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É   
com imensa satisfação que tenho a 
honra de apresentar esta, que é a 
85ª edição da Revista da OAB-GO, 
justamente em um momento tão 

histórico para a entidade que, de maneira 
inédita, decidiu não aceitar mais a prote-
lação reiterada do reajuste da Unidade 
de Honorários Dativos (UHD). Esta edi-
ção trata desse assunto com a seriedade 
que ele requer, com informações precisas 
e esclarecedoras sobre os motivos que 
levaram a seccional a decidir orientar a 
advocacia goiana a paralisar a prestação 
desse serviço até que medidas concretas 
sejam adotadas no sentido de garantir a 
justa e necessária atualização do valor da 
UHD.

E por falar em valores, também con-
sideramos salutar que nossos inscritos 
queiram saber como são investidos os 
recursos adquiridos pela OAB-GO com a 
anuidade. Pois bem, esta publicação  des-
tinou duas reportagens especiais sobre 
essa questão: uma que relata o lança-
mento do nosso Portal da Transparência 
e outra, sobre os serviços e benefícios 
que são disponibilizados para todos os 
advogados inscritos na seccional goiana 
da Ordem.

Quando dizemos “todos” queremos diz-
er todos mesmo, sem qualquer distinção 
ou privilégios, aí incluídos os jovens inici-
antes na carreira, as mulheres, os colegas 
militantes no interior, entre outros tantos 
representantes da digna e respeitável 
tarefa de advogar. Porque a Ordem é, de 
fato, para todos. Aliás, reportagem sobre 
a mais recente campanha institucional 
da entidade, com o mote “OAB-GO Para 
Todos” aborda o processo de sua criação, 
o porquê de ter sido feita e sua meta de 
impacto.

Os importantes fatos ocorridos no início 
deste ano de 2015, com a transição na di-

retoria da OAB-GO e a forma como isso 
se deu, também foram noticiados nes-
ta edição, até mesmo para garantir que 
a publicação cumpra uma de suas mais 
fundamentais atribuições, que é a de pro-
mover o registro histórico de nossa sec-
cional.

Entre outras matérias, também poderão 
ser conferidas, nessa edição, notícias so-
bre o que tem sido realizado no âmbito 
da Escola Superior de Advocacia (ESA), da 
Caixa de Assistência dos Advogados de 
Goiás (Casag), da OABPrev e do Centro de 
Cultura Esporte e Lazer (CEL). Destinamos 
espaços, ainda, para a publicação de arti-
gos e de reportagens com dicas culturais 
e de lazer, por nossos inscritos.

A intenção é que edição da Revista da 
OAB-GO promova informação, conhec-
imento, diversão e, sobretudo, a reafir-
mação da credibilidade e seriedade da 
seccional. Caro colega, nosso desejo é 
que esta leitura lhe seja útil e agradável, 
e que contribua para estimular sua par-
ticipação, cada vez maior, em nossas dis-
cussões, realizações e aspirações.
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O novo presidente da OAB-GO tem uma longa história de luta 
e trabalho em prol da entidade. Ele conversou com a Revista 
da OAB sobre seus principais desafios, projetos e sua história 
na advocacia goiana

O senhor teve uma ascensão  na OAB que não foi meteórica, 
foi construída. Como se deu esse processo?

Fui diretor jurídico do banco de Goiás e recebi convite, em 2009, 
do Felicíssimo Senna para compor a chapa na sua reeleição da 
OAB-Goiás. Eu não tinha nessa época consciência da importân-
cia da ordem, pois tinha em mente a carreira bancária. Mas com 
esse convite ingressei e tive atuação forte na sua campanha e 
assim fui convidado para ser conselheiro estadual. Continuei 
no segundo mandato com destaque no trabalho, sempre como 
companheiro, admirando muito as pessoas e aprendendo. No 
segundo mandato percebi que um dia poderia, sim, ocupar a 
presidência da OAB, mergulhei nas atribuições de conselheiro 
com afinco e no terceiro mandato fui convidado para ir para 
a caixa da assistência, responsável pelo plano de saúde. Já no 
quarto mandato, fui convidado para ser conselheiro na seccio-
nal como tesoureiro. Queria ficar na caixa, mas acabei convenci-
do pelos meus colegas e compus a primeira gestão do Henrique 
Tibúrcio, que foi muito diferenciada e muito importante para a 
Ordem. No segundo mandato dele também fiquei como diretor 
tesoureiro. Em todos esses cargos, fui me preparando para ser 
presidente, estudando e me dedicando. Sendo assim, acredito 
que de todos os presidentes, eu me sinto o mais preparado, pois 
vim vivenciando a OAB em vários cargos durante toda minha 
carreira classista. É claro que gestão da ordem a gente não faz 
sozinho, sempre ao lado do conselho e dos colegas. Hoje nós te-
mos mais de 1.200 pessoas que trabalham pela Ordem. 

O senhor chegou a eleição indireta. Como se deu essa es-
colha?

A vaga de presidente da Ordem surgiu com a saída do Henrique 
Tibúrcio, que renunciou para ser secretario de Estado a convite 
do governador. Com a vacância do cargo, como prevê o regi-
mento, tínhamos que fazer nova eleição. Nesse momento esta-
beleceu-se uma disputa entre mim e o vice-presidente Sebastião 
Macalé e, apesar de sermos do mesmo grupo, não houve um 
acordo. Sendo assim, houve a eleição e, felizmente, sai vencedor. 

O que representa liderar todas essas pessoas O que os ad-
vogados podem esperar do presidente?

A preparação para exercer o cargo é constituída de vários fato-
res: experiência na advocacia, o conhecimento da Ordem e sen-
sibilidade para entender e atender os questionamentos e anseios 
dos advogados. É preciso ter a sensibilidade de buscar tudo isso 
e levar para cada um desses advogados o conhecimento, aten-
dendo as demandas com humildade, seriedade e determinação. 
São fatores que contribuem muito para que essa liderança que 

esta sendo consolidada possa deixar a minha marca como pre-
sidente da Ordem. Tenho sim o maior orgulho de ocupar esse 
cargo, mas sei também que não se contribui com uma instituição 
como a ordem, sem ter a sensibilidade e a humildade para ouvir 
os anseios de todos os advogados, jovens ou experientes. Além 
disso, temos que estar sempre atentos do compromisso com a 
sociedade, com a constituição e com o estado democrático de 
direito. Tenho consciência da responsabilidade que é exercer a 
presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás.

Qual a sua opinião sobre um líder classista se afastar para 
assumir uma vida pública, como aconteceu recentemente 
com o ex-presidente da OAB-GO Henrique Tibúrcio?

Não faria o mesmo devido à importância e respeito ao cargo da 
presidência da Ordem, mas foi uma decisão pessoal dele e lhe 
desejo todo sucesso. Da minha parte posso garantir que vamos 
continuar trabalhando pela OAB, cientes da responsabilidade, 
das dificuldades e das nossas demandas. E acredito que vamos 
chegar ao final desse pleito com sucesso.

Muito se questiona a independência da Ordem e um possí-
vel vínculo com o governo do Estado. Qual o posicionamen-
to da Ordem sobre essa questão?

O governo não tem um braço dentro da OAB-GO, assim como 
a OAB-GO não tem nenhuma pretensão em ter ingerência so-
bre governo. Temos sim demandas que implicam em decisões do 
governo do Estado, assim como temos demandas no Ministério 
Público, no Tribunal de Justiça, respeitando todos esses órgãos 
e todos esses gestores. Trabalhamos com autonomia e respeito. 
Acredito que um bom diálogo e posições firmes, mas respeitosas, 
vamos conseguir junto a essas entidades resolver as demandas 
que são tão caras para a advocacia goiana.

Gostaria que o senhor explicasse sobre a situação financei-
ra da OAB-GO.

Quero deixar claro que não existe crise financeira na OAB-GO. 
Houve realmente uma especulação e boatos sobre essa questão.  
As notícias que vieram a público foram uma irresponsabilidade 
do vice Macalé.  Ciente da realidade dos fatos e da verdade, es-
peramos o momento correto para falar. Fizemos uma apresen-
tação para o conselho e convidamos a população e a imprensa 
para esclarecer os fatos. Fizemos sim um financiamento de 2009 
a 2014 junto à instituições financeiras com o objetivo de investir 
na Ordem para mais melhorias para o advogado. Apresentamos 
valores que foram contratados a época, juros, número de presta-
ção e a destinação do dinheiro para construção de sedes, salas 
nos fóruns, equipamentos. Há de se ressaltar, que em momento 
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algum a OAB-GO deixou de pagar ou ficar inadimplente com os 
empréstimos, ou qualquer responsabilidade financeira. Houve 
apenas especulação. 43 dias depois que assumi a presidência 
lançamos o Portal da Transparência, aliás, o melhor do Brasil. 
Qualquer pessoa pode ter acesso às contas da OAB. Empréstimos 
ou financiamentos são comuns em entidades da importância 
da Ordem para fazer investimentos e melhorias. Hoje a Ordem 
tem um patrimônio de aproximadamente R$ 150 milhões, gra-
ças também aos investimentos feitos. Quero reiterar que temos 
muita tranqüilidade sobre essa questão e que a credibilidade da 
OAB-GO nunca foi afetada.

O que a Ordem oferece para os 
jovens advogados?

Temos uma preocupação muito 
grande, especialmente na nossa 
nova gestão.  Sabemos das dificul-
dades dos advogados em começo 
de carreira, todos nós passamos 
por isso. Os jovens advogados 
têm anseios muito grandes, mas 
encontram dificuldades para se 
estabelecer. A Ordem está atenta 
a isso e tem parcerias com insti-
tuições financeiras que são bem 
atraentes para esse advogado se 
estabelecer e montar seu escritó-
rio. Temos os cursos da ESA e o 
apoio da Advocacia Jovem para o 
aperfeiçoamento profissional e se 
inserir de forma ética, profissional 
e comprometida com o mercado.

O que significa o novo slogan 
OAB para TODOS?

A OAB tem comprometimento dire-
to com seus inscritos e é para todos 
os advogados. As disputas para 
composição de diretoria fazem 
parte de qualquer processo demo-
crático e são saudáveis. Ressaltando que a Ordem é de todos os 
advogados e para todos os advogados. Temos atribuições im-
portantes para a sociedade, a constituição e o Estado de direito, 
que não são atribuições só dos gestores da Ordem, mas de toda 
a advocacia. Queremos que todos se sintam a vontade para dizer 
que são gestores da Ordem e se posicionar sempre nas atribui-
ções inerentes à democracia. Hoje são 1200 advogados ligados 
diretamente à gestão da Ordem,  em 45 comissões temáticas da 
OAB. Nesses últimos quatro meses, mais de 500 advogados in-
gressaram nas comissões dispostos a trabalhar pela Ordem.

O senhor faz parte de um grupo tradicional, mas é cercado 
de um grupo jovem que tem espaço na Ordem como nunca 
antes.

A advocacia jovem na relação classista é nossa força de trabalho. 
Queremos que esses jovens adquiram mais experiência e possam 
contribuir cada vez mais com a Ordem. Acredito que podem de-

senvolver um trabalho importante para a categoria, com brilho 
nos olhos e vontade de vencer inerentes da juventude, em prol 
de uma advocacia ética, responsável e que tenha planejamento 
para o futuro. Nos que já estamos a algum tempo na militância, 
temos que nos preocupar com o legado que temos de deixar: de 
condução, construção e orientação. Sempre contribuindo para 
que os jovens possam andar no caminho certo e fazer para a 
Ordem o melhor possível.

Qual a importância da OAB-GO e da OAB nacional em cau-
sas fundamentais como o combate à corrupção?

Essa campanha veio atender um 
anseio da sociedade. Percebemos 
que a sociedade se desespera 
diante de fatos que aconteceram 
nos últimos anos e a impotência 
em combater e denunciar uma 
ação que fosse contundente para 
colocar o poder público. Junto a 
outras entidades, vamos levar em 
frente esse movimento. Reunimos 
na nossa sede mais de 80 repre-
sentantes de classe, não só con-
tra a corrupção na política, mas 
todo tipo de corrupção. Existe um 
anseio muito grande para que 
corruptos e corruptores sejam pu-
nidos. Estamos empunhando essa 
bandeira para que nós possamos 
fazer junto ao Congresso Nacional 
uma lei que possa punir mais se-
veramente crimes de corrupção.

Uma das grandes demandas 
dos advogados é o aumento 
do UHD e pagamento em dia. 
Como está essa questão?

É uma demanda antiga, desde 
2003 quando se começou a pagar 
o UHD aos advogados, que prati-

cam assistência jurídica, principalmente no interior. Estava no va-
lor de R$ 80, sempre com promessa de reajuste e de pagamento 
em dia. Essa promessa continua até nos dias de hoje. Procura-
mos o governador de forma incisiva e definitiva para honrar o 
compromisso.

 Não vamos abrir mão dessa prerrogativa de prestar um servi-
ço assistencial para a comunidade, mas com uma remuneração 
justa.

E se o governo não atender essa reivindicação?

A advocacia já está preparada com uma ação para não exercer 
mais esse ônus público. O advogado não tem obrigatoriedade de 
exercer esse serviço, o faz por compromisso social. Como não te-
mos defensoria pública que pode defender a população carente, 
a OAB assumiu esse papel por liberalidade. Sendo assim, vamos 
lutar com afinco pelo que consideramos justo. 
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 TRANSPARÊNCIA

Informações contábeis, fiscais, patrimoniais e financeiras 
agora são de fácil acesso a todos os advogados de Goiás

B
astaram 45 dias como presidente da OAB_GO para o ad-
vogado Enil Henrique colocasse no ar o Portal da Trans-
parência, que foi lançado em prazo recorde. O Portal, o 
melhor do tipo do Brasil, disponibiiza todas contas da 

OAB-GO, que agora são públicas e acessíveis.

No dia da apresentação, Enil Henrique destacou a importân-
cia da ferramenta, como forma da OAB-GO reafirmar sua 
credibilidade e lisura. ““Mesmo não sendo obrigados a dar 
publicidade às nossas contas, o fazemos, por entender ser, 
esse, um importante passo da instituição do sentido de reaf-
irmar nossa seriedade e, principalmente, em respeito à Con-
stituição Federal”.

Para a criação do portal, a seccional goiana realizou pesquisa 
nos sites de todas as seccionais do país. “Foi preciso mon-
tar uma força-tarefa envolvendo o pessoal de tecnologia da 
informação, do financeiro e da comunicação e fizemos uma 
pesquisa foi feita sobre os portais semelhantes em todas as 
demais seccionais do Brasil”, afirmou o presidente Enil Hen-
rique. O secretário-geral-adjunto da OAB-GO, Otávio Alves 
Forte, acredita que colocar o Portal como prioridade foi a 
razão para o sucesso da criação. “Com a vontade de criar e 

fazer, o presidente Enil Henrique elegeu a criação do Portal 
como prioridade de sua gestão e, não bastasse ter cumprido 
o prazo prometido, ele não tem medido esforços para o aper-
feiçoamento do portal com a inserção do máximo de dados”.

O Portal da Transparência veio para oferecer as informações 
de maneira mais didática possível dentro das tecnicidades 
inerentes à parte financeira, contábil, fiscal e patrimonial da 
entidade, além de publicar os dados possíveis e permitidos 
legalmente. opções especificas de “Prestação de Contas”, 
“Orçamento”, “Auditoria” e “Relatório de Gestão”.. 

É importante destacar que o sistema de orçamento de con-
tas da OAB, pela sua natureza sui generis, segue as regras 
do Conselho Federal (Provimento 101/2003), bem como as 
receitas da OAB possuem destinações obrigatórias previstas 
no Regulamento Geral (artigos 56 e seguintes). 

O portal faz tais esclarecimentos com intuito de aproximar a 
linguagem técnica contábil e do acesso a informações aos ad-
vogados e interessadose apresenta mais informações que as 
previstas no Provimento 101/2003.  “Para se ter uma ideia, o 
Portal da Transparência da OAB-GO é, hoje, o mais completo 

DESTAQUE
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das seccionais de OAB’S”, esclarece Forte.

O secretário-geral-adjunto da OAB-GO lembra ainda sobre 
informações importantes que estão presentes no portal 
acerca da origem e destinação da receita da Ordem.  “A maio-
ria dos advogados sabe que ela vem das anuidades, multas e 
contribuições, mas o que quase ninguém sabe com exatidão 
é que 60% dessa receita têm destinação obrigatória para o 
Conselho Federal, para o Fundo Cultural, para o Fundo de 
Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados 
(Fida) e para as despesas administrativas e de manutenção 
da seccional. Metade do que sobra desse valor tem de ir, tam-
bém obrigatoriamente, para a Caixa de Assistência dos Advo-
gados. Os restantes dos 20% são o que ficam para a seccional 
aparelhar novas salas, construir sedes das subseções, etc”, 
explica Otávio Forte.

O Portal da Transparência é atualizado semanalmente com 
a inserção de atas dos Conselhos. Forte conta que a novi-
dade agora será a inserção das atas das reuniões de todas as 
Comissões da Ordem. Com isso, o advogado poderá acom-
panhar e fiscalizar todos os trabalhos desenvolvidos pela 
OAB-GO, além das atividades de seus conselheiros, presi-
dentes e integrantes de comissões

O advogado que queira contribuir com o Portal da Transpar-
ência, pode acessar a barra ‘Orçamento Participativo’ que 
permite que o advogado – com o mesmo login e senha que 
utiliza para acessar o Portal da OAB-GO – participe da gestão 
das contas da entidade, por meio do envio de sugestões e 
da solicitação de informações especificas ou detalhadas que, 
porventura, ainda não estejam disponíveis.
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Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
O Serviço de Informação ao Cidadão já existia antes do 
Portal da Transparência ser criado, porém a ferramente 
teve a capacidade de estendê-lo ao criar a opção “Aces-
so á Informação”, que funciona na forma prevista pela 
Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2001). Para o 
secretário-geral-adjunto da OAB-GO, Otávio Forte, essa 
é a ferramenta mais importante do Portal, “pois permite 
transparência total a advocacia a qualquer informação 
que ela queira sobre sua Instituição”.

O serviço tem como objetivo o de atender e orientar o 
cidadão quanto ao acesso as informações relativas a 
serviços e atividades prestados pela OAB-GO, informar 
sobre a tramitação de documentos e processos nos ór-
gãos e comissões integrantes da estrutura organizacio-
nal da instituição e implementar o protocolo de docu-
mentos e requerimentos de acesso a informações.

A Corregedoria da seccional será responsável por rece-
ber os pedidos e dirigi-los aos departamentos, monito-
rar a tramitação dos pedidos de acesso a informações 
e requerer o fornecimento de respostas apropriadas, 
conforme procedimentos estabelecidos na Lei de Aces-
so à Informação. Também é responsabilidade da corre-
gedoria receber recurso contra a negativa de acesso a 
informações ou pedido de desclassificação e submeter 
semestralmente ao presidente da Ordem o relatório 
dos pedidos de acesso a informações.

A resolução do SIC considera como informação dados, 
processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimentos, contidos 
em qualquer meio, suporte ou formato. E considera in-
formação sigilosa aquela submetida temporariamente à 
restrição de acesso público nos termos da lei

O Portal apresenta 
mais informações que as 
previstas no Provimento 

101/2003, para se ter 
uma idéia, o Portal 

da Transparência da 
OAB-GO é, hoje, o mais 
completo das seccionais 

de OAB’S

“

 
www.oabgo.org.br/portaldatransparencia/home

Acesse o Portal{

Otávio Forte 
Secretário-geral-adjunto OAB-GO



Sem reajuste desde 2003, a unidade de honorários dativos (UHD) é 
paga a advogados designados por juiz para defender pessoas sem 
condições de arcar com os serviços de um advogado particular. A 

reivindicação é pelo reajuste da (UHD) dos atuais R$ 80 para R$ 165,25, 
mas ainda falta decreto do governador Marconi Perillo para o novo valor 
vigorar.  

Advogados estão 
descompromissados 
de prestar serviços 
como dativos

10   .  OAB-GO 

Enquanto não houver o reajuste, advogados dativos devem intensificar a 
paralisação, seguindo orientação do presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil em Goiás (OAB-GO), Enil Henrique de Souza Filho.

“O advogado dativo presta um serviço à sociedade que é de responsabi-
lidade do Estado e, por isso, tem que ser valorizado. Não podemos mais 
aceitar essa situação”, avalia o presidente da OAB-GO Enil Henrique.

Por meio da Resolução nº 008/2015-CS, o colegiado da OAB-GO descom-
promissou os advogados do Estado de prestar serviços como defensores 
dativos. A decisão foi tomada por unanimidade do Colegiado, em sessão 
no último dia 10 de julho, em razão da falta de atualização do valor da 
Unidade de Honorário Dativo (UHD) e dos atrasos nos pagamentos dos 
honorários dativos. 

UHD
Paralisação dos advogados pela 

UHD e pagamento em dia

DESTAQUE



A resolução foi entregue ao Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, à Corregedoria-Geral de Justiça 
de Goiás, à Procuradoria Geral da Justiça de Goi-
ás, à Defensoria Pública de Goiás, à Associação 
Goiana do Ministério Público (AGMP), Associação 
dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), 
aos diretores de Foro de todas as comarcas e aos 
presidentes de subseções. O documento afasta a 
possibilidade de instauração de processo ético-
-disciplinar caso o advogado se recuse a prestar 
assistência judiciária quando nomeado.

A resolução foi entregue ao Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás, à Corregedoria-Geral de Justiça 
de Goiás, à Procuradoria Geral da Justiça de Goi-
ás, à Defensoria Pública de Goiás, à Associação 
Goiana do Ministério Público (AGMP), Associação 

dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), 
aos diretores de Foro de todas as comarcas e aos 
presidentes de subseções. O documento afasta a 
possibilidade de instauração de processo ético-
-disciplinar caso o advogado se recuse a prestar 
assistência judiciária quando nomeado.

Enil esclarece que o objetivo desta orientação não 
é “brigar” com o Estado, mas cobrar o pagamento 
e a valorização do advogado que presta esse ser-
viço à sociedade. “Essa questão precisa ser resol-
vida com urgência, pois a população não pode ser 
penalizada. É preciso sensibilizar o Poder Execu-
tivo sobre a importância dos serviços prestados 
pelos advogados dativos”, ressalta o presidente 
da Ordem.

Enil Henrique  
Presidente OAB-GO
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O advogado dativo 
presta um serviço 
à sociedade que é 

de responsabilidade 
do Estado e, por 
isso, tem que ser 

valorizado.  
Não podemos 

mais aceitar essa 
situação.

“



ADVOGADOS
ESPORTISTAS

JOGOS NACIONAIS DA OAB

A primeira olimpíada nacional de advocacia será 
realizada na primeira semana de setembro.

D
o dia 2 a 7 de setembro, Goiânia sediará os Jogos Na-
cionais da OAB, tendo como sede principal o Centro de 
Esportes e Lazer da OAB-GO, além de locais da capital 
goiana e na cidade de Aparecida de Goiânia para real-

ização de campeonatos preliminares. Este evento será o mo-
mento em que centenas de advogados esportistas se encon-
trarão na intenção de desfrutar dias de lazer, descontração 
e interação, em clima bem diferente daquele enfrentado di-
ariamente nos escritórios, corredores dos fóruns e salas de 
audiências.

12   .  OAB-GO 

As modalidades serão: futebol de campo na categoria livre, 
futebol society nas categorias master e legend (acima de 45 
anos), vôlei de areia masculino e feminino, natação, tênis, 
peteca, futevôlei, e mini-maratona. O  XVI Campeonato Bra-
sileiro de Futebol e III Campeonato Brasileiro de Vôlei de 

Praia  também fazem parte dos Jogos Nacionais da Advocacia. 
Para o presidente da OAB-GO, Enil Henrique de Souza Filho, 
a estrutura da OAB-GO, que tem um clube completo como 
o Cel, é perfeita para sediar os jogos. Além disso, será uma 
oportunidade única de reunir advogados de todas seccionais 
de Goiás e do Brasil todo. 

“Juntaremos forças de todos para que seja um grande evento. 
É uma confraternização. O esporte é a linguagem universal 
e dentro das seccionais esta linguagem é transmitida muito 
facilmente”, acredita. Enil ressalta que a estrutura da OAB-GO, 
que tem um clube completo como o Cel é perfeita para sediar 
os jogosEm Goiás, com a estrutura que nós temos que é para 
advocacia não apenas a goiana, mas a de todo o Brasil, iremos 
fazer valer esta máxima”, afirmou.



Comissão de Esporte e 
Lazer da OAB
O presidente da Comissão de Esporte e 
Lazer da OAB, Iron Amadeu Camilo de 
Vasconcelos Naves, tomou posse do 
cargo no dia 11 de fevereiro deste ano 
e desde então assumiu de imediato o 
projeto. Ele ampliou o XVI Campeonato 
Brasileiro de Futebol e III Campeonato 
Brasileiro de Vôlei de Praia, agregou no-
vas modalidades e criou as Olimpíadas, 
a primeira do tipo no Brasil.

Iron explica que o ponto alto e princi-
pal objetivo da competição é incentivar 
a inclusão da atividade física no coti-
diano dos advogados, importante fator 
de saúde e qualidade de vida, promo-
vendo a integração da advocacia. “A 
comissão organizadora não poupará 
esforços para contar com a presen-
ça de equipes das 27 seccionais nes-
ta edição. Ou seja, todos os estados 
do País estarão representados nesta 
grande festa da advocacia brasileira.” 
Já o público alvo do evento é formado 
por advogados e seus convidados. Atu-

almente o Brasil tem cerca de 945 mil 
advogados inscritos na OAB. Todos te-
rão acesso ao material de divulgação por 
meio do Conselho Federal da Ordem. As 
inscrições são gratuitas e é estimada a 
participação de quatro mil pessoas, das 
quais dois mil advogados-atletas.

No dia Primeiro de setembro será reali-
zada a abertura dos jogos, às 19 horas, 
no salão do CEL/OAB, com a presença 
de todas as delegações. As finais dos jo-
gos serão realizadas no dia 07 de setem-
bro, na qual cada modalidade esportiva 
será acompanhada com a sua respectiva 
Federação. “O formato de disputa será 
feito obedecendo às especificidades de 
cada modalidade, bem como de seu 
número de participantes”, ressalta Iron. 
 
Advogados do Amapá
O presidente da Caixa de Assistência 
dos Advogados do Amapá, no ato repre-
sentando a Coordenação Nacional das 
Caixas de Assistência dos Advogados 
(Concad), Rodival Isacksson, informou 
que o Amapá recebe muito bem o cam-
peonato e que esse evento provocou 

uma revolução no Estado. “Temos mais 
de 60 atletas inscritos para disputar a 
vaga para o campeonato em Goiás. O 
Concad, que é a coordenação, abraçou 
o evento há muito tempo. Consolidamos 
este apoio com a base do esporte, que 
faz parte das Caixas de Assistência e que 
é o braço assistencial que realmente leva 
o esporte, o lazer e a cultura. O apoio 
vem devido a isto. Estamos confiantes 
que será um grande evento”, aposta. 
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A comissão organizadora 
não poupará esforços 

para contar com a 
presença de equipes 

das 27 seccionais nesta 
edição. Ou seja, todos os 
estados do País estarão 

representados nesta 
grande festa da advocacia 

brasileira.
Iron Amadeu Camilo de  
Vasconcelos Naves
Presidente da Comissão de 
 Esporte e Lazer da OAB

“

Cronograma
20/05 a 12/08/2015: Inscrições

OBS: As inscrições poderão ser feitas através 
do hotsite. No futebol poderá ser feita a 
inscrição de um time só para representar 
cada seccional, no vôlei poderão ser feitas as 
inscrições de até duas duplas de cada sexo e 
para as demais modalidades não terá limite 
de inscrição.

Hotsite: oabgo.org.br/campeonatooab2015/

01/09/2015 - 19h: Congresso técnico com 
sorteio das chaves

02/09/2015 - 8h: Início dos jogos

07/09/2015 - 10h: Encerramento: 
grandes finais

ADVOGADOS
ESPORTISTAS



CASAG

Em prol  
do advogado 
Presidente da Casag fala sobre serviços e benefícios 
prestados aos inscritos e seus dependentes 

C
riada em 20 de novembro de 1943 pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), a Caixa de As-
sistência dos Advogados de Goiás (Casag) tem o intuito 
de prestar assistência e seguridade social aos advo-

gados inscritos na Seccional de Goiás, bem como seus de-
pendentes. Como órgão assistencial da OAB-GO, não possui 
fins lucrativos e trabalha visando unicamente o bem–estar 
de seus beneficiários. “A Casag devolve em carinho o que o 
advogado paga em anuidade. Isso é feito por meio de ser-
viços e descontos de empresas parceiras, o advogado tem 
de volta o valor que ele investe na anuidade”, diz o advoga-

do Júlio César do Valle Vieira Machado, presidente da Casag. 
São mais de 500 convênios em Goiânia e no interior que in-
cluem serviços e produtos em lojas, farmácias, salões de bele-
za, academias, postos de combustíveis e cinemas a um preço 
mais baixo para quem está com a anuidade em dia. “Um in-
gresso de cinema 3D para o advogado e seus dependentes 
custa R$ 10. É só ele ir até a Farmácia do Advogado e adquirir 
o seu. O combustível é outro exemplo. Temos uma parceria 
com a Rede de Postos Xodó que, por uma exigência nossa, 
busca sempre oferecer melhores preços e um produto de 
qualidade”, ressalta o presidente.



Serviços e benefícios 
A Casag atualmente oferece plano de saúde, odon-
tológico, farmácia, livraria e convênio com estabe-
lecimentos comerciais de diversos segmentos que 
oferecem produtos e serviços a um preço bem 
abaixo do mercado. “Nos  preocupamos também 
com o lado social. Temos o auxílio-maternidade 
que é pago a aquela advogada, profissional liberal 
que, quando dá a luz , ficaria desguarnecida porque 
não tem nenhum vínculo empregatício que lhe ga-
ranta os benefícios de uma licença-maternidade”, 
conta Machado. 

Há ainda o auxílio-extraordinário: uma ajuda para 
aquele profissional que está passando por uma si-
tuação de risco social. “Qualquer um pode passar 
por um momento delicado na vida, em que fica sem 
emprego, ou uma doença grave o impede de traba-
lhar. Se o advogado comunicar o fato à Casag, um 
assistente social vai avaliar o caso e, se aprovado, 
damos uma ajuda a ele naquele momento”, diz o 
presidente. 

Além do auxílio-maternidade, o auxílio-extraor-
dinário, há ainda o auxílio-funeral, que é pedi-
do pelos dependentes quando o inscrito vem a 
falecer. Neste caso, dependendo da avaliação 
feita, reembolsamos o que foi pago no funeral. 
 
Onde encontrar 
A Casag está presente em todo o Estado. Onde 
há uma Subseção da OAB-GO há um delegado 
da Casag. É ele que colabora com a captação de 

novos parceiros que possam oferecer produtos a 
preços vantajosos para o advogado. É preciso res-
saltar que, além dos descontos e serviços, a Casag 
também está atenta a questões sociais, como a 
mobilidade urbana. “Temos duas vans que saem 
diariamente da sede da Casag e percorrem os prin-
cipais fóruns e Tribunais em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. Assim, o advogado não precisa enfrentar o 
estresse do trânsito, enquanto se preocupa com os 
prazos que tem para cumprir”, diz Machado. 

A mais recente edição do Passeio Ciclístico, realiza-
do em maio, reuniu mais de 300 desportistas. “Foi 
um sucesso. Queremos cada vez mais integrar os 
advogados em eventos de esporte e lazer”, aponta 
Júlio César do Valle Vieira Machado, presidente da 
Casag.

Também, de forma constante, a Casag realiza cam-
panhas em prol de algum segmento. Em março, 
foram arrecadadas roupas e produtos de higiene 
que foram entregues a mulheres vítimas da violên-
cia doméstica. Neste Inverno, está sendo realizada 
mais uma edição da Campanha do Agasalho. As do-
ações serão entregue a uma entidade filantrópica. 

A Casag possui duas farmácias em Goiânia, duas 
livrarias (em Goiânia, e uma em Rio Verde), três 
óticas (duas em Goiânia, uma em Rio Verde), Plano 
de Saúde– Unimed Casag, Plano de Previdência– 
OABPrev, Plano Odontológico– Uniodonto, Seguro 
de Vida–Casag Seguros, Serviço de transporte gra-
tuito–Casag Leva Você, Engraxataria do Advogado, 
além de diversos convênios em todo o Estado de 
Goiás.
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Mais conhecimento

A   Escola Superior de Advocacia da OAB-GO 
Conselheiro Francisco Moreira Camarço 
(ESA) foi criada no dia 28 de abril de 1986 
para funcionar como um centro de estudos e 

pesquisas no campo do Direito, com foco no apri-
moramento profissional de advogados e estagiá-
rios inscritos na OAB-GO que militam tanto na ca-
pital como nos municípios do interior do Estado.

Suas atividades, que são ministradas em Goiânia 
e nas subseções da OAB-GO, abrangem todas as 
áreas do Direito, incluindo também temas como 
gestão de escritórios de advocacia, marketing ju-
rídico, oratória, linguagem forense, espanhol, in-
glês, português instrumental, entre outros. Além 
disso, seguindo a evolução do processo judicial, 
desde 2008, a ESA oferece cursos e palestras vol-
tados para a orientação do profissional sobre o 
peticionamento eletrônico.

De acordo com a advogada Ludmila de Castro 
Torres, diretora geral da ESA, a escola é um braço 
importante da OAB-GO, responsável pela manu-
tenção e ampliação do conhecimento do advoga-
do goiano. Um grande desafio sempre foi oferecer 
palestras e cursos com a mesma qualidade na ca-
pital e no interior. Neste sentido, este semestre a 
ESA lançou uma importante ferramenta, o Canal 
ESA, que desde o mês de maio foi definitivamen-
te consolidado com a transmissão do evento os 
Notáveis do Direito, que teve como tema o Novo 
Código de Processo Civil e todos os advogados do 
estado puderam assistir ao vivo os ensinamentos 
de processualistas como Fredie Didier. A ESA tem 
recebido o apoio da atual gestão da OAB, o que 
viabilizou um aumento de 38% de palestras reali-

zadas no interior do estado em comparação com 
o primeiro semestre do ano de 2014. 

Segundo a diretora, a ESA tem como desafio 
atual proporcionar conhecimento e promover 
debates sobre o Novo Código de Processo Civil 
que iniciará sua vigência em Março de 2016. “A 
Justiça Brasileira passa por grande transforma-
ção através da sanção de várias legislações que 
mudam completamente a forma de se vivenciar o 
Direito no Brasil. O Novo Código de Processo Ci-
vil tem o desafio de mudar a cultura brasileira do 
litígio para converte-la em pacificadora por meio 
de mediação. Significa que o advogado militante 
que formou seu conhecimento e sua advocacia 
sobre o alicerce do Código de Processo Civil vi-
gente desde 1973 terá o desafio de se reciclar, se 
reinventar a partir do Novo Código de Processo 
Civil e neste processo de adequação profissional 
o advogado poderá contar com a ESA”, diz  Torres. 
 
Novo Código de Processo Civil
Atualmente estão em andamento grupos de es-
tudos sobre o Novo CPC onde os advogados es-
tudam e debatem as principais alterações, assim 
divididas em Reflexos do Novo CPC no Direito do 
Trabalho e no Direito de Família, Recursos Cíveis, 
Precedentes Judiciais e Demandas Repetitivas, 
Cumprimento de Sentença, Execução de Título 
Extrajudicial e os Honorários e Processo do Co-
nhecimento até a Coisa Julgada. 

“No primeiro semestre várias subseções recebe-
ram palestras e debates sobre o novo CPC e a 
meta é levar o mesmo conhecimento a todas elas 

ESA

Escola Superior de Advocacia (ESA) tem como primordial função 
a manutenção e ampliação do conhecimento do advogado goiano
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até o final desta gestão, inclusive coma  realização 
do I Congresso sobre o Novo CPC a se realizar em 
Itumbiara nos próximos dias 12 e 13 de Agosto 
com a participação de processualistas de todo o 
país”, conta a diretora. 

Outra preocupação acerca da eminente vigên-
cia do novo CPC é a interlocução entre os de-
mais operadores do direito acerca da aplicação 
das grandes inovações como o principio da or-
dem cronológica de processos, recursos, me-
diação entre outras. Neste sentido firmamos no 
dia 10/07 uma importante parceria com a Escola 
Superior de Magistratura para realização de um 
fórum de debates acerca do novo CPC a se re-
alizar até outubro de 2015, onde advogados e 
magistrados debaterão acerca de pontos nevrál-
gicos da nova ordem processual civil brasileira. 
 
Biblioteca ESA
Outra medida é guarnecer a biblioteca da ESA 
com vários títulos sobre o novo CPC para consulta 
de todos advogados. O acervo começará a ser dis-
ponibilizados até o final de Agosto.

A diretoria da ESA está formatando ainda um cur-
so de extensão sobre mediação para preparar os 
advogados e formar mediadores capacitados a 
conduzir e pacificar conflitos por mediação.

A Escola mantém parcerias com institutos de Direi-
to e instituições de ensino superior para oferecer 
ainda mais possibilidades de aperfeiçoamento jurí-
dico aos inscritos, além de apoiar eventos acadêmi-
cos a fim de aproximar as faculdades da seccional. 
 

Apoio
A Escola mantém parcerias com institutos de 
Direito e instituições de ensino superior para 
oferecer ainda mais possibilidades de aperfei-
çoamento jurídico aos inscritos, além de apoiar 
eventos acadêmicos a fim de aproximar as facul-
dades da seccional. A ESA também é apoiadora 
de todos os eventos realizados pelas Comissões. 
 
Diretoria
A Diretoria da ESA é composta pela Diretora Geral, 
Ludmila de Castro Torres; Diretor-adjunto, Dyogo 
Crosara; Diretor-adjunto Tobias Nascindo Amaral 
Gonçalves e pela Diretora-adjunta, Maria Tereza 
Caetano Lima Chaves.

 

Mais conhecimento
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Ludmila de Castro Torres
Diretora Geral ESA

Escola Superior de Advocacia (ESA) tem como primordial função 
a manutenção e ampliação do conhecimento do advogado goiano



OABPrev

Organizar  
as finanças 
Presidente do OABPrev lança programa Futuro em Dia  
para ajudar no controle financeiro, aposentadoria  
e previdência dos advogados

20   .  OAB-GO Luís Carlos Ewald 
Professor de Economia FGV



H 
á nove anos a OABPrev promove com ética, responsa-
bilidade e transparência o plano de previdência privada 
para advogados, seus dependentes e beneficiários. Para 
comemorar o aniversário, a OAPrev lançou o programa 

Futuro em Dia, que tem como objetivo auxiliar os inscritos a 
organizar suas finanças, planejar a aposentadoria e esclare-
cer dúvidas sobre previdência. O evento trouxe o economista 
Luìs Carlos Ewald, mais conhe-
cido como Senhor Dinheiro do 
Fantástico, para uma palestra 
com o tema: Conjuntura Eco-
nômica Atual e seu Reflexo na 
Economia Familiar.

Segundo o presidente da 
OABPrev, Enil Neto, o lança-
mento do programa de educa-
ção previdenciário e financeiro 
da entidade é um sonho antigo 
que se realizou para  incentivar 
os advogados a fazerem um 
plano de previdência o mais 
cedo possível.  “Nós advoga-
dos e a população em geral 
temos uma tendência em pensar no futuro como sempre 
sendo muito distante. Nos preocupamos só com o presente, 
mas é preciso se programar desde cedo para ter tranqüilida-
de amanhã “, acredita.

A palestra do professor Luís Carlos Ewald teve como foco a 
previdência complementar, que são planos de futuro para 

a velhice. O professor também deu dicas de como poupar 
e como se comportar para não gastar mais do que se, es-
pecialmente no contexto atual, de estagnação da economia 
brasileira. Segundo Luís Carlos, as pessoas têm que aprender 
a reservar, guardar um pouco do que ganham e investir em 
previdência para que na aposentadoria não passe sufoco. 
“Quanto mais cedo pensar nisso é melhor. Começar a poupar 

aos 25 anos precisa fazer um 
aporte menor muito menor do 
que quem começa aos 35 para 
ter o mesmo rendimento futu-
ro”, exemplifica.

Participaram do lançamen-
to do programa o presidente 
da OAB-GO, Enil Henrique de 
Souza Filho, o vice-presidente, 
Antônio Carlos Monteiro da 
Silva, o secretário-geral Julio 
Cesar Meirelles, a diretora-te-
soureira Márcia Queiroz Nas-
cimento, o diretor adjunto da 
ESA, Tobias Nascindo Amaral, 
a presidente da Comissão de 

Direito Previdenciário e Securitário, Tatiana Sávia Brito Aires 
de Pádua, o presidente da subseção de Santa Helena, Adílio 
Evangelista Carneiro, o diretor adjunto da CASAG, Israilton 
Pereira da Silva, o presidente do conselho deliberativo da 
OABPrev GO/TO, Rômulo Pereira da Costa, e a diretora de 
benefício da OABPrev, Keila Cristina Eustáquio.

OAB-GO  .  21  
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Benefícios, convênios e serviços o ano todo

A 
dvogado (a), você sabe para onde vai o dinheiro pago da sua anui-
dade? Foi pensando em responder essa questão tão frequente, que 
a Revista da OAB-GO fez um levantamento para mostrar na prática 
que a anuidade paga se reverte em muitos benefícios para o advo-

gado inscrito, como auxílio maternidade, auxílio funeral, auxílio farmácia, 
auxílio ótica, cursos, etc. São mais de 500 convênios, serviços e benefícios 
disponíveis, exclusivamente, aos inscritos na OAB-GO.

Segundo o advogado Júlio César do Valle Vieira Machado, presidente da 
Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), só com o pagamen-
to do Auxílio-Maternidade (R$ 992), por exemplo, a advogada já tem de 
volta sua anuidade. Ela ainda pode frequentar clínicas de estética, acade-
mias, lojas, restaurantes, e tantos outros parceiros que a Casag tem, onde 
pagará com vários descontos.  “As nossas lojas tem uma programação só 
com promoções.  No mês de maio, relógios de grande marca foram ven-
didos pela metade do preço. Além do Auxílio-Maternidade, o Auxílio-Ex-
traordinário, há ainda o Auxílio-Funeral, que é pedido pelos dependentes 
quando o inscrito vem a falecer. Neste caso, dependendo da avaliação 
feita, reembolsamos o que foi pago no funeral”, diz.

Saiba mais detalhes sobre alguns dos benefícios e aproveite as oportuni-
dades disponíveis!
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Casag Seguros
Tranquilidade para seu futuro e de seus familiares. A 
Casag quer garantir bem-estar, segurança e paz para 
os associados e seus dependentes de primeiro grau. 
De forma fácil e sem complicações, a entidade ofere-
ce, em parceria com a corretora Alerta, o Casag Segu-
ros, que proporciona o melhor serviço para garantir 
proteção ao maior bem de todo ser humano: a vida.

Com contribuições mensais de R$ 5,99 ou R$ 9,99, 
você estará segurado em casos de morte acidental ou 
de invalidez acidental (permanente, total ou parcial), 
com um valor que varia de R$ 25 mil a R$50 mil. Além 
disso, o Casag Seguros oferece assistência nutricional 
que inclui fitness, estética e beleza.

Em caso de internação hospitalar, o seguro também 
apresenta um valor diário, pré-fixado, por até 180 
dias. Outra vantagem é que o segurado participa, com 
o número da apólice, de sorteios mensais no valor de 
R$10 mil, pela loteria federal.

Casag leva você
A Casag oferece transporte exclusivo aos principais 
órgãos do Poder Judiciário de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, para os associados. A van Casag Leva Você 
tem horários e itinerários pré-definidos, e percorre 
gratuitamente fóruns, TJ, Justiça Federal, TRT e Fórum 
Criminal.

Para usar o veículo, basta apresentar a carteira de 
identificação da Ordem. O usuário pode escolher em 
pegá-la nos pontos na Casag Serviços, Sede da Casag, 
Edifício Parthenon Center e Teatro Goiânia. O trajeto 
dura em média 45 minutos, podendo sofrer pequenas 
variações devido ao fluxo de trânsito no local.

Cinema
Advogado e estagiário, que tal curtir um cinema com 
preços mais acessíveis? A Casag vende ingressos mais 
baratos da rede de Cinema Lumière. Por apenas R$ 8, 
os inscritos da OAB-GO podem desfrutar da sétima 
arte, e por R$ 10 um filme em 3D.

O ingresso é vendido na Ótica do Advogado (Centro e 
na Rua 101) e é válido para qualquer uma das quatro 
unidades da rede: Araguaia Shopping, Shopping Bou-
gainville, Portal Shopping, Portal Shopping Sul.

 Com mais de dez salas na grande Goiânia, o Lumière 
tem o objetivo de levar a alegria do cinema para todos, 
possibilitando um mergulho cultural Nele, pode-se vi-
ver grandes dramas, emocionar-se com os romances, 
rir das comédias e se arrepiar com as histórias de ter-
ror.

Grandes obras cinematográficas comerciais e alterna-
tivas do mercado estão em cartaz na Rede Lumière 
para satisfazer o espectador, agindo como provedor 
de entretenimento e diversão. Os inscritos na Ordem 
podem comprar quantos ingressos quiser.

Casag Loja Souvenir
Que tal um acessório ao seu estilo? A Caixa de Assis-
tência dos Advogados de Goiás (Casag) criou uma loja 
feita especialmente para o advogado. A Loja Souvenir 
é a melhor opção para quem deseja comprar aces-
sórios. São toalhas, nécessaires, chaveiros, canetas, 
bottons, pendrive card, kit churrascos, kit queijos e 
outros.
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Farmácia do Advogado
A Farmácia do Advogado By Droga POP vende medica-
mentos e produtos de perfumaria com valores diferen-
ciados aos associados e conveniados, além de prestar 
atendimento personalizado ao associado.

Localizada na galeria de serviços da Caixa, da Rua 101, 
Setor Sul, a Farmácia do Advogado By Droga POP ofere-
ce aos advogados o melhor preço e os maiores descon-
tos. Oferecemos farmacêutico em período integral para 
melhor atendê-lo.

Mais Serviços

Além dos benefícios detalhados a anuidade do 
advogado e estagiário também pode ser rever-
tida em serviços de despachante, engraxataria, 
grupo de corrida, hotel de trânsito, ingressos 
para o Hot Park, Lagos Termas Parque, livraria, 
OAB Prev, plano de celular, ótica, plano odonto-
lógico, posto de combustível com desconto es-
pecial e muito mais.



Auxílio Extraordinário 
Ou especial, visa atender situações especiais ou 
de emergência, de caráter imprevisível, devida-
mente comprovadas, em valor não superior ao 
teto fixado pela diretoria, reembolsáveis ou não, 
após regular processo, onde se apreciará a excep-
cionalidade do caso e de ser o favorecido neces-
sitado ou não.
 
Auxílio Funeral
Benefício concedido aos dependentes do ad-
vogado falecido. Os beneficiários são: cônjuge 
ou companheira (o); filhos, na inexistência do 
cônjuge ou companheira(o); pais, inexistindo o 
cônjuge e filhos; Herdeiros legais, inexistindo o 
cônjuge, os filhos e os pais. É requisito ter sido o ti-
tular inscrito na OAB-GO e quitado as anuidades. 
 
Auxílio Maternidade
Benefício oferecido pela Casag à advogada devi-
damente inscrita na OAB-GO. Ele corresponde ao 
valor de uma anuidade, e é pago em uma única 

parcela, por meio de depósito bancário.

Ao auxílio maternidade aplicam-se as seguintes re-
gras:

 > Benefício oferecido somente às advogadas
 > A solicitante deve estar adimplente junto à OAB-GO

Documentos necessários:
 > Carteira OAB do titular
 > Identidade
 > CPF
 > Comprovante de endereço

 > Cópia autenticada da certidão de nascimento do re-
cém-nascido

 

Auxílio Reclusão
Destinado ao advogado preso em virtude de cri-
me que não o torne incompatível com o exercício 
da profissão, por prazo determinado e em valor 
fixado pela diretoria e desde que comprovada à 
necessidade.

Benefícios



O 
clube conta 

ainda com grandioso 
complexo esportivo, digno de 

importantes campeonatos regio-
nais e nacionais; salão de festas, 

que é referência para os melhores 
eventos do Estado; completa 
estrutura de lazer; e amplo 

estacionamento. 

CEL OAB

Áreas 
de lazer

O parque aquático 
do CEL é composto por 

uma piscina olímpica (50 
x 21 m), duas piscinas para 

adultos, uma piscina infantil 
com playground, duas saunas 

e vestiários. A estrutura do clube 
também oferece às crianças parque 
infantil, brinquedoteca e berçário. Os 
advogados e seus familiares contam ainda 
com sala de leitura, coreto, quiosques com 
churrasqueira, restaurante, bares, lago de pesca, 
pomar, reserva ambiental e diversos jardins.

O clube funciona das 8 às 21h30 de terça a quinta-feira; das 8 às 18 horas nas 
sextas-feiras; e das 8 às 19 horas nos sábados, domingos e feriados. O horário 

de funcionamento das piscinas é diferenciado. De terça a quinta-feira, 
todas as piscinas do CEL ficam disponíveis para uso das 8 às 17 horas; 

nas sextas-feiras, a piscina olímpica permanece aberta das 11 às 17 
horas e as demais, das 8 às 17 horas; nos sábados, domingos e 

feriados, o período de funcionamento é o mesmo para todas 
as piscinas: das 8 às 18 horas. As saunas também 

abrem em horários específicos. Nas terças 
e quintas-feiras, das 19 às 21h30, 

os associados COMPLEXO 
ESPORTIVO

O CEL da OAB-GO possui ampla infra-es-
trutura para a prática esportiva: um campo 

de futebol oficial, com moderno sistema de ilu-
minação; três campos de futebol society; quatro 
quadras de tênis; três quadras de peteca; uma 
quadra poliesportiva; duas quadras de vôlei de 

areia; uma piscina olímpica (50 x 21 m); duas 
pistas de skate; uma pista de cooper e ciclis-

mo (1.672 m); academia e salão de jogos 
com mesas de sinuca, pingue-pon-

gue e pebolim. 

Espaço 
para eventos

Com capacidade para duas mil pessoas, o salão 
de festas do CEL é referência para realização de gran-

des eventos como formaturas, shows, bailes e casamen-
tos. O espaço possui pista de dança, cozinha, camarim, palco 
amplo, camarote, varandas e uma fonte rodeada por jardins.

O píer é outra opção do CEL para sediar eventos. Cercado por 
um belíssimo jardim oriental e contendo uma piscina, o local tem 

capacidade para 600 pessoas.

O clube possui também um gerador próprio, para evitar trans-
tornos em caso de quedas de energia durante os eventos, e 

estacionamento para cerca de 940 carros.

Há ainda uma capela ecumênica com 150 lugares.

O diretor-geral do Centro de Cultura, Esporte e La-
zer (CEL) da OAB-GO é o advogado Israilton 

Pereira da Silva.

 

O 
s últimos meses têm sido de muito 
trabalho no Centro de Cultura, Es-
porte e Lazer da Advocacia de Goiás 
(CEL). Isso porque, desde fevereiro 

desse ano, o local passou por inúmeras 
obras, que trouxeram mudanças e ben-
feitorias para os advogados. Segundo 
o presidente da Comissão de Esporte e 
Lazer, Iron Amadeu Camilo de Vasconce-
los Naves, foram realizadas a reforma da 
quadra de areia, nas quatro quadras de 
tênis, nos campos society e a substitui-
ção de todo o gramado do campo oficial 
que também passou por revitalização e 
conservação.

Ainda de acordo com presidente, foi feito 
investimento na compra de novos equi-
pamentos para as saunas, troca do piso, 
rejunte e registro, além da reativação da 
sauna na área de esportes do CEL. Na 
área das piscinas foi feita a troca das raias 
da piscina olímpica, compra de máquinas 

para aquecimento da piscina adulto e in-
fantil, além do trabalho de manutenção e 
preservação das mesmas.

O CEL - construído em 1999 e inaugurado 
em agosto de 2003, foi pensado para ofe-
recer aos advogados goianos e seus fami-
liares um espaço adequado para prática 
esportiva, descanso e diversão. O proje-
to de arquitetura foi desenvolvido com 
base nas necessidades dos advogados e 
na conservação da exuberante natureza 
do lugar.

Construído numa área de mais de 171 mil 
m², o CEL abrange nascentes que abas-
tecem os dois lagos do clube. Um deles, 
com grande variedade de peixes, é utili-
zado para pesca esportiva. Para proteger 
as nascentes contra erosão, uma área de 
20 mil m² foi reflorestada. O CEL compre-
ende também uma reserva florestal que 
abriga pássaros típicos do Centro-Oeste.

Mais lazer e 
diversão
CEL passa por obras e mudanças 
para receber ainda melhor 
o advogado goiano
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NovosTempos 
Diretoria assume OAB com compromisso de fortalecer  
a advocacia e investir no interior do Estado

DESTAQUE
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O  advogado Enil Henrique de Souza 
Filho foi eleito, no dia 4 de feverei-
ro, o novo presidente da OAB-GO, 
para o mandato tampão, que se 

encerra no final deste ano. Ele, que era 
diretor-tesoureiro da entidade, teve 
44 votos dos 74 registrados na ses-
são realizada na sede da entidade, em 
Goiânia. O vice-presidente Sebastião 
Macalé teve 25 votos, enquanto o can-
didato Alexandre Caiado recebeu qua-
tro votos. Houve um voto em branco.

A eleição indireta para a presidência 
da OAB-GO se deu após o então presi-
dente da entidade, Henrique Tibúrcio, 
renunciar o posto para assumir a Se-
cretaria de Estado do Governo. Após a 
renúncia de Tibúrcio, o vice Macalé as-
sumiu a presidência e convocou nova 
eleição para o mandato tampão, como 
prevê o Estatuto da OAB.  

Com a eleição de Enil Henrique, o posto 
de diretor-tesoureiro que era ocupado 

por ele ficou a cargo da advogada Már-
cia Queiroz Nascimento. A vice-presi-
dência da OAB-GO com o advogado de 
Rio Verde Antônio Carlos Monteiro da 
Silva, a secretaria-geral com Julio Cesar 
Meirelles e Otávio Forte como secretá-
rio-geral adjunto da OAB-GO.

“O conselho se mostrou maduro, ín-
tegro. Fiquei muito feliz em ver nova 
composição da diretoria. Hoje, temos 
uma OAB plural, que dá oportunida-
des. Fico muito feliz porque, hoje a 
gente tem uma diretoria muito madu-
ra, nunca vista antes na historia da Or-
dem”, avalia Enil Henrique.

Para Enil Henrique, o mais importante 
é finalizar o mandato com resultados 
positivos e bem avaliado administra-
tivamente, financeiramente e politi-
camente. Entre as prioridades está a 
conclusão das obras das novas sedes 
do interior, como Anápolis, Itaberaí, Ja-
taí e Rio Verde.
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A VOZ DO INTERIOR 
Vice-presidente da OAB-GO, Antônio Carlos Monteiro 
da Silva, fala sobre a importância de sua  
chegada à diretoria da Ordem

TRANSIÇÃO

C  om 32 votos, o nome escolhido para assumir a vice-pre-
sidência da Ordem foi o de Antônio Carlos Monteiro da 
Silva. Trata-se de um fato inédito, uma vez que nunca an-
tes na história da OAB-GO, um advogado que atua no in-

terior foi eleito para ocupar um cargo diretivo na instituição.

Cinco meses após ter vencido a eleição, a expectativa frente 
a esse novo desafio é a melhor possível. “Espero represen-
tar bem a advocacia do interior de Goiás, lembrando que a 
advocacia do interior sempre esteve em igualdade de con-
dições com a advocacia da capital do Estado, não deixando 
nada a desejar em relação ao exercício profissional”, conta o 
advogado.  

Para Antônio Carlos, sua chegada à vice-presidência da OAB-
-GO, por intermédio dos conselheiros do interior, da capital e 
da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas (AGATRA), 
é um divisor de águas dentro da instituição. Segundo ele, a 
Ordem não pode deixar de contar com um advogado do in-
terior, que enfrenta as dificuldades do dia a dia em cada uma 

das comarcas espalhadas por todo o Estado de Goiás.

Outro ponto importante são as reivindicações da classe que 
precisam ser atendidas. “A nova gestão da OAB-GO tem vol-
tado os olhos para os advogados que militam no interior, dei-
xando claro que não existe distinção entre os colegas que 
advogam na capital com aqueles valorosos colegas que mili-
tam no interior. A advocacia se constitui de uma só força, uma 
só voz e que deve ser ouvida por todos”, diz Antônio Carlos.

Sobre as dificuldades que o advogado e presidentes de sub-
seções enfrentam, o vice-presidente é enfático. “As principais 
dificuldades referem-se à distância, a falta de domicílio na 
capital e participação das reuniões da Diretoria. Porém, es-
sas dificuldades foram e estão sendo sanadas com a minha 
participação decisiva em quase todas as reuniões da Dire-
toria, sempre lutando pela melhoria das condições para os 
advogados da capital e do interior. É um orgulho representar 
os advogados goianos que considero os mais bem prepara-
dos do País”

Obras no  interior
A atual Diretoria está concluindo as obras iniciadas pela 
anterior, correspondente à conclusão da sede adminis-
trativa de Anápolis, Itaberaí e Iporá. “Iniciamos, ainda as 
construções da Sede Administrativa de Jatai, que se en-
contra em fase de acabamento; o CEL do Sudoeste Goia-
no, localizado na cidade de Rio Verde; o CEL do Norte, 
localizado na cidade de Uruaçu, além do CEL de Firminó-
polis, que estão em fase adiantada de construção, além 
de procedermos à inauguração da Sede Administrativa 
de Aparecida de Goiânia e reforma geral do CEL - Centro 
de Esporte e Lazer da OAB, localizado em Aparecida de 
Goiânia, que será sede da primeira Olimpíada de Advoga-
dos de Rio Verde - GO, que será realizada entre os dias 
01 a 07 de setembro do corrente ano. Todos esses inves-
timentos estão sendo realizados com recursos próprios, 
porquanto são compromissos assumidos que estão sen-
to cumpridos pela atual gestão”, diz Antônio Carlos
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A FORÇA DO ADVOGADO JOVEM
Advocacia Jovem representada na diretoria  
da OAB-GO

TRANSIÇÃO

P  ela primeira vez na Ordem dos Advogados do Brasil em 
Goiás, a advocacia jovem é representada na diretoria 
com a presença de Otávio Alves Forte, secretário-ge-
ral-adjunto. Ele foi membro da Comissão da Advocacia 

Jovem de 2004 a 2006 e, em seguida, presidente de 2007 a 
2009. Depois, junto com a conselheira Ludmila Torres, Forte 
foi representar a advocacia jovem no Conselho, aonde, des-
de então, acompanha os trabalhos desenvolvidos pela CAJ, 
na gestão de 2010 e 2012 que foi do atual conselheiro sec-
cional Enil Neto e na atual gestão presidida por Wanderson 
de Oliveira.

Otávio Forte acredita que essa experiência o ajuda a enten-
der o que os jovens advogados precisam. “Essa convivência 
me permite conhecer as necessidades da advocacia jovem 
e levar para a diretoria o que precisamos fazer para atender 
essa parcela da advocacia que, hoje, representa a grande 
parte dos advogados”, afirmou.  

De acordo com ele, o principal anseio do advogado em co-
meço de carreira é o de conseguir manter-se na profissão, 
crescer profissionalmente sendo respeitado pelo seu méri-
to. Otávio Forte explica que a visão que a entidade tem é a 
de atuar para as que as dificuldades enfrentadas no inicio da 
carreira sejam minoradas através de ações que vão a des-
contos nas anuidades, cursos realizados, prestação de servi-
ço de inclusão no mercado de trabalho e gestão de carreira, 
como é o SIM (Sistema de Inteligência e Mercado).

“Tenho o aval da diretoria acatado e, com isso, tenho dado 
suporte necessário da administração para que a Comissão 
da Advocacia Jovem realize todas as suas demandas e possa 
atender as necessidades da advocacia iniciante”, explicou o 
secretário-geral-adjunto. Otávio Forte diz que as demandas 
da advocacia jovem estão baseadas na realização de cursos 
de aperfeiçoamento profissional e, também, de colocação 
na carreira. “Com isso, a CAJ tem desenvolvido diversos mini-
cursos, ciclos de palestras, debates sobre o novo CPC, como 
também trabalha com networkings para advogados inician-
tes e estagiários, com a preocupação de inserir o advogado 
em início de carreira no mercado profissional”, finaliza Forte



U 
ma das boas notícias dos últimos me-
ses são os alvarás judiciais emitidos 
em nome dos advogados, uma grande 
conquista da Comissão de Direitos e 

Prerrogativas da OAB-GO.   A determina-
ção do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) 
reconhece o direito do advogado que pos-
sui procuração com poderes para receber e 
dar quitação de alvará judicial expedido em 
seu nome, podendo este levantar os valo-
res e, posteriormente, prestar contas a seu 
constituinte. “Ocorre que alguns magistra-
dos da justiça estadual vinham recusando 
sistematicamente a emitir esses alvarás no 
nome dos advogados, o que gerava prejuí-
zos incalculáveis visto que muitos dos clien-
tes recebiam os valores e não repassavam 
ao advogados”, explica Alexandre Ramos 
Caiado, presidente da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas da OAB-GO. 

Segundo Caiado, como os honorários advo-
catícios possuem natureza alimentar existe 
uma dificuldade dos advogados em exe-
cutar os valores, pois muitos clientes não 
dispõem de patrimônio suficiente para ga-

rantir a execução.  “A partir do ofício circular 
número 49-2015 da Corregedoria Geral de 
Justiça, os magistrados têm obrigação de 
emitir os alvarás, lembrando que o eventu-
al descumprimento da orientação poderá 
acarretar a instauração de Procedimento 
Administrativo Disciplinar contra a autorida-
de”, explica.

Além dessa conquista, a Comissão de Di-
reitos e Prerrogativas lança em agosto o 
Manual de Prerrogativas, com orientações 
seguras sobre a defesa das prerrogativas 
profissionais do advogado. O manual abor-
da comentários à legislação constitucional e 
infraconstitucional relativa ao tema. “Foi ba-
seado principalmente no artigo sexto e sé-
timo da lei 8906-94, esclarecendo dúvidas 
que possam surgir no exercício da profissão 
e responde perguntas freqüentes relativos 
ao exercício da advocacia e também sobre 
as prerrogativas do estagiário”, conta Caia-
do, que percorrerá o Estado divulgando o 
manual em todas as subseções, através da 
Expedição Prerrogativas.

PRERROGATIVAS

Mais 
conquistas 
O presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas 
conversou com a Revista da OAB sobre o  
lançamento do manual das prerrogativas 
e conquistas recentes da categoria
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Alexandre Ramos Caiado 
Presidente da Comissão de Direi-
tos e Prerrogativas da OAB-GO

“Na ocasião serão debatidos temas pertinentes à 
advocacia com advogados, magistrados, membros 
do Ministério Público, servidores, Polícia Civil e Mi-
litar, esclarecendo os direitos e prerrogativas do 
advogado. O objetivo é ter mais harmonia entre os 
operadores do direito e os demais entes envolvidos 
no dia a dia da advocacia”, acredita.

Caiado ressalta que outro tema que tem recebido 
atenção especial da seccional goiana é o exercício 
ilegal da advocacia, visto que essa prática além de 
prejudicar a sociedade, traz enormes e irreparáveis 
prejuízos à advocacia. Caiado lembra que muitas 
vezes o exercício ilegal da advocacia está associado 
à captação indevida de clientela por alguns advoga-
dos. “Vale lembrar que para quem pratica o exer-
cício ilegal, além da contravenção penal do artigo 
47, poderá responder por estelionato, associação 
criminosa e falsidade ideológica. No caso de advo-
gado regularmente inscrito ser associado ao falso 
advogado este poderá ser suspenso preventiva-
mente conforme o parágrafo terceiro do artigo 70 
do Estatuto da Advocacia da OAB”, ressalta. 
O tema já foi amplamente divulgado em campanha 
feita pela OAB-GOA intitulada “Exija a Ordem” para 
esclarecer à população como se proteger de falsos 
profissionais. “Nossa recomendação é de que as 
pessoas ao procurarem os serviços de um advoga-
do verifique se este está devidamente inscrito na 
OAB-GO para evitar futuros aborrecimentos”, diz.
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