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• 4 em 1: fax, impressora, 
copiadora e scanner

• Consumo de energia 
3x inferior ao de uma 
impressora laser 

• Garantia Epson de 2 anos 
• Cartuchos individuais

• Tecnologia 3LCD, 
  com 2600 ANSI Lumens
• Contraste 2000:1 
• Resolução: SVGA 800x600

STYLUS OFFICE 
TX515FN  
MULTIFUNCIONAL 
JATO DE TINTA

PROJETOR 
POWERLITE S10 

59,90
À VISTA R$ 599,00

10X SEM JUROS

209,90
À VISTA R$ 2.099,00

10X SEM JUROS

• Alta produtividade   
e autonomia

• Baixo consumo de energia 
• Compatível com   
Windows e Mac 

• Velocidade de 25ppm/ 
50ipm (duplex), ciclo diário 
de 1.200 folhas

Parcelamos em 12 vezes nos cartões Mastercard ou Hipercard. Parcelamos em 10 vezes no cartão Visa. Garantimos o estoque de 5 unidades de cada item. Promoção válida até 01/10/2010 ou enquanto durar o 
estoque. Possíveis erros de impressão têm preservados o direito de retifi cação. Fotos Ilustrativas. Liberação de mercadorias somente após compensação de cheque. Compras no cheque sujeitas à aprovação cadastral.

SCANNER 
WORKFORCE 
PRO GT-S50

199,90
À VISTA R$ 1.999,00

10X SEM JUROS

Goiânia - Av. Deputado Jamel Cecílio
 Fone: (62) 3095-6990

Aparecida de Goiânia - Av. Rio Verde
Fone: (62) 3097-8600
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Prezada advogada, prezado advogado,

Como tradicionalmente acontece há mais de três décadas, mais uma vez, a Re-
vista da OAB-GO chega às suas mãos. Desta vez, o intervalo foi um pouco maior. 
Porém, necessário. Como pode perceber, estamos com novo projeto gráfico e 
editorial, baseados no que há de mais moderno em jornalismo de revista.
Os textos estão mais suaves e mais ilustrados. A revista está recheada de novi-
dades. Goiás é um Estado formado por brilhantes juristas. O texto apresentado 
no Senado, como sugestão para um novo Código de Processo Civil, tem contri-
buições valiosas do secretário-geral da OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges, e do 
presidente da Comissão de Direito Constitucional e Legislação, Otávio Forte. 
Várias reuniões, em Goiânia e em Brasília, pautaram o assunto.
O diretor-tesoureiro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(CFOAB), Miguel Cançado, que tão bem representa Goiás em todo o Brasil, a 
partir de Brasília, é o entrevistado desta edição. As experiências de 25 anos de 
carreira jurídica e duas gestões à frente da presidência da seccional certamente 
cacifaram Cançado a ponto de alçá-lo à diretoria do CFOAB, posto ocupado pela 
primeira vez por um goiano.
Convênio entre a nossa seccional e a Associação dos Advogados de São Paulo 
(AASP) já permite teleaulas em 15 subseções. Porém, este número será estendi-
do. Você confere, também, matéria sobre a inauguração do Anexo Olavo Berquó, 
em frente à sede da OAB-GO, no setor marista, que oferece maior comodidade 
e mais eficiência para recebê-lo. Placa com o nome de todos os inscritos, até 
2009, ilustra o primeiro pavimento do prédio. Vale uma visita, até mesmo para 
conferir o seu!
O Recorte de Intimações Digitais foi ampliado. Agora cobre todo o Brasil e o 
advogado goiano pode escolher três estados dos quais deseja receber as publi-
cações em seu nome. No interior da revista, você tem mais informações sobre 
como proceder para usar este serviço que facilita a nossa vida.
Estamos interiorizando as nossas ações. Em breve, não haverá mais nenhuma 
distância entre o profissional do interior e o da capital. O programa OAB-GO 
Itinerante se encarrega disso. Por falar em subseções, o Colégio de Presidentes 
de Subseções do segundo semestre será em Jataí. Uma matéria de turismo apre-
senta a cidade, uma das mais belas de Goiás.
Você confere, ainda, matéria sobre o Baile do Rubi e galeria de foto do evento. 
Enfim, boas notícias dos conselhos Seccional e Federal, das comissões, subse-
ções, Escola Superior de Advocacia e Caixa de Assistência dos Advogados de 
Goiás não faltam. 
Depois de ler, mande-nos um e-mail dizendo o que achou da nova revista: asses-
soria@oabgo.org.br. Se preferir, troque impressões comigo pelo twitter @hen-
rique_oabgo. Sou eu quem responde. Desta forma, estreitamos nossa relação 
e cumprimos nosso objetivo: aproximar mais e mais a advogada e o advogado 
goianos da sua casa, a OAB-GO.

Boa leitura e até em breve, pois já preparamos a próxima edição!

Uma publicação  da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional de Goiás
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FEstA | BAILE DO RUBI

cOmEmORAÇÃO 
Em GRANDE EstILO
Inovação, requinte, diversão e muita alegria marcaram a noite do dia 
27 de agosto, em mais uma edição do Baile do Rubi. A festa encerrou 
as comemorações do mês do advogado. Mais de duas mil e trezentas 
pessoas participaram do evento

Chave de ouro? Não! A advocacia goiana fe-
chou o mês de agosto com chave de rubi! Não 
há outra expressão que defina tão bem o tra-
dicional baile que encerra o mês dos advoga-
dos.  A organização da festa foi feita pela Sa-
vana Produções, com a experiência renomada 
de Lorena Falanque. “O ar sóbrio, clássico e, 
ao mesmo tempo, chique deu o tom descon-
traído, pensado para esta noite tão especial”, 
destacou Lorena. A decoração impecável, em 
tons pasteis, com magníficos arranjos, feita 
por Valéria Junqueira, anunciava: seria uma 
noite glamorosa. E foi!

Os convidados começaram a chegar ao Centro 
de Cultura, Esporte e Lazer da OAB-GO pou-
co depois das 22 horas. Advogados, familiares, 
amigos, gente da sociedade goiana, que há um 
mês já havia adquirido todas as 230 mesas dis-
poníveis. O desembargador Gentil Pil de Oli-
veira, presidente do Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região (TRT-18), foi ao Baile do 
Rubi pela primeira vez e fez questão de elogiar 
a festa. “Uma festa linda e muito bem organi-
zada. Dá gosto compartilhar um momento tão 
especial com a advocacia goiana”. Como ele, a 
advogada Luciana Luiza de Castro ficou sur-
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presa. “Nunca tinha vindo, estou encantada. 
Tudo está impecável, e quanta gente bonita!”,  
disse a advogada, reforçando que a festa é um 
bom momento para aproximar os colegas de 
profissão.
Este ano, uma atração internacional deixou o 
Baile do Rubi ainda melhor. A cantora hondu-
renha Indiana Nomma (foto 01) encantou o 
público, durante duas horas, utilizando a for-
mação de Jazz Trio, com releituras de standarts 
de jazz, unindo influências da soul e black 
music ao brazilian jazz. Bebops, improvisos, 
a voz grave e o trompete de boca, fizeram do 
show uma atração hipnotizante.  A presidente 
da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbi-
tragem, Carla Sahium, foi só elogios. “O novo 
é sempre muito bem-vindo. E inovar trazendo 
atrações tão maravilhosas é, para nós, um pre-
sente! Afinal, esta festa é pensada e preparada 
para os advogados. Quando chegamos aqui e 
nos deparamos, a cada ano, com uma surpresa 
melhor, é muito gratificante”. 
Para tanta diversão, comida e bebida fartas a 
noite toda. O cardápio foi preparado pelo Bu-
fett Piquiras e contou com vários tipos de pra-
tos quentes e saladas. “Pensamos o cardápio 
para agradar a todos, desde os vegetarianos, 
aos amantes de carnes, aves e peixes“, afirmou 
Lorena Falanque. De sobremesa, doces e tortas 
da Richesse.  O advogado Aparecido Costa vai 
ao baile todos os anos e acha que ele deveria 
acontecer mais de uma vez. “É um momento 
muito bom pra ser apenas um por ano”, co-
mentou o profissional, que teve a opinião com-
partilhada com a mulher, a professora Neusa 
Teixeira Costa. “Que tal um Baile do Rubi no 
Dia dos Namorados também?“, sugeriu.
E a noite tinha muito mais surpresas. Pouco 
depois da meia noite, a banda paulista Cru-
zeiro do Sul, uma das maiores do País, subiu 
ao palco e a animação tomou conta da festa.  
Anos 60? Sim, o musical Grease fez uma via-
gem aos tempos da brilhantina. Mas teve con-
vidado pedindo os hits dos anos 70. Tudo bem! 
A cantora Nadi Lemos atendeu ao pedido e até 
convidou o público para um banho de espuma. 
E não faltaram o sertanejo, forró, rock, dance, 

ritmos que embalaram os mais animados até o 
amanhecer, com direito a cenário digital e co-
reografias eletrizantes. 
O conselheiro federal Felicíssimo Sena elogiou 
mais esta edição do Baile do Rubi. “É muito 
bom ver este evento, que implantei, crescendo 
a cada ano. É muito gratificante ver a catego-
ria se unindo, trocando abraços”. O presidente 
da subseção de Caldas Novas, Carlos Martins, 
acompanhado de diretores da subseção, fami-
liares e amigos destacou a qualidade do even-
to. “A cada ano, observamos que a festa está 
melhor, mais organizada, com mais prestígio! 
Sem dúvida, um evento que tem feito segui-
dores“, disse, se referindo ao primeiro Baile do 
Rubi que Caldas Novas realizará no dia 08 de 
outubro. “Será um prazer compartilhar nossa

“O NOVO É SEMPRE MUITO 
BEM-VINDO. E INOVAR 
TRAzENDO ATRAçõES 
TãO MARAVILHOSAS É, 
PARA NóS, UM PRESENTE! 
AFINAL, ESTA FESTA É 
PENSADA E PREPARADA 
PARA OS ADVOGADOS”

01
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FEstA | BAILE DO RUBI

festa com todos os advogados do Estado. A ad-
vocacia é isso: sempre se unindo e se renovan-
do!”, ressaltou Carlos. 
Maria Lucila Prudente de Carvalho, secretá-
ria-geral adjunta da OAB-GO, falou sobre a 
importância das comemorações do mês dos 
advogados. “Agosto é muito precioso para nós, 
fazemos vários eventos e nada melhor que fe-
char o mês tão bem, com uma noite que já virou 
tradição. Sem dúvida, uma noite muito festiva 
e alegre”.  Maria Lucila destacou que a direção 
da OAB-GO está aprimorando o Baile do Rubi, 
e a festa de 2010 foi um exemplo disso. 
O presidente da seccional goiana da OAB, Hen-
rique Tibúrcio, lembrou que todos os eventos 
realizados no mês de agosto foram de muito 
sucesso. “Lançamos novos programas, alcan-
çamos mais vantagens para a categoria e, acima 
de tudo, vencemos desafios. Nada mais justo 
que encerrar com um baile que já está no ca-
lendário turístico da cidade, esperado por toda 
a sociedade goiana. O nosso desafio é sempre 
superar o ano anterior, com uma noite cada vez 
mais linda”, destacou Tibúrcio.
“A OAB-GO está de parabéns, foi uma noite 
muito agradável, a alegria e a diversão reina-
ram aqui! Ano que vem estarei de volta, com 
certeza“, disse o advogado Alessandro Pereira.   
Com certeza, 2011 promete!
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01. Enil Filho  e família

02. Miguel Cançado e família

03. Alan Ribeiro e Joana Dark 

04. Flavio Buonaduce Borges e família

05. Sebastião Macalé e Neuza 

06. Henrique Tibúrcio e Vanessa 

Tibúrcio

07. Marisvaldo Cortez Amado e Lucia 

08. Jaime José dos Santos e Núbia

09. Felicíssimo Sena e família

10. Paulo Gonçalves e Silvia

11. Eliane Brito e família
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01. Fernando Tibúrcio e Miriam, Henrique 

Tibúrcio e Vanessa 

02. Marcello Terto e Aline

03. Ricardo Jayme e Diane Mauriz 

04. Silvio Carvalho e Aurea Akiko

05. Iron Vasconcelos e Ana Paula

06. Francisco Sarti Carvalho e Maria Lucila

07. Dyogo Crosara e Gabriela 

08. Gustavo Machado e Valquíria

09. Isaque Lustosa e Elizabeth 

10. Murilo Lobo e Erika

11. Eduardo Scartezzini e Alessandra
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12. Rodolfo e Lorena Moura Escher

13. Henrique Tibúrcio e Vanessa, 

Walquires Tibúrcio e Maria Berta Peña 

Tibúrcio

14. Renata Sari e Maisa Lemos

15. Eurico Vellasco e Thais Sena

16. Mariani Ribeiro e Fernanda Braga

17. Clarismino Pereira Júnior e Maria 

de Lourdes

18. Lucas Jácomo e Fátima Jácomo

19. Lorena Mendes e Grécia Greny

20. Elmar Santana Júnior e Andrea 

Bastos Lage Monteiro

21. Bruno Gemus e Milene Rodrigues

22. Ana Cristina e Carolina Pereira

12 13 14

16 17

15 18

19

20 21 22
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cApA | INAUGURAçõES

OAB-GO 
INAUGURA 
ANEXO
Novo prédio vai proporcionar 
mais agilidade, conforto e 
facilidade aos advogados e 
cidadãos que usam os serviços 
da seccional

O Dia do Advogado, comemorado em 11 de 
agosto, foi mais que especial para os inscritos 
na OAB-GO. A data marcou a inauguração do 
Edifício Olavo Berquó (fotos 01 e 02), anexo da 
Casa do Advogado Jorge Jungmann, sede admi-
nistrativa da seccional goiana da OAB. 
O novo prédio, construído na gestão 2007-2009 
e equipado na gestão 2010-2012, mede 1.550 
m² e conta com um amplo espaço de atendi-
mento integrado, sala de apoio ao advogado, 
secretaria e o plenário do Tribunal de Ética e 
Disciplina (TED), além de departamentos ad-
ministrativos, subsolo, térreo, mezanino e dois 
pavimentos superiores. Todos os espaços são 
adequados para atender os deficientes físicos.
“A advocacia goiana tem crescido muito a cada 
dia, tanto na quantidade, como na qualidade. 
Esta inauguração é prova de que a instituição 
está acompanhando a evolução desta catego-
ria, que se destaca em todo o Brasil”, comentou 
Henrique Tibúrcio, presidente da OAB-GO.
No evento, Jaime José dos Santos, presidente 
da Caixa de Assistência aos Advogados de Goi-
ás (Casag), lembrou da responsabilidade da 
OAB-GO nos serviços prestados aos advoga-
dos. “Isso mostra o comprometimento da insti-
tuição com os profissionais. Agora teremos um 
local mais amplo para oferecer os benefícios e 
os serviços que a seccional de goiás vem im-
plantando ao longo dos anos”, comentou.  

Mais de 200 pessoas, entre diretores e secretá-
rios da instituição, além de advogados, autori-
dades e familiares participaram do coquetel de 
inauguração do edifício que ganhou o nome de 
Olavo Berquó, em homenagem ao ex-presiden-
te da seccional de Goiás que atuou nos anos de 
1983 a 1986. “Meu pai dedicou a vida pela OAB-
GO. Lembro que ele atuou em tempos de chum-
bo, de reconquista da democracia para que con-
seguíssemos chegar ao que vivemos hoje. Por 
isso, nos sentimos muito honrados”, agradeceu 
emocionado o filho de Olavo Berquó, o juiz fe-
deral Urbano Leal Berquó Neto (foto 03).

02
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Outra homenagem feita pela seccional de goiás 
foi um grande painel colocado na parte inter-
na do prédio (fotos 04 e 05) com os nomes dos 
quase 30 mil advogados, inscritos na OAB-GO 
de 1932, ano da criação da seccional, até de-
zembro de 2009 quando a obra foi concluída. 
“Temos que registrar o nome daquelas pessoas 
que contribuem fortemente com a OAB-GO, 
pois nós, dirigentes, só exercemos nossos car-
gos por delegação da categoria”, disse o ex-pre-
sidente da seccional e atual diretor-tesoureiro 
da OAB Nacional, Miguel Ângelo Cançado, 
idealizador da homenagem.

“A ADVOCACIA GOIANA 
TEM CRESCIDO MUITO 
A CADA DIA, TANTO NA 
QUANTIDADE, COMO 
NA QUALIDADE. ESTA 
INAUGURAçãO É PROVA 
DE QUE A INSTITUIçãO 
ESTÁ ACOMPANHANDO 
A EVOLUçãO DESTA 
CATEGORIA”

01

03

05

04
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Durante a primeira sessão plenária ordinária 
do Conselho Seccional da OAB-GO, no dia 4 
de agosto, foi entregue a reestruturação e am-
pliação da Sala de Sessões da instituição (foto 
01). O local passou por reformas, ganhou mais 
espaço e móveis novos. Também foi alterada a 
disposição do plenário e modificado o formato 
da mesa dos conselheiros, que passou de uma 
para três.
Na ocasião, também foi inaugurada a atualiza-
ção da Galeria de Presidentes da OAB-GO (foto 
02), onde foram inseridas as fotos dos conse-
lheiros federais da OAB, Felicíssimo Sena e Mi-
guel Ângelo Cançado. “Este é o reconhecimen-
to da Ordem pela contribuição notável, não só 
física, como ética, desses dois profissionais que 
engrandecem nossa instituição”, comentou o 
presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio.
Felicíssimo Sena disse que se sentiu honrado 
por fazer parte da galeria e cumprir o papel de 
presidente na instituição. “Foi um trabalho mo-

Sala de Sessões é ampliada

desto, feito com a força de tantos companhei-
ros, homens e mulheres que ajudaram a cons-
truir a história da OAB-GO”. 
Miguel Ângelo Cançado destacou a força da 
OAB no Estado. “Ser presidente de uma sec-
cional é uma grande alegria que um advogado 
pode acumular ao longo da sua vida político-
classista-institucional. Nós conseguimos deixar 
marcas efetivas de nossa gestão para a classe”, 
comentou.

01

02
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Advocacia e Poder Judiciário 
de Goiás, se unem para criar 
ações que possam reduzir os 
valores das custas judiciais 
no Estado

Uma comissão mista para analisar e discutir as 
altas custas judiciais praticadas, em Goiás, e 
tentar encontrar uma solução para o problema, 
que prejudica o acesso à Justiça no Estado. A de-
cisão, tomada em conjunto entre os presidentes 
da seccional goiana da OAB, Henrique Tibúrcio, 
e o presidente do TJ-GO, Paulo Teles, foi resul-
tado de todas as avaliações feitas durante audi-
ência pública, realizada em maio, pela Comis-
são de Direito Constitucional e Legislação da 
OAB-GO. Várias autoridades participaram da 
audiência, entre elas os conselheiros do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), Jorge Hélio Cha-
ves e Jefferson Kravchynchyn, que representou o 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Cezar Peluso.
De acordo com estudo feito pela assessoria ju-
rídica da OAB-GO, em uma ação de execução, 
estimada em R$ 1 milhão, as custas iniciais do 
Judiciário goiano ultrapassam R$ 18 mil. No Dis-
trito Federal, por exemplo, não discriminados 
valores relativos a protocolo, distribuidor, con-
tador, mandados e demais repasses, incidiriam 
aproximadamente R$ 450; no Mato Grosso do 
Sul, R$ 1,3 mil; e, no Tocantins, R$ 2,8 mil.
O conselheiro do CNJ Jefferson Kravchynchyn 

elogiou a iniciativa da OAB-GO e lembrou que 
uma discussão como esta precisa acontecer em 
conjunto com toda a sociedade. “Por que os ci-
dadãos goianos têm de pagar valores tão acima 
dos praticados em outras federações? É injusto 
e foge dos padrões de democracia que tanto de-
fendemos no Poder Judiciário”.
Otávio Alves Forte, presidente da Comissão de 
Direito Constitucional e Legislação da OAB-
GO, destacou, durante a audiência, a necessida-
de contínua de discutir as altas custas, no senti-
do de não impedir o acesso do cidadão à Justiça. 
“Nós chamamos os Poderes constituídos de 
nosso Estado para debater essa discrepância. O 
resultado foi muito positivo: houve uma con-
cordância de que o problema nega uma garantia 
constitucional  e que tem que ser resolvido”, res-
saltou Otávio Forte.
Henrique Tibúrcio lembrou que é preciso en-
contrar uma solução rápida para que o preceito 
constitucional do acesso à Justiça não seja impe-
dido por questões de ordem financeira. “Vamos 
buscar e propor alternativas para mudar essa re-
alidade”, enfatizou o presidente da OAB-GO.
Também participaram das discussões o vice-
presidente da OAB-GO, Sebastião Macalé; o 
secretário-geral, Flávio Buonaduce Borges; a 
secretária-geral-adjunta, Maria Lucila Ribei-
ro; o diretor-tesoureiro, Enil Henrique Filho; o 
diretor-tesoureiro do Conselho Federal da OAB, 
Miguel Ângelo Cançado; o diretor do Foro de 
Goiânia, Carlos Elias Silva; o procurador-geral 
do Estado, Anderson Máximo, e o procurador-
geral de Justiça, Eduardo Abdon.

DIscUssÃO | CUSTAS JUDICIAIS

cOmIssÃO mIstA AVALIA ALtAs cUstAs
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OAB-GO ItINERANtE LEVA 
sERVIÇOs pARA ADVOGADOs 
DO INtERIOR

BENEFÍcIO | SUBSEçõES

Programa foi lançado em 
agosto, no TJ-GO. Até o fim do 
ano, mais três subseções serão 
contempladas

Uma audiência pública sobre Advocacia, Justi-
ça e Sociedade abriu o lançamento do programa   
OAB-GO Itinerante. O evento contou com a pre-
sença de membros da diretoria da OAB-GO, como 
conselheiros-seccionais, presidentes e membros 
de comissões, presidentes de subseções, além de 
advogados e autoridades do Poder Judiciário (foto 
01). “Vejo como extremamente relevante essa ini-
ciativa. É um projeto que pode traçar rumos para 
a advocacia, o que vai auxiliar muito o Poder Ju-
diciário”, elogiou Gentil Pio de Oliveira (foto 02), 
presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 
18ª Região (TRT-18).
A primeira cidade a receber o programa OAB-GO 
Itinerante foi Catalão, no dia 08 de setembro. O 
município abrange mais de 10 municípios e reú-
ne quase 300 inscritos na Ordem. “Esse evento, 
além de fortalecer nossa subseção, contribui para 
o desenvolvimento da Justiça e a atualização do 
advogado”, comentou José Roberto Ferreira (foto 
03), presidente da subseção de Catalão. 
O programa OAB-GO Itinerante acontece, uma 
vez por mês, em uma subseção. Na abertura de 

cada edição, uma audiência pública, envolven-
do autoridades locais, discutirá melhorias para a 
administração da Justiça na cidade. Além disso, 
a diretoria da seccional vai montar uma estrutu-
ra com vários serviços para os advogados, como 
atualização cadastral e a troca do cartão de iden-
tidade profissional dos interessados, entre outros. 
A Ouvidoria-Geral da instituição também vai se 
instalar na cidade para receber críticas, suges-
tões e auxiliar nos atendimentos. “Nosso objetivo 
é fazer com que os inscritos, em todo o Estado, 
participem efetivamente da OAB-GO, usufruindo 
dos serviços, que, antes, eram oferecidos apenas 
na Capital”, explicou Flávio Buonaduce Borges, 
secretário-geral da OAB-GO.
Para participar do programa OAB-GO Itinerante 
basta que o advogado esteja inscrito na subseção e 
fique atento à data do evento em sua cidade.

pRÓXImAs EDIÇÕEs

OUtROs sERVIÇOs

14/10 Formosa, 25/11 Trindade, 8/12 
Itumbiara.

Casag

OABPrev e OAB-Saúde

ESA-GO

01 02 03
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ENtREVIstA | MIGUEL CANçADO

GOIÁs NO 
cONsELHO 
FEDERAL DA OAB
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Trabalho do Conselho Federal> “O Conselho 
tem grandes desafios, é um órgão muito co-
brado e essa cobrança se estende às seccio-
nais. Estamos sempre nos desdobrando para 
cumprir ações administrativas, corporativas 
e institucionais da Ordem. O Conselho tem 
buscado agir em defesa da moralidade e da 
legalidade”.

Diretor - Tesoureiro> “É um trabalho cuidado-

so, que envolve a gestão de interesses, pauta-
da nos valores fundamentais para a advocacia, 
como o respeito e a dignidade. A experiência 
adquirida, durante os meus dois mandatos na 
OAB de Goiás, tem contribuído muito para a 
gestão deste trabalho”.

Goiás no cenário nacional> “Goiás é sempre 
muito respeitado no cenário nacional. Temos 
uma linha de serviços; de atuação corporativa 

ENtREVIstA | MIGUEL CANçADO

25 anos de carreira jurídica, presidente da OAB-GO por dois mandatos 
(2004 – 2009), conselheiro federal da OAB e diretor-tesoureiro 
do Conselho Federal. A experiência do advogado Miguel Ângelo 
Cançado tem ajudado a advocacia goiana a alcançar resultados 
positivos no cenário nacional. Segundo ele, o Poder Judiciário, no 
País, tem grandes desafios, e a Ordem dos Advogados do Brasil tem 
papel relevante para enfrentá-los. Nesta entrevista, Miguel Cançado 
fala sobre temas importantes, a atuação dele no Conselho Federal e 
o destaque da OAB goiana na advocacia brasileira.
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e institucional marcantes, por isso temos tido 
êxito. A gestão de Henrique Tibúrcio tem des-
tacado a importância de dignificar, cada vez 
mais, o trabalho da advocacia - no Estado e no 
Brasil - e estou certo de que o caminho é esse. 
A OAB goiana continuará cumprindo essas ta-
refas de forma sempre muito atuante”.

Reforma do Código de Processo Civil> “A mu-
dança é necessária. Entendo as resistências 
que existem, mas as leis devem ser atualiza-
das, conforme a evolução dos fatos sociais. 
Clama-se por uma melhor estrutura do Poder 
Judiciário, mas é preciso conciliar a necessi-
dade de estruturar, com a reforma, não só do 
Código Civil, mas também do Código Penal. 
Celeridade significa não só uma melhor es-
trutura do Poder Judiciário, mas também boa 
gestão e constante aprimoramento do sistema 
legislativo”.

O Conselho Nacional de Justiça> “É inacredi-
tável que a sociedade brasileira, em especial 
a advocacia, tenha demorado tanto para criar 
um órgão como esse. O CNJ foi, seguramen-
te, o maior avanço que o Brasil conseguiu, nos 
últimos anos, em se tratando da moralização 
do Poder Judiciário. Ao longo desses 5 anos 
de atuação, foram muitos os progressos. Mas,  
hoje, o que se vê, infelizmente, é o Supremo 
Tribunal Federal diminuindo a importância 
correcional do CNJ, e isso é bem preocupan-
te. A nossa expectativa é de que as turmas 
julgadoras do Supremo não consolidem algu-
mas interpretações, como a de que primeiro a 
questão deve ser esgotada nas instâncias esta-
duais para depois ser levada ao CNJ. O papel 
do Conselho Nacional de Justiça é muito im-
portante  e deve ser considerado como priori-
tário. Tenho certeza  que o Conselho Federal 
vai trabalhar para preservar o CNJ”.

A Sociedade e o Poder Judiciário> Hoje, a so-
ciedade tem uma visão mais aberta da atua-
ção da Justiça. Nós já ouvimos o presidente 
da República dizer que o Poder Judiciário é 
uma caixa preta, e o próprio CNJ contribuiu, 

“A GESTãO DE HENRIQUE 
TIBúRCIO TEM DESTACADO 
A IMPORTÂNCIA DE 
DIGNIFICAR, CADA VEz MAIS, 
O TRABALHO DA ADVOCACIA 
-NO ESTADO E NO BRASIL- 
E ESTOU CERTO DE QUE O 
CAMINHO É ESSE”

nos últimos anos, para a abertura dessa caixa, 
tornando-a algo menos distante. Mas, quan-
do se fala de proximidade da Justiça, não po-
demos deixar de chamar atenção para alguns 
detalhes importantes, como, por exemplo, o 
trabalho dos advogados dativos em Goiás, que 
enfrentam um déficit gravíssimo com o paga-
mento dos profissionais que prestam a assis-
tência judiciária. A OAB-GO tem conseguido 
avanços significativos, mas é preciso continu-
ar avançando. Uma outra questão são as altas 
custas judiciais em Goiás,  amplamente discu-
tidas e que, com certeza, devem ter resultados 
positivos no futuro próximo. Tudo isso são 
questões que fazem parte de uma aproxima-
ção real com a sociedade.  Tanto no Conselho 
Federal, quanto na seccional goiana, que tem 
realizado um trabalho extraordinário. Vamos 
continuar atentos, sempre em defesa da advo-
cacia digna, para uma sociedade com amplo 
acesso à Justiça”.
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As teleaulas da Associação dos Advogados de 
São Paulo (AASP) já são transmitidas, perio-
dicamente, desde junho do ano passado, na 
sede da Escola Superior de Advocacia de Goiás 
(ESA-GO), em Goiânia. Mas, a partir de ago-
ra, 15 subseções da OAB-GO, também passam 
a receber o serviço. O convênio que viabiliza o 
benefício foi assinado pelas duas instituições 
em julho.
A intenção é aperfeiçoar e qualificar os advo-
gados, independente da cidade onde o profis-
sional atua. “Esse é o nosso papel. Oferecer, 
aos profissionais de Goiás, o que há de mais 
moderno em ensino à distância”, destacou o 

cONVêNIO | ENSINO A DISTÂNCIA

cURsOs tELEpREsENcIAIs 
NAs sUBsEÇÕEs

Benefício foi viabilizado por 
meio de parceria entre AASP e 
ESA-GO

representante da AASP, Roger Augusto Tojeiro 
Morcelli (foto 02).
Os cursos serão transmitidos nas subseções, 
via satélite, com sinal de qualidade. As veicu-
lações serão em grades pré-estabelecidas, em 
horários determinados, o que antes não era 
possível por causa do alto custo. “Agora, o ensi-
no alcança grande parte do mundo jurídico e a 
intenção é levá-lo a todas as subseções em Goi-
ás”, enfatizou Alexandre Iunes Machado (foto 
01), diretor-geral da ESA.
A implantação do convênio do projeto de ensi-
no à distância foi celebrada com a transmissão 
da palestra “O Habeas Corpus como instru-
mento de Defesa das Prerrogativas do Advo-
gado”, ministrada pelo advogado criminalista 
Alberto Zacharias Toron, no dia 11 de agosto. 
O tema foi uma oportunidade para discutir a 
garantia da liberdade do advogado, sua função 
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Para facilitar o contato entre os membros das 
subseções e a Escola Superior de Advocacia, 
foram empossados, no dia 06 de agosto, 21 de-
legados da instituição. Com isso, a gestão da 
ESA, nas cidades do interior de Goiás, passa a 
ser feita através destes profissionais, que tam-
bém passam a ser responsáveis pela realização 
de eventos, parcerias e pelo contato direto com 
a advocacia local. “São parceiros importantes 
para a implantação de cursos e outras ativida-
des para os advogados de cada região”, lembrou 
Alexandre Iunes, diretor-geral da ESA.
A solenidade de posse contou com a presença 

Delegados da ESA são empossados 
do presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
do secretário geral da OAB-GO, Flávio Buona-
duce Borges, além do presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), 
Jaime José dos Santos e do representante da 
AASP, Roger Augusto Tojeiro Morcelli. Para 
Henrique Tibúrcio, a posse dos novos delega-
dos mostra que a OAB-GO está presente em 
todo o Estado: “Isso só vem contribuir para o 
desenvolvimento intelectual dos operadores 
do Direito e também para a expansão dos nos-
sos serviços a todos os profissionais”, lembrou 
o presidente.

e confirmar a importância do profissional. A 
aula inaugural, exibida simultaneamente para 
15 subseções, contou com a presença do presi-
dente da seccional goiana, Henrique Tibúrcio, 
do diretor-geral da ESA, Alexandre Iunes, e do 
conselheiro federal da OAB Felicíssimo Sena. 
Os interessados em participar das próximas 
teleaulas podem se inscrever através do ende-
reço eletrônico www.oabgo.org.br/esa, onde 
está disponível a programação completa dos 
eventos. 01 02
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O BRAsIL pREcIsA DE 
Um NOVO cÓDIGO DE 
pROcEssO cIVIL?
Integrantes da OAB-GO e advogados apontam sugestões para o 
texto do Projeto de Lei que tramita no Congresso Nacional

“A demora da Justiça é também uma forma de 
injustiça”, a frase nos remete à avaliação, que, em 
geral, fazemos hoje da aplicação da igualdade de 
direitos no País. Quantos de nós, em algum mo-
mento, questionamos: como é a prestação juris-
dicional no Brasil?  Há alguns anos, estudiosos 
da área analisam a necessidade de mudanças que 
possam tornar esses serviços mais eficazes. Um 
exemplo disso é o Código de Processo Civil, Lei 
5.869, de 1973, que agora vai passar por modifi-
cações. O Projeto de Lei 166/2010, que tramita 
no Congresso Nacional, é de iniciativa do presi-
dente do Senado, José Sarney. Um grupo de pen-
sadores do Direito, comandado pelo ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux estudou, e 

discutiu as principais alterações. 
Mas o Código vigente precisa realmente de mu-
danças? Para o secretário-geral da OAB-GO, 
Flávio Buonaduce Borges (foto 01), se compara-
do a outros países, o Brasil não tem um Código 
de Processo Civil defasado, mas, segundo ele, a 
sociedade mudou, evoluiu e exige mais. Flávio 
discorda de que a quantidade de recursos seja o 
maior problema que o Poder Judiciário enfrenta. 
“O Código vigente prevê somente seis tipos de 
recursos no processo, e, desses, apenas dois são 
utilizados com muita frequência no cotidiano. 
Não é muito! O problema é a grande quantidade 
de recursos, diante de uma estrutura acanhada 
para solucionar o problema. Nós temos muita 

REFORmA | CPC



Revista da OAB GO | 25

procura e pouca estrutura para efetivar o servi-
ço“.
Para o secretário-geral, o novo Código vai trazer 
vantagens significativas, como o chamado Inci-
dente de Coletivização de Demandas - ações que 
envolvem uma coletividade passam a ter trata-
mento diferenciado, sendo discutidas em uma 
única ação. “Isso é muito positivo, vai dar cele-
ridade ao processo”. Como crítica, Flávio Buo-
naduce avalia que o tempo desse grupo de estu-
diosos para analisar e discutir o projeto foi muito 
curto. “Eu temo, e estou certo de que essa é uma 
opinião compartilhada por toda a seccional, que 
o Código entre em vigor, e só depois a sociedade 
comece a discutí-lo, podendo perceber a necessi-
dade de uma nova mudança em pouco tempo”. 
O presidente da Comissão de Direito Constitu-
cional e Legislação da OAB-GO, Otávio Alves 
Forte (foto 02), também cita a falta de estrutura 
como o principal entrave para uma prestação ju-
risdicional de qualidade. Ele lembra que há juí-
zes em comarcas do interior com uma demanda 
de milhares de processos, e que, a maioria desses 
profissionais, responde por até quatro comarcas.  
Otávio avalia que o novo Código vai trazer uma 
“divisão mais racional”, e isso é muito positivo, 
mas ressalta outro ponto, que ainda é muito ar-

“NãO É MUDANDO A 
LEI QUE SE MUDA UMA 

REALIDADE, MAS VAMOS 
ASSUMIR O RISCO“

raigado no Brasil. “Temos um longo caminho a 
percorrer pela Democracia. Ainda temos uma 
cultura de que um Judiciário fraco e lento é mais 
vantajoso para o Executivo, que é, hoje, um dos 
maiores clientes da Justiça. A administração 
pública é constantemente acionada, o que sig-
nifica que, para o Poder Executivo, quanto pior, 
melhor. Enquanto não evoluirmos democrati-
camente, nesse sentido, não há solução a curto 
prazo”, avalia Otávio Forte. 
Na opinião do advogado Lúcio Flávio de Paiva 
(foto 03), as vantagens trazidas com a mudança 
são irrelevantes, se comparadas aos pontos ne-
gativos. Para ele, algumas alterações, a exemplo 
da redução do número de recursos, da criação da 
parte geral e da coletivização de demandas, são 
valiosas. Mas Lúcio Flávio destaca que o Brasil 
pode enfrentar riscos, como a perda da constru-
ção doutrinária alcançada ao longo de décadas. 
“Não é mudando a lei que se muda uma reali-
dade, mas vamos assumir o risco“, pondera o ad-
vogado.
Até o fim de outubro, os senadores encarregados 
dos relatórios parciais devem apresentar seus es-
tudos e conclusões. O novo Código de Processo 
Civil deve ficar pronto para votação ainda este 
ano.

01 02

03
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REcORtE DE INtImAÇÕEs 
DIGItAIs ABRANGE tODOs 
Os EstADOs

RID é ampliado. Usuário 
do serviço pode receber 
publicações de até três estados

Diariamente, as intimações processuais publi-
cadas nos Diários da Justiça de Goiás, Distrito 
Federal e tribunais superiores são enviadas, por 
e-mail, aos advogados goianos que aderiram ao 
serviço oferecido pela OAB-GO. O Recorte de 
Intimações Digitais (RID) é disponibilizado, 
gratuitamente, desde o início do ano passado, 
mas foi ampliado  em maio. Os usuários agora 
podem escolher, além desses, outros três esta-
dos dos quais desejam receber a publicação. 

Para isso, basta acessar o endereço eletrônico 
recortedigital.oabgo.org.br e clicar na opção 
“Estados Extras”. Com a ampliação, os mais de 
18 mil goianos inscritos no serviço passam a 
receber recortes digitais de todo o Brasil. São 
Paulo, Tocantins e Minas Gerais estão entre 
os estados mais procurados. “A informação 
é on-line, ágil e eficiente. O objetivo é facili-
tar para que os advogados trabalhem melhor, 
mais bem-informados, e tenham o retorno da 
anuidade paga por eles“, ressaltou o diretor-te-
soureiro da OAB-GO, Enil Henrique de Souza 
Filho (foto 01).
Outras vantagens do benefício são o acesso às 
publicações pelo celular, caso o inscrito faça 

sERVIÇO | ELETRôNICO



Revista da OAB GO | 27

esta opção; o nome do profissional destacado 
em negrito nas intimações, e a disponibilida-
de do histórico de publicações por 45 dias no 
portal da seccional goiana da OAB. Para o ad-
vogado Emílio Pereira, o serviço, além de faci-
litar o acesso às informações de outros estados, 
contribui para melhor execução do trabalho.   
Opinião compartilhada pela advogada Rosana 
Martins. “Tenho clientes no Tocantins, e tem 
sido muito útil receber as intimações daquele 
Estado. A informação chega assim que solicita-
mos. É muito prático”, diz. 
A OAB-GO mantém uma Central de Suporte 
para tirar dúvidas dos usuários: 
oabgo@recortedigital.adv.br
ou pelo telefone (62) 4053-7862.

Ampliação de 
desconto e outras 
vantagens

“O OBJETIVO É FACILITAR 
PARA QUE OS ADVOGADOS 
TRABALHEM MELHOR, 
MAIS BEM-INFORMADOS, 
E TENHAM O RETORNO DA 
ANUIDADE PAGA POR ELES” 01

Os advogados, em início de carreira, agora con-
tam com o desconto de 20%, não só em duas, 
mas em três parcelas da anuidade paga à OAB-
GO. “Todo início de carreira é difícil, e, para o 
advogado, até pelo grande número de pessoas 
na profissão, pode ser ainda mais difícil. Que-
remos facilitar o começo da carreira para o pro-
fissional e ampliamos o desconto em mais uma 
parcela”, explicou o diretor-tesoureiro, Enil 
Henrique de Souza Filho.  A Ordem, em Goi-
ás, também está ampliando as vantagens e vai 
passar a oferecer descontos para a compra de 
computadores e de móveis, por meio da Credi-
jur, com uma linha de crédito com custo menor 
e juros facilitados.
Outra novidade, ainda para este ano, é o Setor 
de Compras, no qual os advogados poderão 
adquirir produtos para seus escritórios, com o 
preço entre 30 a 40% mais barato do que o pra-
ticado no mercado.
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sERVIÇO | NOVA VAN

AGORA tAmBÉm 
Em ApAREcIDA 
DE GOIÂNIA
Transporte é ampliado. 
Advogados podem usufruir do 
benefício gratuitamente

O transporte dos advogados e estagiários, aos 
fóruns e aos tribunais, em funcionamento na 
Capital, há cerca de um ano, agora atende tam-
bém os profissionais de Aparecida de Goiânia. 
O serviço, oferecido pela Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Casag) foi lançado 
em junho e é totalmente gratuito. Com horá-
rios e itinerários pré-definidos, a van, adquiri-
da para o serviço, transporta os usuários com 
agilidade e segurança.  
Segundo o presidente da subseção de Apare-
cida, Walter de Araújo (foto 01), o transporte 
era uma necessidade de muitos advogados que 
precisam transitar entre o município e a Ca-
pital, às vezes até mais de uma vez por dia. “A 
nossa reivindicação foi prontamente atendida 
pela diretoria da Casag. O transporte gratuito 
tem facilitado o trabalho dos profissionais que 
precisam sair de Aparecida e ir aos fóruns e 
tribunais de Goiânia, quase todos os dias. Tem 
sido realmente providencial”, ressaltou Walter.  
O veículo transporta os passageiros de Goiânia 
para Aparecida durante dois horários pela ma-
nhã e quatro horários à tarde, passando pelos 

fóruns, justiça do trabalho das duas cidades, 
além de pontos como o Centro de Cultura, Es-
porte e Lazer da OAB-GO (CEL) e o Terminal 
da Vila Brasília.  
Para o presidente da Casag, Jaime José dos 
Santos (foto 02), o “Leva Você” está facilitan-
do o trabalho de inúmeros advogados, espe-
cialmente os em inicio de carreira, que muitas 
vezes não têm condições de utilizar veiculo 
próprio. “Com certeza, é mais um serviço que 
visa à qualidade para o trabalho dos nossos 
profissionais”. 
O advogado Luís André Silva usa o transpor-
te pelo menos três vezes por semana. Para ele, 
a economia, de tempo e dinheiro, tem feito o 
trabalho render. “Já fiz o trajeto de carro, mas, 
às vezes, precisava pegar ônibus ou táxi. Usar 
a van, que me leva com segurança e ainda sem 
gastar nada, tem sido ótimo, um serviço exem-
plar“. 
Para conferir os horários e itinerários das vans, 
que fazem o transporte em Goiânia e Apareci-
da, basta acessar o site da OAB-GO ou direto 
no site da Casag: www.casag.siteoficial.ws

cAsAG LEVA VOcê

01 02
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As novidades não ficaram só no transporte.  Em 
julho, a Caixa de Assistência dos Advogados de 
Goiás firmou convênio com o Rio Quente Re-
sorts. Os descontos variam de 5 a 30% para hos-
pedagens e para o Hot Park, valores que ainda 
podem ser divididos em até três parcelas nos 
cartões de crédito.
Outros projetos já estão em andamento e, em 
breve, novas vantagens serão oferecidas aos 
usuários. O presidente da Casag, Jaime José dos 
Santos, explica que alguns desses projetos visam 
principalmente às subseções. “Teremos a proje-
ção de benefícios que vão atender especialmen-
te advogados de cidades do interior do estado, 
que também prestam serviço em Goiânia”, diz.
Jaime explica que a Casag está reestruturando 
sua atividade comercial e buscando mais recur-
sos financeiros, o que vai permitir a distribuição 
de muitos benefícios aos advogados. “As boas 
surpresas serão muitas, aguardem!“.

Mais vantagens
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EspORtE | COMPETIçõES

JOGOs ABERtOs DA ADVOcAcIA 
mOVImENtAm cEL DA OAB-GO
O evento, em comemoracão 
ao Dia do Advogado, reuniu 
milhares de pessoas e arrecadou 
cerca de uma tonelada de 
alimentos

Sábado de festa no CEL. Alegria, descontração e 
a prática de esportes marcaram o V Jogos Aber-
tos da Advocacia, em comemoração ao Dia do 
Advogado. A solenidade de abertura foi realiza-
da no gramado do campo de futebol (foto 01), ao 
som da Banda Marcial Jaime Câmara e coreogra-
fia dos alunos do Colégio Estadual José Carlos 
de Almeida. Logo depois, houve o hasteamento 
das bandeiras do Brasil (foto 02), de Goiás, de 
Aparecida de Goiânia e da OAB-GO. 
O presidente da Comissão de Esporte e Lazer, 
Iron Amadeu Camilo Naves, agradeceu a pre-
sença de todos, e destacou a importância do 
evento para a integração da advocacia no Esta-
do. “Agosto é o mês mais importante para a ad-
vocacia em todo o País, e, em Goiás, esse evento 
é um dos mais importantes realizados no mês. 

A melhor forma de integração é o esporte. Além 
de proporcionar saúde, nossa intenção é fazer 
com que os advogados possam confraternizar, 
trazer os funcionários de seus escritórios e apro-
veitar o dia“, ressaltou Iron.
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio, reforçou a importância da participação. 
“Ganhando ou não, em qualquer uma dessas 
modalidades, o mais importante é a alegria de 
estarmos aqui, participando de um dia tão fes-
tivo”. Henrique Tibúrcio lembrou que a come-
moração do mês de agosto é muito importante 
para os advogados e familiares.  “Este dia é um 
momento de união pelo esporte, é momento de 
socializar, de poder encontrar os amigos e falar 
de assuntos que fogem do cotidiano.” 
Para Sebastião Macalé, vice-presidente da OAB-
GO, o V Jogos Abertos é um sonho realizado, 
que xxo advogado sem paletó e gravata, joga fu-
tebol, nada, joga peteca, brinca. Isso é o melhor! 
Nós da OAB Goiana podemos dizer, com muita 
alegria, que somos referência nacional até no 
esporte“, destacou o vice-presidente.
Também participaram do evento o diretor-te-
soureiro do Conselho Federal da OAB, Miguel 
Ângelo Cançado; o secretário-geral da seccio-

01 02
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nal, Flávio Buonaduce Borges; a secretária-ge-
ral-adjunta, Maria Lucila Prudente de Carvalho; 
o diretor-tesoureiro, Enil Henrique de Souza Fi-
lho; a vice-presidente da Comissão de Esporte e 
Cultura, conselheira seccional Maria Elisa Qua-
cken e o presidente da subseção  de Aparecida 
de Goiânia, Walter de Araújo. 
Casag presente - A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag) preparou um es-
tande especial, com serviços gratuitos - aferição 
de pressão e glicose, massagem, além de uma 
mesa de frutas. Para a criançada, picolés, pipo-
ca, algodão doce e pula-pula. Os participantes 
puderam ainda consultar serviços da OABPrev e 
OAB-Saúde, da Farmácia,  da Livraria e da Óti-
ca do Advogado. “A Casag faz questão de fazer, 
neste dia tão especial, ações sociais que propor-

cionem qualidade aos inscritos e à sociedade“, 
ressaltou o presidente da instituição, Jaime José 
dos Santos.
Não faltaram competições para todos os talen-
tos e gostos.  Canoagem, capoeira, futebol soçai-
te, pesca esportiva, peteca, sinuca, tênis de mesa 
e de quadra, truco e vôlei de areia.  O advogado 
Valdison Rodrigues de Rezende jogou futebol 
contra o time de uma das subseções e venceu 
por 1 X 0. “Essa é uma oportunidade de descan-
sar tirando a tensão do dia a dia, um lazer muito 
prazeroso”. 
Já o engenheiro Wellington Teixeira, membro da 
Associação Brasileira de Peteca, aproveitou o dia 
para participar dos jogos e elogiou a iniciativa 
da OAB-GO. “Abrir esse dia para a sociedade é 
muito bom, eu faço questão de participar”.

Pescaria e Ioga no CEL
 A tarde do dia 20 de agosto foi de pescaria. Muitos 
frequentadores aproveitaram o fim do dia para fis-
gar alguns peixes, durante a Pescaria Esportiva, no 
lago do CEL da OAB-GO. Jorge Luís Caetano Brito, 
ao lado do filho, pescou um pacu.  Já no domingo, 
dia 29, foi a vez da Ioga, com exercícios de postura, 
respiração e relaxamento. As aulas, ministradas 
pelo instrutor do método De Rose, Pedro Carrer, 
têm atraído muita gente ao complexo aquático do 
CEL. E acontecem sempre no último domingo do 
mês. “É uma oportunidade de lazer e descanso. É 
muito gostoso!”,  disse a advogada Rosana Martins, 
que sempre participa.
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O Fórum Permanente de Discussão sobre a 
Qualidade da Educação Jurídica em Goiás se 
reuniu, em agosto, na sala se sessões da OAB-
GO.  Umas das decisões tomadas foi a escolha 
da data para reunião extraordinária, que vai de-
bater a realização do primeiro Exame de Ordem 
pela Fundação Getúlio Vargas, a edição 20.10.2. 
O dia escolhido foi 22 de novembro. A prova ob-
jetiva foi aplicada no dia 26 de setembro. Outro 
tema discutido foi a expansão da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG).
Segundo o presidente do Fórum e da Comis-
são de Ensino Jurídico da seccional, Rubens 
Fernando Mendes de Campos, as reuniões or-
dinárias serão semestrais. Pode ainda haver 
encontros extraordinários, quando necessário. 
O secretário-geral da OAB-GO, Flávio Buona-
duce Borges, explicou que o trabalho do Fórum 
é importante para que seja mantida a boa rela-
ção entre as Faculdades de Direito e a seccio-
nal, visando sempre o aprimoramento da Edu-
cação Jurídica no Estado.  Também estiveram 
presentes no evento o presidente da Comissão 
de Estágio e Exame de Ordem da instituição e 
secretário da Coordenação Nacional do Exame 
de Ordem Unificado, Júlio César do Valle Vieira 
Machado, o vice-presidente do Fórum, Jorge de 
Jesus Bernardo, além de representantes de ins-
tituições de ensino superior de Goiás que com-
põem o Fórum.

pANORAmA | COMISSõES

EDUcAÇÃO JURÍDIcA 
Em GOIÁs

Sucesso absoluto em mais um evento da  OAB-
GO,  para comemorar o Dia do Advogado. O 
Sarau, realizado em 20 de agosto, e organizado 
pela Comissão de Cultura da seccional, contou 
com a presença de artistas plásticos, escritores, 
entre outras personalidades, que lotaram o sa-
lão social seccional goiana.  Segundo a presi-
dente da Comissão de Cultura, Eliane Brito, o 
objetivo de eventos como o Sarau é promover 
a cultura e incentivar a criatividade da advoca-
cia. “Isso é muito importante para o advogado, 
é uma válvula de escape  para desenvolver in-
clusive o seu lado lúdico”.  O escritor Miguel 
Jorge, que, no evento, lançou o livro “De Ouro 
em Ouro”, falou sobre a iniciativa. “É um traba-
lho extraordinário da comissão,  promovendo a 
cultura e aproximando a OAB-GO da socieda-
de, especialmente das pessoas ligadas à arte”.  
Os convidados puderam conferir exposição de 
telas, declamação de poesias, apresentações de 
ioga, além de musicais, com as cantoras Carol 
Otto e Camila Faustino. “Sei que a ideia vai dar 
frutos, o que será maravilhoso para a advocacia 
goiana”,  disse o integrante da Comissão de Cul-
tura, advogado Walquires Tibúrcio. 
Durante o Sarau, a Comissão de Cultura da 
OAB-GO anunciou que já está trabalhando,  
em parceria com a Ação de Cidadania Contra a 
Fome, para recolher  alimentos e livros infanto-
juvenis que serão distribuídos, até o fim do ano, 
em 175 bolsões de pobreza em todo o Estado. 
“É uma ação de grande importância. Todas as 
subseções estão unidas na campanha, que será 
encerrada com um mega show no CEL da OAB-
GO, com um artista ainda a ser definido”, infor-
mou a presidente da Comissão de Cultura.

ADVOcAcIA E cULtURA 
Em NOItE DE sARAU
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O 5º Minicurso para Advogados em Início de 
Carreira e Estagiários, realizado nos dias 23 e 
24 de agosto, na Escola Superior de Advocacia 
de Goiás (ESA-GO), reuniu dezenas de partici-
pantes.  Organizado pela Comissão da Advoca-
cia Jovem (CAJ) da OAB-GO, o minicurso, que 
também ocorreu durante dois dias em março, 
tem o objetivo de aprimorar o conhecimento 
nas diversas áreas do Direito para aqueles que 
estão em início de carreira. “Esta iniciativa é 
muito importante porque permite que os no-
vos advogados acompanhem disciplinas que 
não são vistas na faculdade, como  Ética Pro-
fissional, Prerrogativas, Marketing Jurídico e 
Administração Legal. Além disso, têm várias 
oficinas com dicas sobre a atuação prática de 
grandes profissionais”, destacou o presidente 
da comissão, Enil Henrique de Souza Neto.  
Para o coordenador da Subcomissão de Capa-
citação Profissional da CAJ, Francisco Sena,   
responsável pela organização do minicurso, 
essas oficinas jurídicas são muito importantes 
para que o advogado em início de carreira tire 
dúvidas. “Desta vez, tivemos que abrir mais 

mINIcURsO pARA QUEm EstÁ cOmEÇANDO

40 vagas para uma das oficinas. Isso mostra o 
quanto tem sido proveitoso”.
O advogado e presidente do Tribunal de Ética e 
Disciplina da OAB-GO, Isaque Lustosa de Oli-
veira, abriu o 5º minicurso com a palestra sobre 
Disciplina e Ética. O evento também contou 
com palestrantes como o presidente da Comis-
são de Direito Constitucional e Legislação da 
OAB-GO, Otávio Alves Forte, o presidente da 
Comissão de Direitos e Prerrogativas, Paulo 
Gonçalves, a diretora-adjunta da ESA, Ludmila 
Torres, e o presidente da Comissão de Segu-
rança Públicao,quan Douglas Dalto Messora, 
entre outros profissionais.

Mostrar o trabalho realizado pela Comissão de 
Acompanhamento Forense da OAB-GO, no 
sentido de expandir a atuação do grupo a todas 
as esferas do Judiciário. Este foi o principal obje-
tivo da visita do presidente da seccional goiana, 
Henrique Tibúrcio, do presidente da Comissão 
de Acompanhamento Forense, Murillo Macedo 
Lôbo, e do presidente da Comissão de Direito do 
Trabalho Jorge Jungmann, ao presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-
18), desembargador Gentil Pio de Oliveira, no 
dia 12 de maio.  
Murillo Lôbo informou ao presidente do TRT 
que foi criada a Subcomissão da Justiça do Tra-
balho para que as ações da comissão sejam di-

pARcERIA cOm 
tRIBUNAL REGIONAL 
DO tRABALHO

recionadas. Henrique Tibúrcio ressaltou a im-
portância da atuação conjunta das instituições, 
para qualificar a prestação jurisdicional. “A par-
ceria entre OAB-GO e Foro de Goiânia apresen-
ta resultados significativos. Vamos estender essa 
atuação a outras áreas do Poder Judiciário, como 
a Justiça do Trabalho”.
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“Composição Mediação-Arbitragem: Um Exer-
cício de Cidadania?” e “Mediação Familiar 
Interdisciplinar, Direito de Família e a Psica-
nálise” foram temas discutidos durante do II 
Seminário de Mediação, Conciliação e Arbitra-
gem, realizado em junho, no auditório da OAB-
GO, Eli Alves Forte. Promovido pela Comissão 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem, presi-
dida pela conselheira seccional Carla Sahium, 
e pela Escola Superior de Advocacia de Goiás, o 

evento contou com as presenças do secretário 
de Reforma do Judiciário, do Ministério da Jus-
tiça, Rogério Favreto, que, na ocasião, lançou 
a Cartilha de Arbitragem; além da especialista 
em Mediação pela Associação Nacional de Me-
diadores de New Jersey, nos Estados Unidos, 
Fabíola Orlando; e da psicóloga e mediadora 
Corinna Schabbel, doutora em Desenvolvi-
mento Humano e Organizacional pela Univer-
sidade Fielding, da Califórnia.

pELO mEIO AmBIENtE E pELO sOcIAL

mEDIAÇÃO, cONcILIAÇÃO E ARBItRAGEm

Está funcionando, a todo vapor, o Ponto de En-
trega Voluntária do Programa Escritórios Sus-
tentáveis. O PEV foi lançado em junho, durante 
a palestra “Perspectivas do Direito Ambiental“, 
e é o primeiro local destinado ao descarte de 
papéis inutilizados que possam ser reciclados. 
O material recolhido é doado para a Associa-
ção de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG), 
mantenedora do Hospital Araújo Jorge.
O presidente da Comissão de Direito Ambien-
tal da OAB-GO, Rodrigo Silveira Costa, ressalta 
a importância da participação dos advogados 
goianos nas questões socioambientais. “É uma 
excelente oportunidade para que os escritórios 
contribuam, não apenas com a reciclagem, mas 
com entidades que necessitam de doações para 
se manter“.  Rodrigo aproveita para fazer o con-
vite. “Vamos participar, levar todos os papéis, 

que não estiverem em uso. Quanto mais, me-
lhor! Estaremos ajudando uma entidade que 
muito precisa, e mantendo o ambiente limpo“.
Para quem quiser doar papéis recicláveis, o PEV 
está instalado em frente ao estacionamento do 
Centro de Serviços da OAB-GO, na Rua 101, 
nº 123, Setor Sul.  Em breve, serão disponibi-
lizados novos pontos nos estacionamentos da 
OAB-GO e nos Fóruns de Goiânia e Aparecida 
de Goiânia.

pANORAmA | COMISSõES
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OAB-GO REIVINDIcA 
mELHORIAs À DIREtORIA 
DO FORO DE GOIÂNIA
De março a agosto, a Comissão de Acompanha-
mento Forense da OAB-GO se reuniu com o dire-
tor do Foro da Comarca de Goiânia, Carlos Elias da 
Silva, para sugerir melhorias para o atendimento 
aos advogados, além de avaliar outras reivindica-
ções, feitas anteriormente.  
Segundo o presidente da comissão, Murillo Lôbo, 
a intenção é que se tenha um serviço mais ágil e 
sem burocracias, com mudanças simples. ”Nosso 
objetivo é apresentar soluções estratégicas para 
facilitar a rotina do advogado e evitar fluxo de 
pessoas desnecessariamente”. 
Alguns pedidos já foram atendidos. Está dispo-
nível no portal do Tribunal de Justiça de Goiás, 
a guia de custas de apelação. Já foram feitas tam-
bém mudanças no campo de instruções no portal 
do TJ, quanto às fases de processos em andamen-
to.  A comissão ainda reivindicou a instalação de 
agência bancária no Fórum Desembargador Fe-
nelon Teodoro Reis e a disponibilização da guia 
de custas de agravo de instrumento no site do 
Tribunal, além da implantação do protocolo in-
tegrado entre os dois fóruns de Goiânia. O diretor 
do Foro se mostrou sensível à continuidade das 
mudanças. 

OAB VAI À 
FAcULDADE

QUARtA-cULtURAL
Alegria e descontração marcaram as 

duas edições do programa Quarta-
Cultural, realizado pela Comissão de 

Advocacia Jovem da OAB-GO. O Luau 
da CAJ, em abril, recebeu muita gente 

bonita no deque do Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO. 

O mesmo aconteceu durante a Festa 
Junina da CAJ (foto), no dia 30 de 
junho, também no CEL. Um anão 
trerraiá com muita comida típica, 

boa música e diversão!

O serviço “OAB Vai à Faculdade” teve três edi-
ções no primeiro semestre. O presidente da 
Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-
GO, Enil Henrique de Souza Neto, ministrou 
palestra sobre a importância da Advocacia para 
a Administração da Justiça, durante a primei-
ra edição do evento, no auditório do Instituto 
Aphonsiano de Ensino Superior, em Trindade. 
Em junho, os estudantes da Universidade Unip, 
em Goiânia, participaram da palestra minis-
trada pelo presidente da Comissão de Estágio 
e Exame de Ordem, Júlio César do Valle Vieira 
Machado. 
Os universitários do campus da Fesurv, em 
Caiapônia, também receberam o serviço, com 
exposição dos presidentes das Comissões de 
Direito Constitucional e Legislação, Otávio Al-
ves Forte, e da CAJ-GO, Enil Henrique de Sou-
za Neto. “Queremos, cada vez mais, aproximar 
a OAB-GO da sociedade e, principalmente, le-
var conhecimento à juventude que está se for-
mando. O acesso ao Direito é uma ferramenta 
importante a todos“, destacou o presidente da 
CAJ.
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Um grupo formado por membros da Comissão 
de Direitos Humanos da OAB-GO visitou, no 
primeiro semestre, algumas unidades prisionais 
do Estado.  O Complexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia foi o primeiro a receber a comissão. 
As visitas têm o objetivo de verificar as condições 
em que vivem os presos nesses locais. A Cadeia 
Pública de Jataí e o Presídio de Inhumas também 
foram visitados.
Em Jataí, foram detectados problemas na infra-

VIsItA AOs pREsÍDIOs

A prova prático-profissional da primeira edição 
de 2010 do Exame de Ordem, os recursos inter-
postos contra a mesma e a apresentação dos re-
presentantes da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
- nova organizadora do Exame de Ordem. Estes 
foram os principais assuntos discutidos duran-
te a 20ª Reunião do Colégio de Presidentes de 
Comissões de Estágio e Exame de Ordem das 
Seccionais da OAB. 
O encontro, presidido pelo coordenador na-
cional do Exame de Ordem Unificado, Walter 
de Agra Júnior, contou com a participação dos 
diretores da seccional goiana da OAB, além do 
conselheiro federal Miguel Cançado, diretor-
tesoureiro do CFOAB.
O presidente da Comissão de Estágio e Exame 
de Ordem da OAB-GO e secretário da Coorde-
nação Nacional do Exame de Ordem Unificado, 
Júlio César do Valle Vieira Machado, ressaltou 
que a discussão e a busca por melhorias do cer-

tame são as principais formas de garantir bons 
serviços de advocacia à sociedade. Henrique 
Tibúrcio destacou que o Exame de Ordem Uni-
ficado é o grande balizador da qualidade do en-
sino do Direito. Por isso, existe a necessidade 
constante de aprimoramento. “É o que estamos 
sempre buscando: manter a mais alta qualidade 
da nossa educação jurídica”.
Durante o evento, foram abordados ainda o 
novo modelo do certame, as questões opera-
cionais de sua aplicação e o cronograma para o 
próximo exame.

EXAmE DE ORDEm Em 
pAUtA

estrutura e na alimentação dos detentos. O pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos, Ale-
xandre Prudente, solicitou as construções de um 
reservatório de água potável e do telhado, além 
do fornecimento do café da manhã, já que eram 
oferecidos apenas o almoço e o jantar aos presos. 
No caso de Inhumas, o presidente solicitou ao 
Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário 
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a re-
alização de mutirão carcerário, para diminuir a 
superlotação nas celas.  
Para tentar resolver os problemas encontrados 
no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, 
foi elaborado um relatório sobre as providências 
a serem tomadas para que as autoridades com-
petentes sanem as deficiências verificadas. “As ir-
regularidades verificadas no Complexo Prisional 
de Aparecida são resultado da política  de gover-
no onde o sistema carcerário não é gerido com 
autonomia administrativa e financeira”, ponde-
rou Alexandre Prudente, que fez todas as visitas 
acompanhado dos membros da comissão e dos 
presidentes das subseções locais.

pANORAmA | COMISSõES
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Lançado em março de 2008, o projeto Terça-
Prática, desenvolvido pela Comissão da Advo-
cacia Jovem da OAB-GO, tem atraído cada vez 
mais participantes. O objetivo é proporcionar 
interação entre juristas experientes e advoga-
dos em início de carreira, para que estes possam 
acrescentar conhecimento à vida profissional.  
Dois encontros, que atraíram dezenas de novos 
advogados à sede da ESA, contaram com ex-
posições do presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio, e do conselheiro federal da OAB por 
Goiás, Felicíssimo José de Sena. O “Terça-Prá-
tica” são reuniões informais, com exposições 
ministradas por profissionais reconhecidos, 

tERÇA-pRÁtIcA.  
AJUDANDO 
pROFIssIONAIs Em 
INÍcIO DE cARREIRA

seguidas de debates entre o palestrante e os 
expectadores. As discussões focam a prática ju-
rídica, com relatos importantes da carreira do 
expositor, que podem servir como referência 
aos novos profissionais. 
Os encontros mais recentes aconteceram no 
mês passado, com o presidente da seccional, 
Henrique Tibúrcio, na sede social da subseção 
de Itumbiara e com o ex-presidente do Con-
selho Federal da OAB e presidente da Comis-
são de Relações Internacionais da OAB, Cezar 
Britto, na ESA, em Goiânia, com transmissão 
ao vivo, para todas as subseções da seccional 
Goiana.

OAB VAI À EscOLA 
BENEFIcIA 
ALUNOs DO ENsINO 
FUNDAmENtAL
Cidadania e Atos Infracionais foram os te-
mas das palestras ministradas para cerca de 
1.200 alunos, do 6º ao 9º ano do Instituto 
Educacional Emmanuel, durante edição 
do serviço “OAB Vai à Escola”, realizado em 
maio. Desenvolvido pela Comissão da Ad-
vocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, o serviço 
foi criado para levar aos alunos dos ensinos 
fundamental e médio de Goiás, através de 
palestras, noções de cidadania e de temas 
jurídicos relacionados à vida e ao cotidia-
no da população. Segundo a integrante da 
CAJ e uma das palestrantes, Mônica Araújo 
de Moura, os coordenadores pedagógicos e 
professores do instituto ficaram satisfeitos 
com o evento e deixaram pré-agendada a 
realização de mais uma edição do “OAB Vai 
à Escola” para neste ano.

OAB-GO NA pEcUÁRIA

O presidente da Comissão de Direito 
Agrário da OAB-GO, Djalma Araújo,  
ministrou palestra aos produtores ru-
rais, durante a 65ª Exposição Agropecu-
ária de Goiás.  O evento contou com a 
participação da presidente da Comissão 
de Direito Empresarial da OAB-GO, Lo-
rena Barbosa, e reuniu dezenas de pro-
dutores e profissionais do Agronegócio. 
Segundo Djalma Araújo, é cada vez 
maior o número de pessoas atuando na 
área, em Goiás, por isso é importante 
que a Advocacia esteja preparada para 
defender os direitos de proprietários de 
terras, principalmente contra arbitrarie-
dades do poder público. “É importante 
que os produtores estejam constan-
temente bem informados sobre seus 
direitos nas questões agrárias e nós da 
comissão vamos muni-los de informa-
ções, sempre que necessário”, ressaltou 
Djalma.
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No fim deste mês, deve acontecer a primeira 
reunião para avaliar a aplicação de medidas so-
cioeducativas em Goiás.  A iniciativa foi toma-
da depois da audiência pública sobre o Sistema 
Socioeducativo do Governo Estadual, realizada 
pela Comissão de Direitos Humanos da OAB-
GO, quando foi criado, através da Portaria nº 
15/2010, o Grupo Permanente de Trabalho para a 
Justiça da Infância e da Juventude. 
Durante a audiência pública, o coordenador do 
Centro de Apoio Operacional da Infância e Ju-
ventude do Ministério Público de Goiás, promo-
tor de justiça Everaldo Sebastião de Sousa, apre-
sentou um dado preocupante: 40 adolescentes 
cumpriam medida de internação em presídios 
goianos. Este número diminui com ações desen-
volvidas em conjunto pelo MP-GO, OAB-GO e 
Estado, mas voltou a crescer em seguida. Hoje, 
segundo destaca o promotor,  cerca de 20 me-
nores ainda  estão em presídios. “No interior, 
principalmente, temos o problema da superlota-
ção e da falta de locais apropriados para o cum-
primento de medidas socioeducativas. Temos 
comarcas que respondem, às vezes, por mais de 

três cidades, o que acaba fazendo com que esses 
menores permaneçam nos presídios, e o pior, às 
vezes, até junto com os maiores”. 
O presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da seccional goiana, Alexandre Prudente, tam-
bém ressaltou a  importância de sempre chamar 
a atenção das autoridades para o descumpri-
mento do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
especialmente no que diz respeito às medidas de 
internação. “Não podemos fechar os olhos para 
isso. A OAB-GO será atuante na participação 
deste grupo, que não vai medir esforços para que 
os menores cumpram as medidas da maneira 
que lhes é garantido“, destacou Alexandre.
Também participaram da audiência o presiden-
te do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Goiás, Edson Lucas Viana; o 
coordenador do Grupo Permanente de Monito-
ramento, Acompanhamento e Aperfeiçoamento 
do Sistema Carcerário do Estado, juiz auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás Carlos 
Magno Rocha da Silva; e a gestora do Sistema 
Socioeducativo da Secretaria de Cidadania do 
Estado, Cristine Ramos Rocha.

pREsÍDIO NÃO É LUGAR DE mENOREs INFRAtOREs

Incentivar a criação de políticas voltadas ao es-
tagiário e acadêmico de Direito; implantar o ser-
viço “OAB Vai à Escola” em todas as subseções 
de Goiás; realizar eventos de confraternização 
para advogados em início de carreira e estagiá-
rios no interior do Estado e realizar campanha 

I cOLÉGIO DE 
pREsIDENtEs DA cAJ 

estadual de valorização ao advogado em início 
de carreira. Essas são algumas das dez metas a 
serem implantadas pela Comissão da Advocacia 
Jovem da OAB-GO, entre junho de 2010 e junho 
de 2011, que constam na Carta do I Colégio de 
Presidentes da CAJ da OAB-GO, realizado nos 
dias 18 e 19 de junho, na sala de sessões. Assi-
naram o documento integrantes da diretoria da 
CAJ da OAB-GO e das CAJs das subseções.
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cONVêNIO | DATIVOS

OAB-GO e governo Estadual 
firmaram acordo para  quitação 
da dívida do Estado com os 
dativos

Em maio, o presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio, o governador Alcides Rodrigues e o 
procurador-geral do Estado, Anderson Máximo, 
assinaram convênio para a regularização do pa-
gamento dos advogados que prestam assistên-
cia judiciária. Pelo acordo, ficou estabelecida 
a liberação de R$ 8.671.039,80 em 60 parcelas 
para pagar atrasados. Além disso,  o convênio 
prevê o pagamento de R$ 360 mil mensais, cor-
respondentes ao pagamento de honorários a 
todos os dativos que trabalharem nos 60 meses 
seguintes ao acordo. Com a liberação dos valo-
res, o governo pagará, em cinco anos, mais de 30 
milhões de reais aos advogados dativos.
Henrique Tibúrcio ressaltou que o convênio foi 
uma grande conquista para a advocacia goiana. 
“Esses advogados prestam um verdadeiro servi-
ço social. É uma oportunidade para as pessoas, 
que não têm condições, terem acesso à Justiça“.  
Tibúrcio lembrou ainda que a verba destinada 
ao pagamento dos dativos não era suficiente. Por 

isso, houve o acúmulo de atrasos, mas o governo 
foi sensível à solicitação da OAB-GO e o valor 
foi quase triplicado. “Sem dúvida, um avanço, 
graças também ao empenho da Procuradoria do 
Estado, em resolver a questão“.
O governador destacou a importância do traba-
lho dos advogados dativos, diante das institui-
ções da Justiça. “Sinto-me confortável e muito 
gratificado por estar aqui, perante à Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção de Goiás, resolven-
do, em definitivo, o problema da remuneração 
dos advogados dativos”, afirmou Alcides Rodri-
gues.
O procurador-geral do Estado reforçou a mag-
nitude do convênio. “Sem esses advogados, 
como iríamos garantir o acesso à Justiça a tan-
tas pessoas? Agora, vamos zerar esse passivo e 
os advogados que prestam assistência judiciária 
poderão trabalhar mais tranquilos”, afirmou 
Anderson Máximo.

BOA NOtÍcIA pARA ADVOGADOs QUE 
pREstAm AssIstêNcIA JUDIcIÁRIA
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GIRO | POR GOIÁS

A subseção de Anápolis sediou, no dia 24 de 
junho, sessão solene do Conselho Seccional da 
OAB-GO para a entrega de cartões de identida-
de profissional. No total, 42 advogados recebe-
ram os documentos. “É um dia especial para a 
advocacia de Anápolis, com mais profissionais 
atuando e servindo a sociedade nos preceitos 
da Justiça”, destacou o presidente da subseção 
Anapolina, Antônio Heli e Oliveira.

ENtREGA DE cARtÕEs 
pROFIssIONAIs 

Uma noite pra lá de animada! Assim foi 
o Arraiá da Copa 2010, realizado no dia 
25 de junho, na sede social da subseção 
da OAB-GO de Itumbiara. Centenas de 
advogados e familiares participaram da 
festa, que teve entrada gratuita, muita 
comida e bebida típica. 

ARRAIÁ DA cOpA

O Conselho Seccional da OAB-GO aprovou a 
criação da subseção de Firminópolis. O pedi-
do foi feito pelo presidente da subseção de São 
Luis de Montes Belos, Walker Lafayette Couti-
nho, e pelo vice-presidente, Henrique de Oli-
veira Brito. O município atende aos requisitos 
exigidos pelo Regimento Interno da OAB-GO, 
totalizando 51 inscritos. A criação da subseção 
foi aprovada, por unanimidade, pelo Colegia-
do. 
Segundo o relator do processo, conselheiro-
seccional Haroldo José Rosa Machado Filho, a 
subseção de Firminópolis é um anseio não só 
dos dirigentes de São Luis de Montes Belos, à 
qual era jurisdicionada, mas, principalmente, 
da advocacia que milita naquela região.

A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da 
subseção da OAB-GO de Luziânia ago-
ra tem subcomissões que irão encabeçar 
projetos voltados para advocacia jovem da 
região. Fabrício de Carvalho, presidente 
da CAJ da subseção, explicou que a mo-
bilização, para criar a CAJ de Luziânia, foi 
fruto do I Colégio de Presidentes da CAJ da 
OAB-GO, realizado em Goiânia, no mês de 
junho. “Tiramos muito proveito do evento 
e vamos aplicar inúmeras ações que vão 
beneficiar a advocacia jovem de Luziânia”, 
disse o presidente.
Foram criadas as seguintes subcomissões: 
Capacitação Profissional, Advogado em Iní-
cio de Carreira e Estagiário, Cultura e Even-
tos, Prerrogativas, OAB Vai à Escola, OAB 
Vai à Faculdade e Estudantes e Estagiários.

ApROVADA cRIAcÃO 
DE sUBsEÇÃO

ADVOcAcIA JOVEm 
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Foi lançada, em junho, a pedra fundamental 
da construção da sede da subseção de Ceres. A 
área, de 600 metros quadrados, foi doada pela 
Prefeitura. A construção terá 400 metros qua-
drados e foi orçada em R$350 mil reais. 
A nova sede, que deve ser entregue ainda este 
ano, terá auditório com capacidade para 200 
pessoas, sala da diretoria, escritório compar-
tilhado, secretaria, área voltada para o lazer 
e salão multiuso, que poderá ser locado para 
obter receita. 

O presidente da subseção de Ceres, José Barreto 
Neto, destacou que o prédio, que será constru-
ído em frente ao Palácio da Justiça, sede do Ju-
diciário local, vai dignificar ainda mais a advo-
cacia do município e de cidades vizinhas. Para 
Henrique Tibúrcio, presidente da OAB-GO, a 
obra é mais um compromisso que a seccional 
goiana resgata. “Foi uma conquista da advoca-
cia da região, que soube reivindicar e aguardar 
o momento oportuno,” lembrou Tibúrcio.

cONstRUÇÃO DA sEDE DA sUBsEÇÃO DE cEREs 

Os advogados, Mardem Douglas Araújo Borges, Rildo Mourão Ferreira e Eduardo do Prado 
Lobo, são, respectivamente, o presidente, o vice-presidente e o diretor-tesoureiro da sub-
seção de Rio Verde. Eles foram indicados pela diretoria da OAB-GO e aprovados pelo Con-
selho Seccional, de acordo com a Lei 8.906/94. As funções estavam vagas desde o início do 
mandato, quando Limirio Martins Sobrinho e Elza Soares Batista Mourão, eleitos para a 
presidência e vice-presidência, pediram afastamento temporário, o que é configurado como 
renúncia pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. 
Durante a solenidade de diplomação, realizada na sede social da subseção, o presidente da 
seccional goiana da OAB, Henrique Tibúrcio, ressaltou que a escolha foi consensual entre 
diretoria, Conselho Seccional e advogados de Rio Verde. “A nossa cor partidária é a advoca-
cia, por isso aceitamos com louvor esses nomes, por não apresentarem nenhuma incompa-
tibilidade”.

NOVOs DIREtOREs 
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O advogado Eduardo Scartezzini é o primeiro 
ouvidor-geral da OAB-GO. Indicado pela di-
retoria do Conselho Seccional e aprovado, por 
unanimidade, pelo colegiado, Scartezini foi em-
possado durante sessão plenária ordinária do 
Conselho Seccional, pelo presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio. 
Segundo Scartezini, a ouvidoria está recebendo 
sugestões e reclamações por meio de formulá-
rios disponibilizados nos espaços da instituição, 
em todo o Estado. Em breve, a ouvidoria tam-
bém vai receber as manifestações da categoria 
através do portal da instituição na internet e  por 
atendimento presencial na sede da seccional. O 
ouvidor-geral informou ainda que o órgão con-
tará também com cinco ouvidores-adjuntos.

OAB-GO tEm 
OUVIDOR-GERAL 

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
participou, em Fortaleza (CE), da reunião do 
Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais 
da OAB nos dias 27 e 28 de maio.  Vinte e sete di-
rigentes de seccionais da Ordem debateram te-
mas como o Cadastro Nacional dos Advogados, 
Medidas de Combate à Corrupção e à Impunida-
de e a Figura do Advogado Correspondente. 
A capital Cearense também sediou a reunião da 
Coordenação Nacional das Caixas de Assistência 

dos Advogados (Concad). O presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) 
e o coordenador regional da Concad, Jaime José 
dos Santos, participaram do evento. Também 
estiveram presentes o diretor-tesoureiro, Ale-
xandre Magno de Almeida Guerra Marques, a 
secretária-geral da Casag, Larissa Costa, além 
do diretor-tesoureiro da OAB-GO, Enil Filho e 
o secretário-geral da OAB, Flávio Buonaduce 
Borges.

REUNIÃO DO cOLÉGIO DE 
pREsIDENtEs Em FORtALEZA
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Trinta e oito presidentes de subseções partici-
param, em Goiânia, do XXIII Colégio Estadu-
al de Presidentes de Subseções da OAB-GO. 
O evento aconteceu em abril e, pela primeira 
vez, foi realizado, simultaneamente, ao IV 
Colégio de Delegados da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Casag). 
Ao abrir o evento, o presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, destacou a importância 

de mostrar aos profissionais das subseções 
quais as metas da seccional e o que deverá 
ser feito nos próximos três anos. Henrique 
Tibúrcio também fez questão de ressaltar a 
importância de fortalecer o elo com o advoga-
do, para que exista sempre uma comunicação 
rápida e direta. O próximo colégio estadual 
de presidentes vai acontecer, em novembro, 
em Jataí.

cOLÉGIO EstADUAL DE pREsIDENtEs

“Norival Santomé, assim como os de-
mais desembargadores indicados em 
lista da Ordem, pelo juramento insti-
tucional, é guardião efetivo d0 princí-
pio fundamental da democracia. Essa 
compreensão chega apenas a quem 
entende a função social do advogado, 
intercessor da cidadania”. Essas foram 
algumas palavras do presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio, duran-
te a posse do advogado Norival San-
tomé, para o cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça de Goiás.  
Durante a solenidade, Henrique Ti-
búrcio lembrou que a posse do novo 
desembargador representa mais um 
avanço no sentido de estreitar o elo 
entre a Justiça e a comunidade.

pOssE NO tJ-GO

Está funcionando, na sala da seccional 
goiana da OAB, na Justiça Federal, o 
novo terminal de consulta para emis-
são de extratos.  No total, já foram 
instalados 10 terminais, no prédio da 
Justiça Federal, que estão à disposição 
de todos os profissionais do Direito. 
Por mês, são feitas mais de oito mil 
consultas. 
Em breve, a seccional goiana vai insta-
lar, em convênio com a Justiça Federal, 
computadores e scanners no espaço, 
para facilitar o peticionamento eletrô-
nico. 

NOVO tERmINAL 
DE cONsULtA 
NA JUstIÇA 
FEDERAL
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Informações importantes sobre a advocacia 
em Goiás também estão no Twitter.  Anote 
e interaja conosco. OAB-GO: @oabgo / 
presidente Henrique Tibúrcio: @henrique_
oabgo

tWItANDO 
cOm A OAB-GO

A OAB-GO adotou a licença-maternida-
de de seis meses. Uma oportunidade para 
as funcionárias da instituição terem mais 
tempo com seus bebês.

mAIs tEmpO cOm 
Os BEBês

A seccional goiana da OAB agora participa do 
Plano de Ações Integradas para Prevenção e 
Combate à Tortura no Brasil. Desenvolvido pela 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República (SEDH), o plano tem 
o objetivo de unir os Três Poderes e a sociedade 
civil no enfrentamento à tortura. 
O documento propõe medidas de prevenção, 
acolhimento, proteção e reparação dos danos 
causados às vítimas. A adesão da seccional goia-
na foi assinada pelo presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, no dia 20 de julho. O presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) 
da OAB-GO, Alexandre Prudente, lembrou que 
não foi firmada apenas a adesão ao plano, mas 
a participação maciça da seccional, por meio da 
comissão. Também participaram da adesão o as-
sessor de Direitos Humanos da Secretaria de Se-
gurança Pública de Goiás, Oto Glória Filemon, e 
o presidente da Comissão de Segurança Pública 
da seccional, Douglas Dalto Messora.

OAB-GO NO cOmBAtE 
À tORtURA

Durante a transferência simbólica do Governo 
para a Cidade de Goiás, na última semana de 
julho, o governador Alcides Rodrigues  home-
nageou, com a Comenda do Mérito Anhangue-
ra, diversas personalidades que, de alguma for-
ma, contribuíram - e continuam contribuindo 
- com o Estado de Goiás.  
Um dos homenageados foi o presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio,  que estendeu a 

cOmENDA ANHANGUERA 

homenagem  a todos os componentes da Seção 
de Goiás da Ordem dos Advogados do Brasil. 
“Essa é a mais alta honraria concedida pelo Es-
tado. Recebo-a como um reconhecimento pelo 
trabalho que, há mais de seis meses, realizo à 
frente da presidência da instituição” .  A sole-
nidade de entrega das medalhas aconteceu na 
Praça do Coreto, em frente ao Palácio Conde 
dos Arcos, na presença de várias autoridades.
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Caso de repercussão nacional, o desapareci-
mento de sete jovens de Luziânia mobilizou 
várias frentes da Segurança Pública em Goi-
ás. Atendendo a um pedido da OAB-GO e do 
CFOAB, a Polícia Federal entrou nas investiga-
ções. Os presidentes do Conselho Federal da 
OAB, Ophir Cavalcante, e da seccional goiana, 
Henrique Tibúrcio, entregaram ao ministro da 
Justiça, Tarso Genro, um ofício descrevendo o 
transtorno que o desaparecimento dos jovens 
vinha causando aos familiares das vítimas. 
Tibúrcio lembrou que o caso do “maníaco de 
Luziânia”, como ficou conhecido na mídia, foi 
desvendado pelo trabalho exemplar da polícia 

OAB-GO NO cAsO DOs 
JOVENs DE LUZIÂNIA

de Goiás, mas lamentou a perda de tantos jo-
vens. O presidente destacou ainda que tam-
bém é papel da OAB acompanhar, ativamente, 
crimes que envolvam vidas. 

O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, mi-
nistro Carlos Alberto Reis de Paula, recebeu 
a visita do presidente da seccional goiana da 
OAB, Henrique Tibúrcio, na presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região 
(TRT-18). Na ocasião, o ministro realizava cor-
reição no TRT-18. “Faço questão de estar com 
os advogados, ouvindo suas críticas e sugestões 
em relação à Justiça Trabalhista”, disse o minis-
tro.
O presidente da OAB-GO aproveitou para reite-
rar que a seccional possui a Comissão de Acom-

panhamento Forense, que é composta pela 
Subcomissão da Justiça do Trabalho. “Os inte-
grantes da comissão se reúnem, regularmente, 
com diretores dos tribunais e foros, na busca de 
soluções para as dificuldades enfrentadas pelos 
advogados nos ambientes forenses”.
Também participaram do encontro o vice-
presidente da seccional, Sebastião Macalé, o 
diretor-tesoureiro da instituição, Enil Henrique 
de Souza Filho, e o presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho da OAB-GO, o conselheiro 
seccional Jorge Jungmann Neto.

OAB-GO cOm mINIstRO DO tRIBUNAL 
sUpERIOR DO tRABALHO 
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O Ministério Filantrópico Terra Fértil, instituição não 
governamental e sem fins lucrativos, que presta assis-
tência social a crianças e adolescentes, recebeu mais de 
50 cestas básicas, além de roupas, calçados, remédios e 
brinquedos, doados pela OAB-GO. A entrega dos dona-
tivos, arrecadados durante a campanha para ajudar as 
vítimas do terremoto no Haiti, mas que, por problemas 
de logística naquele País, não puderam ser enviados, 
foi realizada por intermédio da Comissão de Direitos 
Humanos da seccional goiana. “Doações, como esta, 
materializam a solidariedade da advocacia goiana”, res-
saltou Alexandre Prudente, presidente da comissão.

AÇÃO sOcIAL

mAIs 
DOAÇÕEs

A Casa da Divina Providência, 
instituição filantrópica que 
doa, mensalmente, 80 cestas 
básicas para famílias carentes 
dos bairros Independência 
Mansões e Parque Hayala, em 
Aparecida de Goiânia, recebeu 
cerca de 500 quilos de alimen-
tos da OAB-GO. 
A doação foi feita pela Escola 
Superior de Advocacia de Goi-
ás (ESA-GO).  Os alimentos 
foram arrecadados no ato das 
inscrições para o Curso de Atu-
alização em Prática Processual 
Civil e Penal, promovido pela 
ESA, em parceria com o Insti-
tuto dos Advogados de Goiás , 
desde o primeiro semestre, e 
que terminou este mês.

O advogado Allen Viana foi eleito para assumir 
a vaga destinada à advocacia no Conselho 
Administrativo Tributário (CAT), órgão da 
Secretaria da Fazenda. A eleição foi realizada 
em maio, durante sessão plenária da OAB-
GO.  Após sustentação oral e arguição dos 
seis candidatos, os 43 conselheiros-seccionais 
fizeram a votação. Allen Viana obteve 18 votos. 
O candidato Adriano Diniz alcançou 14 votos e 
José Vilaço, 5 votos. Tiago Vinícius Miranda teve 
3 votos, Sérgio Reis Crispim, 2 e Carlos Fleury 
de Souza, 1 voto.

ADVOcAcIA NO cONsELHO 
ADmINIstRAtIVO 
tRIBUtÁRIO   
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Em homenagem ao Dia do Advogado, come-
morado em 11 de agosto, a Assembleia Le-
gislativa de Goiás(foto ao lado) e a Câmara 
Municipal de Goiânia(foto acima) realizaram 
sessões especiais que homenagearam dezenas 
de profissionais.  Os deputados entregaram 
a advogados, e personalidades ligadas ao Di-
reito, a Medalha de Mérito Legislativo Pedro 
Ludovico Teixeira, a mais alta honraria do Po-
der Legislativo goiano, concedida àqueles que 
prestaram relevantes serviços ao Estado. 
A iniciativa foi do deputado Fábio Sousa, que 
fez questão de destacar que o respeito à advo-
cacia é de grande importância, porque se trata 
de profissionais que defendem a construção 
da democracia e a garantia dos direitos da so-
ciedade.  Ao discursar, em nome da OAB-GO, 
o presidente da seccional, Henrique Tibúrcio, 
disse que os advogados goianos têm profun-
do respeito pela Assembleia, assim como os 
deputados têm pela categoria. “O Dia do Ad-
vogado deve servir não apenas para festejos, 
mas, também, para reflexões sobre a profis-
são”, disse o presidente.  A secretária-geral da 
Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás 
(Casag), Larissa Costa, falou em nome dos ho-

HOmENAGENs AOs ADVOGADOs

menageados.  
Na Câmara Municipal, a iniciativa foi dos ve-
readores Anselmo Pereira, Bruno Peixoto, Dr. 
Gian e Virmondes Cruvinel.  Anselmo Pereira 
destacou a importância do reconhecimento da 
Câmara aos advogados. “São profissionais que 
merecem toda a nossa honraria”.  O secretário 
geral da OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges, 
reiterou a alegria pela homenagem, em nome 
de toda a seccional goiana.  Varios conselhei-
ros também participaram da sessão solene.
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ALEXANDRE IUNES 

MACHADO 

diretor-geral

NOVOs REpREsENtANtEs DE 
ÓRGÃOs DA OAB-GO

MÁRCIA QUEIRóz 

NASCIMENTO 

diretora-adjunta

PEDRO PAULO GUERRA 

DE MEDEIROS 

diretor-adjunto

LUDMILA DE CASTRO 

TORRES 

diretora-adjunta
DyOGO CROSARA 

diretor-adjunto

ISAQUE LUSTOSA DE 

OLIVEIRA 

presidente do TED e 
da 1ª Turma

GUILHERME 

GUTEMBERG ISAC 

PINTO 

vice-presidente e 
presidente da 2ª 
Turma

MAURACy ANDRADE 

DE FREITAS 

1º secretário e 
presidente da 3ª 
Turma

RICARDO JOSÉ 

FERREIRA

2º secretário e 
presidente da 4ª 
Turma

FÁBIO CARRARO 

3º secretário e 
presidente da 5ª 
Turma

SíLVIO CARVALHO 
VILELA 
diretor-geral

ESA-GO – Escola Superior de Advocacia de Goiás

TED – Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-GO

CEL – Centro de Cultura, Esporte e Lazer 

Saiba mais
Apesar da contradição, tem se verificado o aumento de casos de infrações 
éticas ocorridas por desconhecimento da lei pelos próprios advogados. 
Com enfoque na prevenção, e baseado na prerrogativa de orientar e 
divulgar a ética profissional, o TED/OAB-GO dá algumas orientações 
quanto à correta conduta no exercício da advocacia.

> O advogado só pode reter valores destinados ao cliente  - mesmo para 
ressarcimento de despesas e pagamento de honorários - mediante  auto-
rização prévia. A retenção de qualquer valor, sem consentimento, confi-

gura infração ética. (Art. 35, § 2º do CED-OAB)
Como agir - Estabelecer, no contrato de honorários, a previsão da possi-
bilidade e das condições de retenção de valores. 
> Comete infração ética o advogado que passa a atuar em feito que já te-
nha procurador constituído, sem expressa autorização deste, exceto em 
casos de justo motivo e comprovada urgência. (Art. 11 do CED/OAB)
Como agir - Ingressar no feito somente mediante substabelecimento 
ou depois de juntado aos autos da devida renúncia o comprovante de 
notificação da revogação do mandato.

INstItUIÇÃO | INTEGRANTES
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Presidentes de Comissões

ENIL HENRIQUE 

NETO

Comissão da 

Advocacia Jovem

TALITA FÉLIX

Comissão da 

Mulher Advogada

MURILO LôBO 

Comissão de 

Acompanhamen-

to Forense 

ELIANE BRITO 

Comissão de 

Cultura

DJALMA

REzENDE

Comissão de 

Direito Agrário

RODRIGO 

SILVEIRA COSTA 

Comissão de 

Direito Ambiental

OTÁVIO FORTE 

Comissão 

de Direito 

Constitucional e 

Legislação

ADALBERTO 

GRECCO

Comissão de 

Direito Desportivo

DANILO RIOS

Comissão de 

Direito Digital e 

Informática

MARCOS 

ASSUNçãO 

Comissão de Direito 

do Consumidor

JORGE 

JUNGMANN 

NETO

Comissão de 

Direito do 

Trabalho

LORENA 

BARBOSA 

CARNEIRO

Comissão 

de Direito 

Empresarial

DANIEL  

BALSANULFO

Comissão de 

Direito Imobiliário 

e Urbanístico

DANILO SANTOS 

DE FREITAS 

Comissão de 

Direito Político e 

Eleitoral

TATIANA SÁVIA 

BRITO AIRES 

Comissão de Direito 

Previdenciário e 

Securitário

MASAyUKI 

MISSAO 

Comissão de 

Direito Tributário

PAULO 

GONçALVES

Comissão 

de Direitos e 

Prerrogativas

ALEXANDRE 

PRUDENTE 

Comissão de 

Direitos Humanos

DIANE JAyME

Comissão de 

Direitos Sociais e 

Acesso à Justiça

RUBENS 

FERNANDO

MENDES 

Comissão de Ensino 

Jurídico

IRON AMADEU 

NAVES

Comissão de 

Esporte e Lazer

JúLIO CÉSAR DO 

VALLE 

Comissão de 

Estágio e Exame de 

Ordem

CARLA SAHIUM

Comissão de 

Mediação, 

Conciliação e 

Arbitragem

MÁRCIO 

PACHECO 

Comissão de 

Orçamento e 

Contas

DOUGLAS DALTO 

MESSORA

Comissão  de 

Segurança Pública

JULIO CESAR 

MEIRELLES

Comissão de 

Seleção e das 

Sociedades de 

Advogados

VALDIR JOSÉ 

MEDEIROS FILHO

Comissão do 

Advogado 

Assalariado

REGINALDO 

MARTINS COSTA 

Comissão do 

Advogado 

Publicista

MARCELLO 

TERTO

Comissão do 

Advogado Público

FREDERICO 

VALTUILLE  

Comissão dos 

Precatórios e 

Credores Públicos
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INtEGRANtEs DO cONsELHO FEDERAL

ADVOcAcIA GOIANA 
BEm REpREsENtADA
Além de cinco conselheiros federais, OAB-GO tem oito advogados que 
integram órgãos do Conselho Federal

OTÁVIO FORTE, 
CONSELHEIRO SECCIONAL
Integra a Comissão Nacional 
de Apoio aos Advogados em 
Início de Carreira

CELSO GONçALVES, EX-
SECRETÁRIO GERAL DA 
OAB-GO 
(GESTãO 2007-2009)
Integra a Comissão Nacional 
de Sociedades de Advogados

LUCIANO HANNA, 
CONSELHEIRO SECCIONAL
Integra a Comissão Nacional 
de Defesa das Prerrogativas e 
Valorização da Advocacia

JúLIO CÉSAR DO VALLE, 
PRESIDENTE DA 
COMISSãO DE ESTÁGIO 
E EXAME DE ORDEM DA 
OAB-GO 
É Secretário da Coordenação 
Nacional do Exame de 
Ordem Unificado

SEBASTIãO FERREIRA 
LEITE
Integra a Comissão Nacional 
de Direitos Humanos

JAIME JOSÉ DOS SANTOS, 
PRESIDENTE DA CAIXA 
DE ASSISTêNCIA DOS 
ADVOGADOS (CASAG)  É 
Presidente da Coordenação 
Regional das Caixas de 
Assistência dos Advogados 
da Região Centro-Oeste

MARISVALDO CORTEz 
AMADO, CONSELHEIRO 
FEDERAL DA OAB POR GOIÁS
e integrante da Comissão 
Nacional de Ensino Jurídico

ANTôNIO CARLOS DA 
SILVA MAGALHãES, 
PRESIDENTE DO 
OABPREV-GO/TO Membro 
do Conselho Auditor Fiscal 
do OABPrev, nomeado 
pela Diretoria do Conselho 
Federal da OAB

JOãO BEzERRA 
CAVALCANTE, 
CONSELHEIRO FEDERAL 
DA OAB POR GOIÁS

MIGUEL ÂNGELO  
CANçADO, CONSELHEIRO 
FEDERAL DA OAB POR 
GOIÁS

PAULO AFONSO DE SOUzA, 
CONSELHEIRO FEDERAL 
DA OAB POR GOIÁS

FELICíSSIMO SENA, 
CONSELHEIRO FEDERAL 
DA OAB POR GOIÁS
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GALERIA DE FOtOs

01. Mulheres durante 

confraternização no 1º 

Colégio de Presidentes 2010

02. Maria Lucila, Carla Sahium 

e participantes do Seminário 

de Arbitragem  

03. Diretores da OAB-GO e 

suas mulheres em visita à Sala 

do Advogado, na Casa Cor

04. Henrique Tibúrcio recebe 

visita do ex-conselheiro 

José Roberto da Paixão 

05. Cezar Britto e Miguel 

Cançado entregam diploma 

de presidente para Henrique 

Tibúrcio

06. Joel Sant’Anna Braga 

Filho, Alcides Rodrigues, 

Miguel Cançado, Ophir 

Cavalcante, e Michel Temer 

07. Jaime José, Henrique 

Tibúrcio, Wanderli e João 

Bezerra

08. Sebastião Macalé em 

visita ao CEL de Anapólis

09. Advogados se divertem 

em festa junina organizada 

pela CAJ, no CEL da OAB-GO

10. Luau no CEL 

11. Enil Neto e a mulher, 

na Festa Junina da CAJ

01

02

03

04 05

06 07

08 09

10 11
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tURIsmO | JATAí

O QUE JAtAÍ tEm DE BOm
Localizada no Sudoeste goiano, 
Jataí vai sediar a próxima 
edição do Colégio Estadual 
de Presidentes de Subseções 
da OAB-GO, em novembro. A 
cidade oferece diversas atrações 
turísticas

Com um grande manancial de águas termais e 
boa estrutura de hotéis, restaurantes, clubes de 
lazer e serviços ao turista, Jataí ocupa lugar de 
destaque no contexto turístico do Centro-Oeste 
brasileiro.  A cidade, de aproximadamente 90 
mil habitantes, fica a 327 quilômetros da Capi-
tal e conta com um parque aquático de águas 
quentes, situado no polo turístico Vale do Para-
íso. Lá, o visitante pode desfrutar de um grande 
lago, próprio para a prática de esportes náuticos, 
praias com quiosques, além muita tranquilida-
de. 
Outro segmento turístico, que se destaca, é o 
de aventura, com trilhas, cachoeiras e rios que 
fazem parte da história da colonização de Goi-
ás. Locais perfeitos para quem gosta de prati-

car esportes radicais, como rafting, aqua-ride, 
rapel, escalada e mountain bike. O ecoturismo 
também dá ao turista a oportunidade de conta-
to com raras e belas espécies do Cerrado. E tem 
muito mais! Para quem gosta de apreciar obras 
barrocas, Jataí possui uma grande diversidade 
presente em igrejas. A Catedral Divino Espírito 
Santo, em formato poligonal, inspirado nos favos 
de mel das abelhas, é uma das mais belas paisa-
gens arquitetônicas da cidade.
Além de tudo isso, um ponto forte dos jataienses, 
segundo o presidente da subseção da OAB-GO 
na cidade, Mário Ibrahim do Prado, é a hospita-
lidade. “O jataiense é um povo muito atencioso, 
que valoriza suas tradições e tem muita história 
pra contar. Será um prazer receber os inúmeros 
profissionais para o Colégio de Presidentes”. 
Para quem vai participar do XXIV Colégio Esta-
dual de Presidentes de Subseções da OAB-GO, 
em Jataí, e quer mais informações sobre a cidade, 
basta entrar em contato com o Centro de Aten-
dimento ao Turista (CAT), pelo email cat.turis-
mo@jatai.go.gov.br ou telefone (64) 3632-4004.

fotos: Amarildo Gonçalves
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