compor a obra Direito
Tributário e Direitos Fundamentais. O livro da editora Impetus/Campus apresenta em seu
conteúdo temas como o poder de tributar pelo prisma da teorização de sua função social e de
proteção aos direitos individuais, a liberdade e propriedade como limites internos ao poder de
tributar e a proteção dos direitos fundamentais em face dos principais tributos. O professor Ives
Gandra tem renome internacional. É professor emérito de diversas universidades brasileiras,
das Escolas de Comando e Estado-Maior do Exército (Eceme) e Superior de Guerra (ESG);
professor honorário das Universidades Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e Vasili
Goldis (Romênia); doutor honoris causa da Universidade de Craiova (Romênia) e catedrático da
Universidade do Minho (Portugal).

DIREITO TRIBUTÁRIO
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TURISMO | CRISTALINA

CIDADE DOS
CRISTAIS E DO
AGRONEGÓCIO
CRISTALINA É ÓTIMA OPÇÃO
PARA QUEM PROCURA LAZER
E BELAS PAISAGENS

Distante 281 quilômetros de Goiânia e a pouco
mais de 130 quilômetros de Brasília, Cristalina
está localizada na Região Leste de Goiás. Fundado
em 18 de Julho de 1916, o município conta com
uma população total de 47.537 habitantes, de
acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de 2011. Com uma
economia em expansão, a cidade tem se despon-
tado cada vez mais, seja como o maior celeiro
rural do Brasil como por suas riquezas e belezas
naturais.

Dona da maior jazida de cristais de rocha do
mundo, engana-se quem pensa que a extração
mineral seja hoje a base da economia de Cristalina.
Desde a década de 70, quando chegaram à região
os primeiros produtores rurais vindos do sul do
País, o cenário extrativista deu lugar ao plantio
de diferentes culturas. Além disso, a altitude do
município, as temperaturas amenas – a média
anual é de 22º C - e a excelente qualidade do solo
permitiram que o município empregasse uma
nova forma de cultivo: a irrigação.

E a técnica deu tão certo que, de acordo com
informações da Prefeitura de Cristalina, o muni-
cípio é o que mais utiliza a irrigação atualmente
na América Latina, com cerca de 560 pivôs ins-
talados espalhados pelas mais de 240 nascentes
e rios da região. O resultado, é claro, não poderia
ser diferente: alta produtividade de alho, batata
e cebola, entre outros. Somente nestas três cul-
turas, a estimativa da prefeitura é que sejam ge-
rados 8 mil empregos em apenas uma das etapas
de produção.

O investimento em tecnologia deu tão certo
que a cidade goiana gerou em 2012 o maior PIB
(Produto Interno Bruto) rural do País - R$ 624,1
bilhões no total -, de acordo com dados do Mi-
nistério do Planejamento. E a produção de soja,
milho, sorgo e trigo foram, basicamente, as
culturas que alavancaram esse crescimento.

Para o advogado Mauro Pereira dos Santos, o
agronegócio levou riqueza para o município,
mas ainda é preciso mais investimentos, princi-
palmente na indústria. “Hoje somos uma cidade
que vive em torno do agronegócio, mas faltam
ainda mais indústrias para gerar mais empregos”,
ressaltou.
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Paisagens de encher os olhos
O presidente da Subseção de Cristalina da

OAB-GO, o advogado Miguel Alexandre Filho
acredita que o ponto turístico mais conhecido
da cidade é a Cachoeira do Arrojado. “Fica em
uma área particular, mas que todo mundo tem
acesso”, afirma. E a advogada Maria das Graças
Mendes do Nascimento concorda. “É a mais
bonita da região, com menos gente, mais reservada
e com a natureza mais preservada”, comenta.

A Praia das Lajes é outro local também bastante
frequentado pelos moradores da região e pelos
turistas que visitam a cidade. “É a mais frequentada
e tem uma infraestrutura maior. Fica bem próxima
à cidade e funciona como um clube, com cabanas
e piscinas”, indicou Maria das Graças.

Outra atração imperdível da cidade, segundo
Miguel Filho, são os garimpos. “É possível conhecer
como funciona um garimpo e como é feita a ex-
tração de cristal”, explica. “Tem lugar até com
cristais para garimpar”, acrescenta a advogada.

Festas e eventos
Para o público jovem, a cidade conta ainda

com bares, choperias e boates com shows ao
vivo. “Para uma cidade do interior, a cena cultural
até que é bastante movimentada. Sempre temos
apresentações de bandas regionais que agradam
todos os gostos, desde a orquestra de violeiros
para os mais velhos a bandas de rock para os
mais jovens”, diz Maria das Graças.

Mas ao longo do ano, várias festas e eventos
movimentam Cristalina. São manifestações fol-
clóricas, religiosas e culturais que atraem milhares
de pessoas todos os anos. A principal delas, sem
dúvidas, é a Festa do Divino Espírito Santo, que
sempre ocorre em maio e que completa neste
ano 81 anos de existência, uma devoção passada
de pai pra filho. 

Durante os 30 dias de festa, dezenas de grupos
de foliões percorrem as fazendas do município
levando as cores, a música e o estandarte da
festa.  As visitas são conhecidas como giro da
folia e representam as andanças de Jesus Cristo e
seus 12 apóstolos para evangelizar o mundo. O
ponto alto é quando os foliões saem em cavalgada
pela cidade no encerramento da festa. 

Outra festa importante no calendário de even-
tos de Cristalina é a já tradicional Exposição
Agropecuária do município, que tem se tornado
maior a cada ano. “O evento mobiliza a cidade e
traz shows de grandes nomes da música, além
de ser uma grande vitrine para o agronegócio,
com exposição de máquinas e animais”, garante
Miguel Filho.

Principais pontos turísticos

Cachoeira do Arrojado
Localizada na divisa entre as Fa-

zendas Kitice e Saiki, fica a 15 quilô-
metros de Cristalina. Com 10 metros
de altura e 50 metros de compri-
mento, a queda do Ribeirão do Ar-
rojado forma um semicírculo. As
águas são límpidas e as piscinas na-
turais belíssimas. A natureza total-
mente preservada e as corredeiras
tornam o local ainda mais mágico.

Pedra Chapéu do Sol
De formato curioso, fica localizada na

Fazenda Sucupira, a pouco mais de 6 quilô-
metros do Centro de Cristalina. Impressio-
nante por sua beleza, o local é usado para
meditação e observação. Acredita-se, inclu-
sive, que a pedra tenha mais de 100 toneladas
e equilibra-se a milhões de anos de forma
estável sobre a base de pouco mais de 1
metro. 

Praia das Lajes
Situada a 12 quilômetros de Cristalina, é

um centro de lazer banhado pelo Ribeirão
das Lajes e cercado de praias artificiais.
Possui belas cachoeiras, além de piscinas
naturais e artificiais. A infraestrutura do
local é o diferencial que atrai turistas em
busca de belas quedas d’água. O local possui
banheiros, restaurante, quiosques, área de
camping e espaço para shows. No Carnaval,
se torna o principal point da cidade.



1 - Goiás. 2 - Caiapônia. 3 - Catalão . 4 - Itumbiara. 5 - Ipameri. 6 - Inhumas. 7 - Mineiros. 8 - Acreúna. 9 - Jatai. 10 - Luziânia. 11 - Anápolis. 12 - Formosa. 13 - Itaberaí. 14 – Iporá. 15 - Niquelâ
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GALERIA | POSSE SUBSEÇÕES

A DIRETORIA E O CONSELHO SECCIONAL DA OAB-GO TÊM PERCORRIDO TODO O
ESTADO PARA PRESTIGIAR AS SOLENIDADES DE POSSE DOS NOVOS
DIRIGENTES DAS 42 SUBSEÇÕES.



Revista da OAB GO | 51

15

1211

87

3 4

                                           5 - Niquelândia.

14

 



52 | Revista da OAB GO

ANNA PAULA
ALVES DE
MELO, CHEF
DA EDIÇÃO
A ADVOGADA FAZ RISOTO
PARA ALEGRAR O DOMINGO
EM FAMÍLIA

Advogada pública, vice-presidente da Asso-
ciação Goiana dos Advogados Públicos Autár-
quicos (Agapa) e membro da Comissão do Ad-
vogado Público da OAB-GO. Com o dia a dia
corrido, não sobra tempo, mas aos finais de
semana e especialmente em datas especiais,
Anna Paula Alves de Melo gosta de se aventurar
na cozinha. “Prefiro cozinhar massas e risotos.
Procuro receitas na internet ou troco com amigos,
mas sempre mudo alguma coisa, dou meu toque
pessoal”, revela Anna Paula. 

Certa vez, a advogada se surpreendeu positi-
vamente ao pegar uma receita de risoto de carne
seca e trocar pelo corte conhecido como maminha.
“Ficou muito bom, apesar de serem carnes bem
diferentes”, conta.

Em um domingo de calor em Goiânia, Anna
Paula optou por um risoto de filé com vinho e
champignon para o almoço ao lado do marido,
Guilherme Renovato Martins, dos filhos e fami-
liares. “É uma receita prática, fácil de fazer e
muito gostosa.”, explicou Anna Paula, o que foi
devidamente comprovado pela reportagem da
Revista da OAB-GO.  Prepare o lápis, o papel e
o paladar!

CULINÁRIA | RISOTO
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RISOTO DE FILÉ 
COM VINHO E CHAMPIGNON
(serve 8 pessoas)

Ingredientes:
3/4 de 1 pacote de arroz arbóreo
1,5 kg de filé mignon
1/2 tablete de manteiga com sal
1 taça e meia de vinho tinto seco
250g de champignon fatiado
250g de parmesão ralado
3 dentes de alho picado
1 tablete e meio de caldo de carne

Modo de fazer:
Fatie o alho e doure-o com azeite e uma colher

de manteiga. Depois, acrescente o filé temperado
e fatiado em cubos (tempero a gosto).

Assim que o filé estiver cozido e sem água,
acrescente o arroz e refogue bem. Em seguida,
acrescente o vinho e misture até encorpar.

Junte aos poucos 2 litros de água fervente
com 1 tablete e meio de caldo de carne dissolvido,
misture bem e deixe cozinhar o arroz.

Assim que o arroz estiver cozido, ainda com
um pouco de água, acrescente o champignon e o
queijo parmesão ralado, misture todos os ingre-
dientes com duas colheres de manteiga de leite,
rale queijo parmesão à vontade em toda a super-
fície do risoto, tampe a panela, apague o fogo,
espere o queijo derreter e sirva. Vai bem com
vinho tinto seco. 

SALADA DE PERA COM GORGONZOLA

Para acompanhar o risoto, Anna Paula preparou
uma salada de pera com gorgonzola muito simples
de se fazer, mas muito saborosa. Confira:

Ingredientes:
Folhas de espinafre e rúcula à vontade
1/2 maça verde fatiada em tiras finas
Queijo gorgonzola picado a gosto
1 xícara de castanha de caju
Manteiga, mel, canela e pimenta calabresa

Modo de fazer:
Coloque as fatias de maçã de molho no limão.

Junte com as folhas e o gorgonzola. À parte,
passe a castanha de caju em uma mistura de
manteiga, mel, canela e pimenta calabresa. Monte
e sirva.
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1 - Ana Lara e Gleison Filho. 2 - Cícero Dionísio e Frederico Alves. 3 - Gabriela Rocha, Mateus e Sonia Carneiro. 4 - Júlio
Machado e Alessandra Oliveira. 5 - Leticia e Miguel Carneiro. 6 - Maria Helena e Henrique Reis. 7 - Mariana e Gabriel
Franca. 8 - Letícia Lima, Michael e Lorena Buzon

GALERIA | LAZER NO CEL
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MANTENHA SEMPRE ATUALIZADO SEU 
CADASTRO EM NOSSA SECCIONAL.

ATUALIZE SEU CADASTRO E ASSEGURE SEUS DIREITOS.

Além de evitar transtornos, você ainda garante uma série de vantagens, entre elas:

advogado manter os dados cadastrais atualizados. (Art. 137 D,  §1º, Regulamento Geral da OAB).

(62) 3238-2000

Recebimento
de correspondências 
institucionais e também 

Em dia com a OAB-GO.

Recebimento gratuito 

por meio do OAB Online, 
em seu e-mail ou celular.

QUANDO UMA 
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