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PALAVRA DE PRESIDENTE

O ritmo acelerado que a instituição adota em prol dos seus 
inscritos teve seu ápice em agosto, mês no qual comemoramos 
institucional e festivamente o dia do advogado. No entanto, nos 
demais meses do ano, como nos próximos, o que é de praxe, a 
agenda da OAB-GO segue a mesma intensidade.
A Escola Superior de Advocacia realizará, de 26 a 28 de outubro, 
a Conferência Estadual dos Advogados de Goiás, no Centro de 
Cultura e Convenções de Goiânia. O evento acontecerá em co-
memoração aos 80 anos da OAB-GO. A temática abordada será 
as “Reformas Processuais”, abrangendo as maiores áreas do Di-
reito: Constitucional, Eleitoral, Público, Desportivo, Previdenci-
ário, Processo Civil, Processo Penal e Processo do Trabalho.
A minha recomendação é que você, caro leitor, já faça a sua ins-
crição no site conferenciaestadual.oabgo.org.br. Apesar do espa-
ço, amplo e confortável, os assentos são limitados. Portanto, é 
melhor, o quanto antes, já garantir a sua vaga.
Estes e outros assuntos você confere nesta edição da Revista da 
OAB-GO, que trata da Caravana das Prerrogativas, da impor-
tância da advocacia para a sociedade, das ações que combatem 
o exercício ilegal da profissão, da representatividade goiana no 
Conselho Federal da OAB e dos benefícios do novo plano de 
saúde da advocacia. A publicação que chega as suas mãos tam-
bém traz galeria de fotos do Baile do Rubi e da sessão solene que 
conferiu cartão de identidade profissional a 306 novos inscritos, 
perfil do Toniquinho JK, orgulhosamente goiano de Jataí e ad-
vogado, que deu a idéia de construir a nova capital federal em 
Brasília, e uma matéria de turismo sobre Uruaçu, que sediará o 
próximo Colégio Estadual de Presidentes de Subseções. 
Por fim, pauta de gastronomia, cuja chef da edição, a advogada 
Daniela Marques, preparou pastel de gorgonzola com geleia de 
damasco, que dá água na boca só de ler. Você pode ser o autor 
da receita de culinária da próxima revista. Basta nos enviar um 
e-mail com sua sugestão. Por sinal, sugira também outros assun-
tos sobre os quais você quer ler na Revista da OAB-GO, que só 
existe em sua função. Temos toda uma equipe de profissionais 
em sintonia com o crescimento e a projeção da advocacia goia-
na, razão que nos faz empunhar diuturnamente a bandeira da 
democracia.

Enfim, boa leitura.
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oaB-Go receBe 
caravana de defesa 
das prerroGativas
Conselho Federal da OAB levanta discussão sobre direitos dos 
advogados no exercício da profissão. Mudança de horário do 
Judiciário goiano foi a principal reclamação  

Ouvir os problemas dos advogados em relação ao 
resguardo dos direitos profissionais, com objetivo 
de traçar estratégias de defesa das prerrogativas da 
advocacia. Essa é a proposta da Caravana de Defe-
sa das Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, 
que esteve em Goiânia, no dia 26 de agosto, na sede 
da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-
GO. Comandada pelo presidente da OAB nacional, 
Ophir Cavalcante, a caravana deve passar por todas 
as seccionais da instituição. “A ideia surgiu de uma 
necessidade do Conselho Federal estar próximo da 
base da advocacia, a advocacia militante, do dia a 
dia, do fórum, da audiência. Resolvemos sair um 
pouco de Brasília e ouvir os advogados brasileiros”, 
esclareceu Ophir.
Apesar de dispostas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 
8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), as prerrogativas dos 
advogados, no livre exercício da profissão, são 
constantemente violadas. Ophir lembrou que a 
luta pela defesa não é uma causa própria apenas do 
advogado, mas sim dos cidadãos como um todo. 

“Nós não temos partido, nosso partido é o da Cons-
tituição, é o da cidadania, é o de defesa da liber-
dade. Tenho certeza de que o advogado não exerce 
apenas uma função técnica, mas sim social ao de-
fender as partes. Portanto, não deve haver empe-
cilho para o exercício da advocacia. Não queremos 
absolutamente nada além do que a lei nos confere”, 
ressaltou.
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
classificou o desrespeito às prerrogativas como “o 
maior dilema da advocacia”, uma vez que, segundo 
ele, todos os obstáculos enfrentados no exercício 
da profissão resultam do desrespeito dos direitos 
profissionais.  “Os advogados sofrem problemas 
todos os dias, e nós queremos mostrar que sabe-
mos disso e estamos dispostos a ampará-los. A vin-
da da caravana mostra que a seccional e o Conselho 
Federal têm a união necessária para enfrentar qual-
quer violação de prerrogativa da advocacia.”
Para o presidente da Comissão de Direitos e Prer-
rogativas da OAB-GO, Paulo Gonçalves, existe 
uma cultura do desrespeito às prerrogativas. “As 

prerroGativas | ADVOCACIA
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violações são sistemáticas. É cultural, e precisamos 
mudar isso. Não se trata apenas de prerrogativas, e 
sim de garantias para poder exercer nossa profis-
são. Se não for assim, quem sofre são os cidadãos”, 
alertou.  
Durante a audiência pública da caravana, foram 
listados problemas como o não atendimento por 
parte dos juízes; maus-tratos nas audiências, como 
se o advogado fosse subordinado hierarquicamen-
te aos juízes; desrespeito ao cliente; dificuldades 
com a polícia que não permite que o advogado en-
treviste os clientes de forma privativa, em qualquer 
horário, entre outros. 
No entanto, a grande discussão girou em torno da 
mudança de horário do funcionamento do Judi-
ciário goiano. Em vigor desde o dia 1º de agosto, o 
novo horário de atendimento, das 12 às 19 horas, 
foi apontado pelo presidente da OAB-GO, Hen-
rique Tibúrcio, como uma flagrante violação das 
prerrogativas e uma afronta ao cidadão. “Durante 
o horário integral de expediente, o advogado podia 
ir ao fórum, olhar os processos, tirar cópias do an-
damento dos mesmos, fazer audiências na parte da 
manhã. Hoje, o advogado só tem o período da tar-
de pra fazer esse trâmite. Há sobrecarga de traba-
lho nesse período, atraso de processos. Enquanto 
todos buscam uma justiça mais célere e eficiente, o 
Judiciário determina um horário que traduz exata-
mente o contrário.”
Assim que foi aberta a palavra aos presentes, o ad-
vogado Breno Caiado reclamou que o novo horário 
de funcionamento do Judiciário de Goiás é muito 
prejudicial, principalmente no interior do Estado.  
“Nas comarcas do interior, os bancos fecham às 14 
horas, não dá tempo de pagar os protocolos e re-
solver tudo no mesmo dia”, observou. Desse modo, 
o trabalho, que poderia ser feito em um dia, de-
manda mais tempo. O presidente da Comissão de 
Direito Constitucional e Legislação da OAB-GO, 
conselheiro seccional Otávio Alves Forte, pediu 
para que a OAB continue atuando junto ao Supre-
mo Tribunal Federal para evitar que o horário seja 
adotado em todos os estados. 
Ao final da audiência, a diretoria do Conselho Fe-
deral decidiu deflagrar campanha nacional pela 
padronização do funcionamento em período in-
tegral dos tribunais de justiça de todos os estados, 
atendendo à sugestão do conselheiro federal e dire-
tor-tesoureiro da OAB nacional, Miguel Cançado. 

denuncie o desrespeito

disque-prerrogativas: (62) 9976-9900 - 24 horas

Núcleo de Defesa das Prerrogativas: instalado no Centro 
de Serviços da OAB-GO, recebe denúncias pessoalmente 
ou pelo telefone 0800-643-9900

oaB-Go na luta pelo retorno do funcionaMento 
do judiciário de Goiás eM perÍodo inteGral

 A mudança do horário de funcionamento do Judiciário goiano, que 
passou a ter jornada exclusivamente vespertina a partir de 1º de agosto, 
despertou a insatisfação da OAB-GO e da sociedade. A seccional tem 
agido para tentar reverter a situação, fazendo com que o expediente 
forense volte a ser das 8 às 18 horas.  Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, Associação Comercial, Industrial e de Serviços do 
Estado de Goiás (Acieg), Associação dos Jovens Empresários de Goiás 
(AJE-GO), associações de moradores do Parque das Laranjeiras, do 
Urias Magalhães, do Faiçalville e do Jardim Goiás, Câmara Municipal 
de Goiânia, Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Conselho 
Consultivo de Associações de Bairro (CCAB), Federação Goiana das 
Associações de Moradores (Fegam), Movimento Mobiliza Goiás, 
Sindicato Nacional dos Aposentados (Sindnapi) e União Estadual 
dos Estudantes de Goiás (UEE-GO) declararam apoio à OAB-GO em 
defesa do retorno do funcionamento do Judiciário de Goiás em período 
integral. Acompanhe as principais ações da seccional:

•	A	 Ordem	 dos	Advogados	 do	 Brasil	 (OAB)	 –	 seção	 Goiás	 -	 ajuizou	
Reclamação (RCL 12042) no Supremo Tribunal Federal (STF) para 
contestar suposto desrespeito do presidente do Tribunal de Justiça 
de Goiás (TJ-GO) à decisão do ministro Luiz Fux sobre redução de 
jornada de trabalho no Judiciário.

•	Acompanhado	 de	 conselheiros	 seccionais	 e	 demais	 diretores,	 o	
presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, protocolizou, em 17 
de agosto, no TJ-GO, uma medida administrativa com pedido de 
reconsideração para que a Corte Especial reveja o horário da jornada 
de trabalho dos servidores do órgão..

•	A	seccional	goiana	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	(OAB)	impetrou,	
em 6 de setembro, mandado de segurança coletivo com pedido de 
liminar contra ato do presidente do TJ-G), Vitor Barboza Lenza, que 
alterou o horário de funcionamento do órgão.
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evento | DIREITO

conferência estadual 
dos advoGados discutirá 
reforMas processuais
Palestras e painéis com 
juristas renomados integram 
programação do evento 

Com o tema “Reformas Processuais”, a Confe-
rência Estadual dos Advogados de Goiás será 
realizada de 26 a 28 de outubro. O evento, 
promovido pela Escola Superior de Advocacia 
(ESA) da OAB-GO, faz parte das comemora-
ções dos 80 anos da seccional e vai ocorrer no 
Centro de Convenções de Goiânia. A expecta-
tiva da organização é de que mais de 700 pes-
soas participem da conferência, que contará 
com palestras e painéis de nomes consagra-
dos do Direito.

O diretor-geral da ESA, Alexandre Iunes (foto 
01), explica que a escolha do tema central foi 
motivada pela “onda reformista da legislação”, 
o que, segundo ele, tem provocado uma inten-
sa discussão no meio jurídico. A abordagem 
da temática abrangerá as áreas processuais 
do Direito Constitucional, Eleitoral, Público, 
Desportivo, Previdenciário, Civil, Penal e do 
Trabalho.
Durante os três dias do evento, serão reali-
zadas seis palestras magnas, além de painéis 
referentes a diversas áreas do Direito. Entre 
os painelistas confirmados estão José Miguel 
Garcia Medina, Petrônio Calmon, Gustavo 
Binembojm, Alberto Zacharias Torón, Luiz 
Flávio Gomes, Demóstenes Torres e Carlos 
Eduardo Caputo Bastos.

01 02
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A solenidade de abertura será às 19 horas do 
dia 26, com palestra do presidente do Conselho 
Federal da OAB, Ophir Cavalcante. Às 19h30, a 
ministra do Supremo Tribunal Federal Cármem 
Lúcia Antunes Rocha vai ministrar a primeira 
palestra magna. No dia 27, a programação co-
meça com as palestras do jurista Nelson Nery 
Júnior e do ex-ministro da Justiça Márcio Tho-
maz Bastos. À tarde, em salas distintas, mas si-
multaneamente, serão realizados os painéis de 
Direito Processual Penal, Direito Processual 
Civil, Direito Constitucional e Eleitoral, Direi-
to do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito 
Previdenciário e Direito Desportivo.
No último dia da conferência, as exposições 
simultâneas dos painéis serão das 9 às 13 ho-
ras. Às 14 horas, o ciclo de palestras magnas 
será retomado. Os palestrantes serão o profes-
sor e autor de diversas obras jurídicas Fábio 
Ulhoa Coelho, o ex-conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) Técio Lins e Silva e 
os advogados Paulo Sérgio Leite Fernandes e 
Rogério Seguins Martins Júnior.
A Conferência Estadual dos Advogados ocor-
rerá no segundo ano de cada mandato da 
diretoria da OAB-GO, conforme disposição 
regimental. Segundo Alexandre Iunes, o di-
ferencial desta edição é a atualidade e perti-
nência dos temas a serem abordados, além da 
reconhecida qualidade dos expositores. O se-
cretário-geral da seccional, Flávio Buonaduce 
Borges (foto 02), acrescenta que a magnitude 
do evento atenderá à demanda apresentada 
por advogados da capital e do interior.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.
conferenciaestadual.oabgo.org.br. O valor é 
de R$ 100,00 para estudantes e estagiários, R$ 
150,00 para advogados em início de carreira - 
com até cinco anos de inscrição - e R$ 200,00 
para advogados inscritos. Flávio Borges desta-
ca que, no site do evento, também estão dis-
poníveis pacotes diferenciados para hospeda-
gem em Goiânia.

“O DIFERENCIAL DESTA 
EDIçãO É A ATUALIDADE E 
PERTINêNCIA DOS TEMAS A 
SEREM ABORDADOS”

proGraMe-se

conferência estadual dos advogados de Goiás
data: 26 a 28 de outubro de 2011
local: Centro de Cultura e Convenções de Goiânia
Informações e inscrições: 
www.conferenciaestadual.oabgo.org.br

Feira dos 
Advogados
Simultaneamente à conferência, 
será realizada a Feira dos Advoga-
dos, com 118 estandes, onde serão 
expostos produtos e serviços rela-
cionados à área jurídica. O even-
to será encerrado com atividades 
culturais e desportivas. No dia 
29 de outubro, haverá o VI Jogos 
Abertos da Advocacia, no Centro 
de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) 
da OAB-GO. No dia 6 de novem-
bro, uma corrida vai comemorar o 
aniversário de 80 anos da seccio-
nal goiana.
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advoGado | CIDADANIA

O GUARDIÃO 
DA DEMOCRACIA
No mês em que se comemora o Dia do Advogado, a importância do 
profissional é destacada por diferentes nomes ligados ao Direito

“Quando o Estado Democrático de Direito, no 
Brasil, tantas vezes ruiu e outras tantas foi ame-
açado, homens e mulheres abraçaram a car-
reira advocatícia com devoção e vigor, audácia 
e valentia, visando não apenas o sucesso pro-

fissional, mas a organização de uma sociedade 
democrática e justa, missão fundamental do ad-
vogado, condenado a ser eterno devoto da liber-
dade”, destaca o presidente da seccional goiana 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), 
Henrique Tibúrcio (foto 01).
Filho de advogado, Tibúrcio pensou, na adoles-
cência, em seguir um caminho diferente do pai. 
A princípio cogitou a formação em Agronomia. 
Chegou a frequentar o curso, mas não precisou 
de muito tempo para descobrir que aquela não 
era sua vocação. Foi no auxílio ao pai, Walquires 
Tibúrcio, com a digitação de petições, que des-
pertou para a advocacia e traçou, a partir dali, a 
opção pelo Direito. Assim como Henrique Ti-
búrcio, outros mais de 675 mil brasileiros esco-
lheram a profissão e hoje pertencem ao quadro 01 02
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de advogados da OAB, sendo em torno de 20.000 
profissionais ativos em Goiás.
Um dos marcos da profissão ocorreu em um 11 de 
agosto, data escolhida para celebrar o Dia do Ad-
vogado. Foi nesse dia, no ano de 1827, que uma lei 
imperial aprovou as primeiras faculdades de Di-
reito no Brasil, em São Paulo e Olinda. De lá para 
cá, muitas outras instituições de ensino superior 
começaram a oferecer o curso.  A estimativa é de 
que existam mais de mil delas atualmente. Vale 
frisar, porém, que nem todo bacharel é advoga-
do. Para ser, é preciso estar inscrito na OAB.
A Constituição Federal dispõe, no artigo terceiro, 
que “o advogado é indispensável à administração 
da Justiça, sendo inviolável por seus atos e mani-
festações no exercício da profissão, nos limites da 
lei”. “O constituinte colocou como a única pro-
fissão integrante do arcabouço constitucional a 
advocacia, que é a garantidora da liberdade”, res-
salta o presidente do Conselho Federal da OAB, 
Ophir Cavalcante (foto 02). O diretor-tesoureiro 
da OAB nacional, Miguel Cançado, acrescenta 
que esse trecho da Constituição corresponde a 
dizer que, quando não há a presença do advoga-
do, não há entrega da prestação jurisdicional e 
nem Justiça. “Por isso, o legislador constituinte 
fez estabelecer a regra, que é um reconhecimen-

to quanto ao que à advocacia tem feito.” Cançado 
frisa que, sem a participação da advocacia, sem a 
presença da OAB, a redemocratização do Brasil 
não teria acontecido.
Ainda sobre a participação da categoria no pro-
cesso de redemocratização, Ophir Cavalcante 
ressalta que a Ordem foi fundamental e afirma 
que hoje a entidade trabalha no sentido de dar 
conteúdo social, ético, político para a liberdade 
alcançada. “Não podemos continuar com um 
País com tantas diferenças. Temos uma popula-
ção pequena que ganha muito e uma população 
muito grande que ganha pouco”. Ele defende que 
as desigualdades sociais precisam ser minoradas. 
“Nosso papel, hoje, enquanto representante da 
OAB, é fazer com que direitos políticos, previstos 
na Constituição Federal, tenham efetividade na 
vida do cidadão”, argumenta.
O presidente da seccional goiana acrescenta que 
o advogado, representado pela OAB, “nunca dei-
xou de cumprir o seu mister: defender a Cons-
tituição Federal, a ordem jurídica do Estado 
Democrático de Direito, os direitos humanos, a 
justiça social, bem como pugnar pela boa aplica-
ção das leis, pela rápida administração da Justiça 
e pelo aperfeiçoamento da cultura e das institui-
ções jurídicas”. Um exemplo citado por Tibúrcio, 
da importância do trabalho da categoria, é o pro-
jeto Ficha Limpa. A Ordem integra a rede de or-
ganizações que formam a Articulação Brasileira 
contra a Corrupção e a Impunidade (ABRACCI) 
e participou da iniciativa popular que resultou 
na Lei Complementar nº 135/2010. Sancionada 
em junho de 2010, torna mais rígidos os critérios 
de inelegibilidades.
O procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito 
Torres Neto, avalia que o período do Estado de ex-
ceção mostrou bem a importância do advogado 
e da Ordem dos Advogados do Brasil para a im-
plantação da normalidade democrática no País. 
Segundo ele, o advogado defende a busca cons-
tante dos direitos humanos contra os excessos e 
abusos cometidos, muitas vezes, pelos próprios 
detentores do poder. “Mas, a mais importante 
missão do advogado é a busca pela liberdade do 
cidadão, pois o homem nasceu para ser livre. A 
prisão é que deve ser exceção”, defende.
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Direitos 
garantidos
O advogado em início de carreira Rodrigo Amo-
rim Pinto (foto 05) defende a advocacia como 
algo importante para a sociedade. “No geral, as 
pessoas leigas não tem como pleitear seus direi-
tos. Sem o advogado, não teriam como acessá-
los”, defende. Ele atua na área civil e conviveu, 
desde criança, com a profissão. Na família, quase 
todos são advogados, o que despertou o inte-
resse. “Continuo estudando para ser advogado 
público. Quero ser procurador de Estado”, acres-
centa. 
O presidente do Conselho Federal da OAB, 
Ophir Cavalcante, observa que a advocacia pú-
blica tem papel “relevantíssimo” no Estado De-
mocrático de Direito. “Cabe ao advogado públi-
co fazer o controle do ato administrativo. Ele é 
fundamental para que o homem público, o ges-
tor, saiba seus limites.” Ophir informa que a OAB 
tem apoiado, de forma muito forte, a advocacia 
pública, seja no sentido de proteger as prerroga-
tivas, ou no de proteger a autonomia como pro-
fissional e a independência funcional. “Estamos 
trabalhando também em relação aos honorários 
de sucumbência para o advogado público. É fun-
damental que, tal como o advogado, que é pro-
fissional liberal, este também tenha”, informa.
Ewerton Silva Gomes (foto 06), estudante do dé-
cimo período, faz estágio há três anos, tempo em 
que passou por três escritórios e atuou nas áreas 
civil, bancária e trabalhista. Ele destaca que, sem 
o advogado, não existiria Justiça. “Temos que de-
fender os cidadãos que não têm acesso direto à 
Justiça e protegê-los contra as pessoas de má-fé”.
Advogada há quatro anos, Kelly Andreia Morais 
Perillo de Azevedo (foto 07) atua nas áreas crimi-
nal e civil. Ela também faz questão de destacar a 
importância do advogado para a administração 
da Justiça e manutenção do Estado Democrático 
de Direito. “Infelizmente, as pessoas não conhe-
cem seus direitos, e só com o advogado deta-
lhando elas vão saber.” Kelly aponta que a maio-
ria dos clientes não tem noção da quantidade de 
direitos que possui.

 “O JUIz TRABALHA COM 
INFORMAçõES 

APRESENTADAS PELAS 
PARTES E OS ADVOGADOS 

GERAM EQUILíBRIO ENTRE 
ELAS”

Ari Ferreira de Queiroz, juiz da terceira Vara da 
Fazenda Pública Estadual de Goiânia, ressalta 
que o advogado é indispensável para a adminis-
tração da Justiça. “O Poder Judiciário não teria 
como agir corretamente, fazer Justiça, sem eles”. 
Segundo o magistrado, o que se discute são ques-
tões técnicas, complexas, que exigem pessoas 
bem preparadas. “Sem isso, talvez muita matéria 
de defesa deixaria de chegar ao Judiciário e, mui-
tas vezes, chegariam distorcidas”. Ari de Quei-
roz avalia que a atuação de um bom advogado 
diminui enormemente as chances de conduzir 
o juiz a erro. “O juiz trabalha com informações 
apresentadas pelas partes e os advogados geram 
equilíbrio entre elas”. Por sua vez, o presidente 
do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador 
Vítor Barboza Lenza, aponta a OAB-GO como 
“uma célula viva na defesa do cidadão e das suas 
prerrogativas”.
Advogado há 11 anos, nas áreas trabalhista e civil, 
Wendell Rodrigues da Silva (foto 03) diz que o 
que mais dá satisfação é ter estudado e ter condi-
ções de conhecer, a fundo, o processo e levar isso 
ao reconhecimento do magistrado. “O advogado 
tem que ter a capacidade de convencer. Essa é a 
melhor profissão do mundo.” Para a estagiária 
Farida Badaouri Hanna (foto 04), estudante do 
décimo período do curso de Direito, o advogado 
é essencial. “O profissional tem a astúcia de en-
tender o que ocorre no Judiciário, o que o leigo 
não teria, e assim pode garantir um bem social”. 
Farida escolheu o Direito por ser um curso bem 
amplo, que possibilita o ingresso em várias car-
reiras jurídicas. “São muito curiosas as coisas 
que acontecem no Judiciário e, além disso, todos 
precisam saber dos direitos que tem”. Ela faz es-
tágio na área trabalhista e previdenciária, mas se 
interessa pela área criminal.
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falsos | ILEGAISdefesa | PROFISSãO

coMBate À 
ileGalidade
Polícia atende pedido da seccional e intensifica ação 
contra o exercício ilegal da advocacia

O exercício ilegal da advocacia é crime, e a po-
lícia, a pedido da OAB-GO, tem reforçado as 
ações para coibir a prática. A preocupação com 
a fraude foi reforçada durante o último Colégio 
de Presidentes de Subseções. Segundo o presi-
dente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 
seccional, conselheiro Paulo Gonçalves (foto 01), 
houve reclamação unânime em relação ao delito. 
Ele explica que, no interior, a ocorrência é mais 
frequente e visível. Atualmente, dos 14 proces-
sos em andamento na comissão, 11 são de casos 
registrados fora da capital. Diante do problema, 
dirigentes da Ordem em Goiás se reuniram com 
o secretário de Segurança Pública do Estado, no 
início de agosto, para solicitar empenho no com-

bate aos casos.
“A Secretaria de Segurança Pública do Esta-
do de Goiás, sensível às demandas sociais, em 
especial à dos dirigentes da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – Seção de Goiás, solicitou à 
Polícia Civil o empenho no combate ao crime 
de exercício ilegal da profissão de advogado,” 
informou o secretário de Segurança Pública, 
João Furtado. Como resultado, a Delegacia do 
Consumidor (Decon) tornou-se encarregada de 
receber as denúncias da capital e grande Goiâ-
nia. Segundo o superintendente da Polícia Judi-
ciária, delegado Álvaro Cássio dos Santos, sob 
a coordenação do delegado André Luiz Abrão, 
titular da Decon, “o recebimento das denúncias 
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e a realização de diligências e procedimentos 
ganharam grande agilidade”. 
O superintendente da Polícia Judiciária ressal-
ta que a população pode auxiliar o trabalho da 
Polícia Civil ao informar ou denunciar a prática 
dessa e de outras modalidades de crime pelo 
Disque-Denúncia 197, ou procurando a Dele-
gacia do Consumidor, localizada na Rua 66, nº 
12, Centro, em Goiânia. “Nas cidades do interior 
do Estado, as delegacias de polícia estão habili-
tadas a registrar os procedimentos e realizar as 
diligências necessárias para combater a contra-
venção”, explica.
As denúncias encaminhadas à Comissão de Di-
reitos e Prerrogativas da OAB-GO são repassadas 
às autoridades competentes para averiguá-las. A 
maioria delas, segundo Paulo Gonçalves, é feita 
por advogados. Também realizam a queixa víti-
mas da prática ilegal e autoridades. Dos proces-
sos em trâmite na comissão, seis têm advogados 
como requerentes e outros seis, juízes. 
Segundo o conselheiro, as medidas tomadas em 
parceria com a Secretaria de Segurança confe-
rem maior agilidade à investigação. “Antes, 
era difícil saber o encaminhamento, se houve 
punição”. Ele acrescenta que um grupo de tra-
balho foi criado com a finalidade de acompa-
nhar questões relacionadas ao exercício ilegal 
da advocacia. O grupo é formado por ele, pelo 
presidente da Comissão de Segurança Pública 
e Política Criminal da OAB-GO, Douglas Dalto 
Messora, e pelo conselheiro seccional Haroldo 
José Rosa Machado Filho. 
Paulo Gonçalves informa que, entre os casos de 
pessoas que se passam por advogado, mas não 
são, estão ex-estagiários que possuíam registro 
na Ordem, no entanto, por não passar no exa-
me, o perderam. Há também aqueles que usam 
registro de outro advogado. Nesse último caso, 
chegar ao juízo seria uma situação mais difícil 
de ocorrer. “Tem uma série de exigências que vão 
coibindo esses fatos”, comenta. Um exemplo se-
ria o pedido de identificação feito pelo juiz.
A preocupação maior é com outra modalidade. 
“Falsos advogados que abrem um espaço, co-
meçam a dar consultas, fazer contratos, mas, 
por não serem advogados, não podem tomar 

nenhuma providência, e o contratante é lesa-
do”, relata o presidente da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas. Ele destaca que advogar não é 
só postular em juízo. “Há o serviço extrajudicial 
e é nesse campo que as pessoas são mais viti-
madas”, avalia. Ele aponta que outorgar uma es-
critura, vistar um estatuto ou contrato social de 
empresa para ser registrado na Junta Comercial 
são exemplos de atos extrajudiciais privativos 
aos advogados. Profissionais que tenham re-
gistro na Ordem, mas que este esteja suspenso, 
por qualquer que seja o motivo, também estão 
proibidos da atuação.
O conselheiro seccional Haroldo Machado Filho 
ressalta que o falso advogado pode ser bacharel 
em Direito, mas, por não ter registro, não tem 
como a OAB puni-lo. Ele avalia que, nos casos 
de registro fraudulento, a situação se torna mais 
difícil para leigos. A orientação é que se consulte 

“FALSOS ADVOGADOS QUE ABREM UM 
ESPAçO, COMEçAM A DAR CONSULTAS, 
FAzER CONTRATOS, MAS, POR NãO SEREM 
ADVOGADOS, NãO PODEM TOMAR NENHUMA 
PROVIDêNCIA, E O CONTRATANTE É LESADO”

01
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Prejuízos
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, 
destaca que a prática ilegal da advocacia consti-
tui fraude e, portanto, é uma afronta à Constitui-
ção Federal. “Além de ferir a imagem da advoca-
cia, a atividade dos falsos advogados pode trazer 
prejuízos inimagináveis ao cidadão, sobretudo 
no aspecto financeiro”, comenta. O presidente 
da seccional informa que a entidade tem reali-
zado campanha para a sociedade consultar a Or-
dem antes de contratar um advogado.
Segundo o conselheiro Haroldo Machado Filho, 
entre os riscos que um cidadão corre ao se sub-
meter a um profissional ilegal está o de perder 
uma ação por todos os atos serem considerados 
nulos. “Vai perder tempo, patrimônio”, pondera.
O presidente da Comissão de Segurança Públi-
ca da seccional, Douglas Messora, a exemplo de 
Tibúrcio e Machado Filho, reforça que, para a 
população, na área civil, o risco patrimonial é 
grande ao contratar um falso advogado e acres-
centa que, na área criminal, o que se coloca em 
risco é a liberdade.

“CONSULTE O SITE DA ORDEM PARA CONFIRMAR A 
EXISTêNCIA DA INSCRIçãO E SABER SE O PROFISSIONAL 
ESTÁ EM SITUAçãO REGULAR”

02 03

o site da Ordem para confirmar a existência da 
inscrição e saber se o profissional está em situ-
ação regular. “Pode haver inscrito com registro 
suspenso, cancelado”, observa.
O presidente da Comissão de Segurança Pú-
blica da seccional, Douglas Messora (foto 02), 
informa ter aumentado, há algum tempo, o nú-
mero de reclamações de pessoas que se sentem 
lesadas por falsos advogados ou por pessoa que 
se identifica como advogado. O cliente contra-
ta, mas, na verdade, quem assina a petição é 
um terceiro, estranho ao contratante. Douglas 
Messora frisa que o advogado só está no exercí-
cio de suas atividades se estiver em dia com as 
obrigações com a Ordem e esclarece “o advoga-
do não pode ter agenciador”. Segundo Haroldo 
Machado Filho (foto 03), o advogado que ofere-
ce cobertura a essas fraudes poderá responder 
processo criminal, ser excluído da OAB e ainda 
corre o risco de seus atos serem considerados 
nulos. “É uma luta grande da Ordem, não só em 
defesa da advocacia, mas também da popula-
ção, que se vê à mercê de situações que colocam 
em risco seu patrimônio”, pontua.
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estante | SUGESTõES

HISTóRIA
A OAB-GO quer eternizar seus 80 anos pro-
duzindo um livro, a ser lançado em dezembro, 
com a história da instituição contada pelos seus 
próprios atores: os advogados. Para que isso 
seja possível, a diretoria da seccional solicita 
que todos participem enviado fotos e relatos 
que contenham informações sobre o passado 
da seccional. Os registros devem ser enviados 
para o e-mail oabevoce@oabgo.org.br.

AMBIENTAL
Mestre em Direito, professor da Universidade 
Federal de Goiás e autor do Manual de Direi-
to Imobiliário, Arthur Rios coordena o Fórum 
de Debates Sobre o Novo Código Florestal e o 
Curso de Direito Imobiliário Ambiental, que 
começou no fim de agosto e vai até dezembro, 
na Escola Superior de Advocacia da OAB-GO. 
O curso reuniu o ex-ministro do Meio Ambien-
te Flávio Rios Peixoto da Silveira, a deputada 
federal goiana Marina Sant’Anna, o secretário 
do Meio Ambiente do Estado de Goiás, Leo-
nardo Vilela, e o secretário de Educação do Es-
tado, Thiago Peixoto.

SAúDE
A judicialização do direito à saúde, a produção 
legislativa no setor e a área de Direito Sanitário 
como um campo do conhecimento são temas 
abordados no livro Estudos de Direito Sanitá-
rio: a produção normativa em saúde, que foi 
lançado em agosto pelo Programa de Direito 
Sanitário da Fiocruz Brasília (Prodisa).

PARANÁ
A seccional paranaense da OAB lançou a segun-
da edição do concurso de monografias Prêmio 
Professor Doutor João Régis Fassbender Teixei-
ra. O certame homenageia o mestre do Direito 
do Trabalho paranaense e tem o objetivo de es-
timular e desenvolver estudos na área do Direi-
to do Trabalho. Os trabalhos vencedores farão 
parte de um livro em homenagem a João Régis 
Fassbender Teixeira, juntamente com outras dez 
monografias classificadas pela comissão.

TRABALHISTA
O advogado Aguinaldo Domingo Ramos lan-
çou a primeira edição de seu livro Cálculos 
Trabalhistas. O livro é voltado para advogados, 
contadores, estudantes e militantes na área de 
Departamento Pessoal. Contém, além de cál-
culos trabalhistas, legislação, doutrina e juris-
prudências sobre assuntos ligados ao Direito 
do Trabalho. Aguinaldo é advogado, consultor, 
professor e escritor. 

ESTANTE
Coordenador da Subcomissão de Imprensa da 
Comissão da Advocacia Jovem da OAB-GO, 
Wanderson de Oliveira está lendo Estatuto da 
Igualdade Social - Comentários Doutrinários, 
coordenado por Calil Simão e editado pela Mi-
zuno.

ARTES
A artista plástica Goiandira do Couto, 95, 
que faleceu no fim de agosto, era filha do 
advogado, historiador e poeta Luiz Ramos 
de Oliveira Couto, inscrito na OAB-GO 
sob o número 2 em 12 de abril de 1931, ano 
de criação da seccional goiana. Goiana de 
Catalão, Goiandira, que nasceu em 1915, 
era a mais velha de 12 irmãos. Segundo os 
familiares da artista, sua sensibilidade foi 
herdada dos pais. Filha do advogado com 
a pintora Maria Ayres do Couto, Goiandira 
cresceu rodeada por livros, telas e pincéis.

CONEXãO
A Escola Superior de Advocacia (ESA) da 
OAB-GO, com o apoio da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Casag), promoveu 
lançamento do livro Rimando e Aprendendo 
Direito. À ocasião, a autora Thais Fernanda 
Bizarria, advogada militante na área cível em 
São Paulo, integrante da Comissão do Jovem 
Advogado e Defesa da Cidadania da OAB-SP, 
proferiu palestra.
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reGistro | PROFISSIONAL

coMeMoração 
especial
Novos inscritos receberam 
o cartão de identidade 
profissional no Dia do Advogado

O último dia 11 de agosto, data em que se come-
mora o Dia do Advogado, também marcou o 
início da carreira de 306 novos inscritos na OAB-
GO. Os 275 novos advogados e 31 estagiários re-
ceberam seus cartões de identidade profissional 
no salão de festas do Centro de Cultura, Esporte 
e Lazer (CEL) da instituição, em sessão solene 
do Conselho Seccional, na qual compareceram 
cerca de 2 mil pessoas, entre parentes e amigos. 
Antes do início da cerimônia, o jovem Alex Dias 
de Vasconcelos, não escondia a ansiedade. “É 
muito emocionante, me sinto lisonjeado e orgu-
lhoso”, comemorou. 
A solenidade foi aberta com um discurso do pre-
sidente da seccional, Henrique Tibúrcio (foto 

03). “Vocês se inscreveram na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil para defender o Estado de Di-
reito, a Democracia, a cidadania, a tradição dos 
Direitos Humanos e a dignidade. Não trabalham 
mais para si próprios, e sim para uma comunida-
de inteira que espera justiça”, lembrou Tibúrcio.
O compromissando Romero Ferraz Filho (foto 
01) fez o juramento guiando os demais. Em se-
guida, Desireé Penalba Machado (foto 02), ora-
dora do grupo, discursou. “O Exame de Ordem 
foi, com absoluta certeza, uma terrível prova de 
amor à advocacia. Não é aprovado quem não 
ama, de forma incondicional, a carreira jurídi-
ca.” A nova advogada lembrou ainda o papel a 
que está, agora, apta a representar: “O disposi-
tivo de missionários da justiça nos comporta a 
obrigação de nos portarmos como instrumento 
de serviço e de luta para o cumprimento da justi-
ça. Engajemos na defesa do bom convívio social, 
dos Direitos Humanos e das minorias discrimi-
nadas. Sejamos a diferença que tanto buscamos 

01

02
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coMeMoração 
especial

encontrar nos tribunais e na nossa sociedade”, 
completou. 
Grandes nomes da advocacia goiana e brasileira, 
como o presidente do Conselho Federal da OAB, 
Ophir Cavalcante (foto 04), prestigiaram os no-
vos inscritos. “Goiás é uma seccional abençoada 
por Deus, constituída de advogados e advogadas 
extremamente bem preparados, conceituados 
em nível local e nacional. Vir a Goiás, no dia de 
hoje, é um reconhecimento do prestígio do ad-
vogado goiano no Brasil inteiro”, disse Ophir, 
explicando que, além da admiração pelo Estado, 
escolheu vir a Goiás para rever amigos e celebrar 
o Dia do Advogado da forma mais simbólica pos-
sível. “Não poderíamos nós, advogados brasilei-
ros, comemorar de uma forma mais simbólica o 
Dia dos Advogados do que entregando a cartei-
ra, dando o compromisso para novos colegas que 
integram a profissão, que entram pela porta da 
frente.”
 A todos que receberam o cartão de identidade 
profissional, Ophir Cavalcante fez um alerta. “A 
função de advogado não se restringe à mera atu-
ação quanto um técnico no processo. O advoga-
do tem uma função social de muita relevância, 
ele é um agente de transformação da sociedade”. 
O presidente do Conselho Federal finalizou com 
um conselho. “Estudem sempre. A credibilidade 
e a respeitabilidade da profissão estão ligadas a 
dois pressupostos fundamentais: a competência 
e a ética. Eu tenho certeza que se tiverem os dois, 
vão vencer.”
Conselho semelhante foi dado também pelo ad-
vogado e vice-governador, José Eliton (foto 05), 
que representou o governador Marconi Perillo 
na solenidade. “Sejam perseverantes. As pessoas 
têm que, constantemente, lutar por aquilo que 
acreditam, por sua profissão, estudar sempre e 
jamais perder a esperança.”
No fim da entrega dos documentos profissionais, 
o clima era de emoção. “Estou super feliz porque 
foi muita luta, uma batalha muito grande. É até 
difícil expressar a felicidade”, desabafou José Au-
gusto Ferreira Neto, que passou no Exame de 
Ordem depois de quatro tentativas. Os pais do 
novo advogado compartilharam a emoção. “Ver 
o filho formado é a maior felicidade que os pais 

podem ver, ainda mais com o cartão da Ordem 
em mãos. É maravilhoso”, declarou a mãe, Neusa 
Curado Pucci Ferreira. O pai, Valdir Ferreira, ad-
vogado há 40 anos, fez questão de desejar muito 
sucesso ao filho na vida profissional.  
O casal Tamyris Borges Cardoso e Hugo Cami-
lo celebrou a conquista em dobro. “Estudamos 
juntos, durante muitos fins de semana, um aju-
dando ao outro e, com certeza, a ajuda dela foi 
muito importante pra minha conquista”, revelou 
Hugo. Tamyris também reconheceu o apoio do 
namorado. “Ele também me ajudou muito, foi 
muito compreensivo. Ter um companheiro me 
trouxe tranquilidade. Estamos muito felizes por 
estar servindo à Ordem, à Justiça e poder fazer 
o bem às pessoas”, finalizou. O casal quer seguir 
carreira na advocacia pública. 
A noite não foi especial apenas para os novos ad-
vogados, mas também para os estagiários e esta-
giárias que receberam o registro. Entre eles, es-
tava Ingrid Oliveira Pires. “Ter o cartão da OAB 
é gratificante também para o estagiário. É o iní-
cio da carreira jurídica. Você já começa a atuar, 
a sentir o que é ser um advogado“, disse Ingrid, 
que já se prepara para o Exame da Ordem.

03 04 05
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lei 12.403/11 | CAUTELARES

aléM da prisão
Mudanças no Código de Processo Penal tornam possível a aplicação 
de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva

Desde o dia 4 de julho, a reclusão deixou de ser a 
regra para casos em que as penas são inferiores a 
quatro anos. Nessa data, começou a vigorar a Lei 
nº 12.403/11, que altera dispositivos do Código de 
Processo Penal. Entre as mudanças, está a indi-
cação de medidas cautelares alternativas à prisão 
preventiva. Vista com desconfiança por alguns, a 
novidade é bem avaliada por representantes da 
OAB-GO, que enxergam na nova redação o cum-
primento de preceitos básicos do Direito.
O presidente da seccional goiana, Henrique Ti-
búrcio, observa que a lei corrigiu aberrações ju-
rídicas e modalidades de manutenção de flagran-
tes que eram compatíveis com a realidade de um 
código da década de 1940. Tibúrcio explica que 
o pequeno criminoso continuará a ser apenado, 
apenas não será mais passível a prisão preventiva. 
O presidente pondera que a punição não quer di-
zer, necessariamente, encarceramento por longo 
período. “Há também penas alternativas”, obser-
va. Ele acrescenta que a nova legislação atinge so-
mente pessoas que não foram condenadas. “A Lei 
12.403 não trata da punição e nem abre margem 
para a impunidade, como erroneamente alguns 
interpretaram. Ela cuida de questões anteriores 
ao julgamento. São medidas de cautela.” O pre-

sidente da OAB-GO frisa que antes o juiz tinha 
apenas duas opções: decretar prisão ou deixar o 
acusado solto.
A Lei 12.403/11 estabelece como medidas caute-
lares a prisão domiciliar, o monitoramento ele-
trônico, o comparecimento periódico em juízo, 
a proibição de contato com pessoa determinada, 
o recolhimento domiciliar no período noturno e 
nos dias de folga quando o investigado ou acusa-
do tenha residência e trabalho fixos, a fiança, en-
tre outras. A norma ainda estabelece os critérios 
que deverão ser observados para a aplicação das 
medidas. Entre eles, está a adequação à gravidade 
do crime, circunstâncias do fato e condições pes-
soais do indiciado ou acusado.
Em Goiás, em 18 dias de realização do Terceiro 
Mutirão Carcerário, 2.270 processos de prisão 
provisória foram revisados, mas, até 26 de agosto, 
ainda não se sabia a quantos desses seriam aplica-
das as alternativas propostas pela nova lei.
A OAB-GO acompanha todas as medidas que re-
fletem na segurança pública por meio da Comis-
são de Segurança Pública e Política Criminal, pre-
sidida pelo conselheiro seccional Douglas Dalto 
Messora (foto 01), que atua na área criminal. Para 
ele, juízes com espírito conservador, sem conhe-
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cimento universal da lei, começaram a prender 
desmedidamente no Brasil, que tem a terceira 
maior população carcerária do mundo. “Não tem 
onde mais colocar preso. Diante da superlotação, 
a regra foi repensada pelo legislador”, explica. 
Para o criminalista, ainda que a norma não tenha 
sido criada pensando no ser humano, mas sim no 
problema do sistema, ela é benéfica. O conselhei-
ro destaca que João Mendes de Almeida Júnior, 
um grande penalista, no fim do século 19, falava 
que o juiz só podia prender quando houvesse a 
indeclinável necessidade da prisão. “A prisão é ex-
ceção, a regra é a liberdade.” Messora exemplifica 
que há episódios em que a pessoa fica presa um 
ano e, quando é condenada, recebe uma pena de 
dois meses. “Mexeram tanto nos códigos, é tanta 
doutrina conservadora, que virou uma anarquia. 
O Estado quer corrigir agora as besteiras que fez”, 
avalia em relação à Lei das Cautelares. 
Para Messora, a sensação de impunidade relata-
da por alguns em função da mudança é falsa. “Se 
temos a terceira população carcerária do mundo, 
existe punição. Reiteração de crime não tem ha-
ver com impunidade. Se ele foi punido e voltou 
para o crime, o erro está nele ou no Estado, que 
não aproveitou o tempo que ele estava lá para 
reeducá-lo?”, questiona. O advogado frisa que Di-
reito Penal ou Direito Processual Penal não é de-
fesa social, é defesa do cidadão. “Defesa social são 
outras medidas de segurança pública. Não se faz 
segurança pública com código. Todo mundo sabe 
que, se roubar, a pena é alta, se matar, a pena é 
alta, se traficar, a pena é alta, e os índices não estão 
abaixando. O equívoco é a maneira como agentes 
do Estado tratam a punição.”
O também conselheiro seccional e advogado cri-
minalista Pedro Paulo Guerra de Medeiros (foto 
02), membro da Comissão de Direitos Huma-
nos da OAB-GO e da Associação Internacional 
de Direito Penal, avalia que a Lei das Cautelares 
visa a incorporar na legislação ordinária direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal e 
em Tratados de Direitos Humanos. O conselheiro 
corrobora com a opinião de Messora e diz que o 
problema da criminalidade não tem ligação direta 
com prender e soltar e é combatido com política 
criminal, que engloba políticas social, econômica, 
financeira e, também, aplicação de Direito Penal. 
“Diminui-se a criminalidade permitindo que as 

pessoas tenham acesso a trabalho, escola, possibi-
lidade de ascensão social. Isso sim fará o índice de 
criminalidade reduzir. É preciso que o cidadão se 
sinta inserido na sociedade para que queira pro-
teger, ele também, os bens jurídicos relevantes”, 
argumenta Pedro Paulo. 
O advogado explica que as novas medidas caute-
lares não serão aplicadas a presos definitivos, com 
sentença penal transitada em julgado, mas uni-
camente a pessoas investigadas ou acusadas em 
inquéritos ou ações penais ainda em andamento. 
A norma diz que ficará preso preventivamente o 
acusado de cometer crime cuja pena seja maior 
do que quatro anos de privação de liberdade. “Ou 
seja, deve haver um perigo concreto de que esse 
cidadão, mantido sem aplicação de uma medida 
cautelar restritiva, representa perigo à sociedade 
ou à eficácia da persecução penal”, explica.
Pedro Paulo ainda informa que o crime com pena 
de até quatro anos não permitirá, em regra, prisão 
preventiva porque, nesse tipo de delito, ainda que 
venha o cidadão a ser condenado, ao fim do pro-
cesso, não irá preso, ressalvadas exceções legais. 
“Ou cumpre pena restritiva de Direito ou inicia o 
cumprimento da pena privativa de liberdade em 
regime aberto. A cautelar nunca pode ser mais 
gravosa do que a própria tutela final”, lembra. Para 
haver a preventiva nesses casos, ele ressalta que o 
juiz deve fundamentar o porquê de não usar ou-
tras medidas cautelares menos rigorosas.
O criminalista considera as medidas cautelares, 
indicadas na nova legislação, boas e suficientes. 
“Antes, havia somente duas opções: prender ou 
soltar, em um sistema dualista. Agora há várias 
opções intermediárias e que se adequam à neces-
sidade de cada caso”, finaliza. 

“DIMINUI-SE A CRIMINALIDADE PERMITINDO 
QUE AS PESSOAS TENHAM ACESSO A TRABALHO, 
ESCOLA, POSSIBILIDADE DE ASCENSãO SOCIAL”
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sessão histÓrica
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-GO realiza primeira sessão 
aberta ao público

No dia 16 de agosto, advogados e estudantes de 
Direito interessados em conhecer melhor o tra-
balho do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) 
da OAB-GO tiveram a primeira oportunidade de 
acompanhar uma sessão do tribunal. Foi a 1ª Ses-
são Deontológica Aberta em 17 anos de existência 
na seccional. Em regra, as sessões são realizadas a 
portas fechadas e seu conteúdo é sigiloso. 
São duas as principais competências do TED: jul-
gar eventuais condutas infracionais, porventura 
praticadas por advogados ou estagiários, previstas 
no artigo 34 do Estatuto da Advocacia e da OAB, 

e julgar ou responder consultas em tese. Essas 
consultas são indagações, perguntas ou questio-
namentos que podem ser feitos por qualquer pes-
soa da sociedade, desde que não digam respeito a 
caso concreto. No julgamento de condutas infra-
cionais, o sigilo é garantido por lei, para preservar 
a identidade dos envolvidos. Já as consultas não 
exigem o trâmite sigiloso, o que permitiu que a 
análise de uma delas fosse feita em sessão aberta 
ao público. 
“É um anseio da classe estudantil conhecer o TED, 
portanto, decidimos fazer a sessão de portas aber-
tas para a comunidade jurídica”, justificou o pre-
sidente do órgão, Isaque Lustosa (foto 04). Só no 
ano passado, o tribunal julgou 1.765 processos, e o 
índice de condenações correspondeu a 90%.
“A pena precisa ser aplicada, evidenciada àquele 
que erra para que não volte a errar, mas não pode 
ser algo que imponha o medo do exercício da 
profissão. É preciso ser justo, e a forma colegiada 
cuida desse equilíbrio”, explicou o presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio. 
O TED é formado por 35 juízes, divididos em cin-
co turmas. Cada turma se reúne duas vezes por 
mês, num total de dez sessões mensais. O presi-
dente da seccional fez alusão à dificuldade de jul-
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gar alguém que muitas vezes é um conhecido, até 
mesmo um amigo, mas ressaltou que “a Ordem 
não coaduna com a falta de ética, e antes de pro-
teger os colegas, é preciso proteger a profissão do 
advogado”. Henrique Tibúrcio reforçou ainda que 
o papel do TED não é julgar a pessoa em si, mas 
sim o ato falho como advogado.
A sessão aberta tratou de uma consulta relacio-
nada à publicidade na advocacia, que havia sido 
enviada pela profissional de relações públicas Pâ-
mela Rebonato de Carvalho, por meio do Portal 
da OAB-GO, www.oabgo.org.br. O relator foi o 
juiz Roberto Serra da Silva Maia (foto 05), que deu 
aos presentes os primeiros esclarecimentos sobre 
o funcionamento do tribunal. A revisão foi de Do-
mingos José de Brito. 
A estudante de Direito Camila Cristina Gonçal-
ves (foto 01) acompanhou a sessão por influência 
do professor de Prática Jurídica. “Gostei muito 
de ter assistido à sessão. O assunto explorado foi 
bem esclarecido e pautado em outras decisões 
de outros estados.” Outro estudante presente na 
sessão aberta foi Raphael Alves de Rezende (foto 
02), que foi pela curiosidade em relação ao fun-
cionamento do tribunal. Raphael gostou do fato 
do assunto abordado ser de interesse do público 
em geral, não apenas da classe dos advogados, e se 
surpreendeu com o número de juízes envolvidos. 
“É um grande passo dado pela OAB-GO rumo à 
transparência. É a oportunidade de mostrar para 
a sociedade que a Ordem também responde ao 
chamado de punir aqueles que não cumprem o 
regimento”, pontuou Raphael.
O advogado Jairson Figueiredo (foto 03) foi à ses-
são a convite de um colega advogado, que é juiz do 
TED. Segundo Jairson, a 1ª sessão aberta transcor-
reu de maneira organizada, com valiosas informa-
ções didáticas, e deveria ser exemplo para outras 
classes profissionais. “O TED possui fundamental 
importância para o advogado. Permite que sejam 
elevados os valores defendidos pela nossa classe 
e pela busca constante de profissionalismo, que 
devemos sempre observar. Além do que, adequa 
a atividade do profissional que se desalinha por 
falta de conhecimento ou prática e afasta aquele 
que, por conta e risco, utiliza da atividade para 
fins ilegais, imorais ou inadequados à Justiça.”  

A sessão foi inspirada na ideia já posta em prática 
pela seccional paulista da OAB, na qual existe uma 
turma específica do TED para a realização das ses-
sões deontológicas abertas, que são mensais. De 
acordo com o presidente do tribunal, Isaque Lus-
tosa, a intenção é que seja realizada, inicialmente, 
uma sessão pública por semestre em Goiás.

justa hoMenaGeM
No começo da 1ª Sessão Deontológica Pública do 
TED, foi realizada uma homenagem ao advogado 
Célio Medeiros Cunha, que participou da criação do 
tribunal e presidiu o órgão durante 15 anos. O atual 
presidente, Isaque Lustosa, reconheceu que grande 
parte dos conhecimentos que adquiriu sobre o TED 
foram ensinados por Célio. “O tribunal não podia 
deixar passar em branco a figura do doutor Célio na 
primeira sessão aberta. Quase tudo o que eu sei foi ele 
que me ensinou”.
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, também 
enalteceu o homenageado. “O doutor Célio ficou à frente do TED por cinco mandatos 
e deixou um legado muito grande de honradez e disciplina. Merece a honraria que foi 
conferida e tantas outras que vier a receber”.
Célio Medeiros Cunha agradeceu o apoio que recebeu de todos durante a trajetória na 
presidência do órgão. “Eu não poderia alcançar esse êxito se não fosse o apoio da minha 
família e a força de trabalho dos juízes que sempre fizeram valer os princípios da sociedade. 
É uma homenagem que muito me honra”, finalizou.
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representatividade 
Goiana no conselho 
federal
Miguel Ângelo Sampaio Cançado, Felicíssimo Sena, João Bezerra Cavalcante, 
Marisvaldo Cortez Amado e Paulo Afonso de Souza são os cinco conselheiros 
que representam Goiás no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), órgão central das decisões da advocacia nacional. Empossados 
para o triênio 2010-2012, os representantes da seccional goiana apresentam, 
nesta edição da Revista da OAB-GO, algumas das ações e matérias relatadas 
na atual gestão.

MiGuel ÂnGelo saMpaio cançado 
É diretor-tesoureiro do Conselho Federal da 
OAB e presidente da Terceira Câmara do órgão, 
que tem competência para julgar as prestações 
de contas e as matérias eleitorais no âmbito 
interno da entidade. Integrante da diretoria, 
revela ter cotidianamente uma tarefa intensa e 
gratificante de gestão da instituição e de uma 
interlocução muito positiva com as seccionais, 
mantendo contato inclusive com muitas das 
subseções espalhadas pelo Brasil. Miguel Cança-
do destaca também a presença nos diversos ór-
gãos do Poder Judiciário representando a OAB.  
“Além disso, procurei trazer para Goiás algumas 
ações efetivas”, explica.
Segundo Cançado, quando ocorria no Estado 
a discussão do valor das taxas judiciárias, ele, 
como membro da comissão do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) que discute a uniformização 
da cobrança no Brasil, contribuiu para a vinda 
dos conselheiros do CNJ Jefferson Kravchychyn 
e Jorge Hélio a Goiânia. Cançado diz ainda ter 
buscado colaborar com a ampliação do número 
de servidores do Tribunal Regional do Trabalho 
da 18ª Região (TRT-18), fazendo uma mobiliza-
ção junto com o presidente do tribunal e com a 
administração em geral.
Mais recentemente, o diretor-tesoureiro destaca 
ter proposto e procurado capitanear junto com o 

presidente da OAB, Ophir Cavalcante, e demais 
diretores da instituição, uma campanha pelo 
funcionamento integral do Poder Judiciário, em 
dois turnos, em todo o Brasil. A ideia é buscar o 
cumprimento da Resolução 130 do CNJ. “Eu não 
me descuido da advocacia de Goiás, mas tenho 
procurado desenvolver as ações nacionalmente, 
porque é assim que o Conselho Federal impõe.”
 
felicÍssiMo sena 
Integra o Conselho do 
Órgão Especial e a Pri-
meira Câmara do Con-
selho Federal. Entre 
as matérias relatadas 
podem ser destacadas 
a discussão sobre a 
constitucionalidade do 
inciso V do artigo 4° da 
Lei Complementar n° 80 de 1994, com a redação 
conferida pela Lei Complementar n° 132 de 2009. 
A referida matéria é questionada por acrescentar 
defesa gratuita em favor de pessoas jurídicas na 
lista de tarefas da Defensoria Pública. Também 
esteve na pauta das discussões a previsão con-
tida no parágrafo 6º do artigo 4º da mesma lei, 
indicando que a capacidade postulatória dos de-
fensores públicos decorre exclusivamente de sua 
nomeação e posse no respectivo cargo.
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No relatório e voto, Felicíssimo Sena avaliou que 
a inclusão de assistência às pessoas jurídicas no 
rol de atribuições da Defensoria Pública “desvia 
a função constitucionalmente deferida a essa, 
que se limita a garantir o acesso judicial gratuito 
apenas aos necessitados que não tenham condi-
ções para suportar os custos financeiros das de-
mandas”. Quanto à capacidade postulatória dos 
defensores públicos, o conselheiro, depois de 
referências de conteúdo legal, apresentou voto 
concluindo que os defensores públicos devem 
estar, obrigatoriamente, inscritos na Ordem, 
pois integram a categoria dos advogados.
Também esteve sob relatoria do conselheiro a 
proposta de alteração do Provimento 136/2009, 
que passou a exigir Exame de Ordem a magistra-
dos e promotores aposentados, quando queiram 
se inscrever na OAB. Felicíssimo Sena entendeu 
que o concurso para a magistratura e para o Mi-
nistério Público conta, obrigatoriamente, com a 
participação da Ordem. “Além disso, não se pode 
desconhecer que se trata de prova rigorosa em 
que se afere conhecimento pleno do Direito.” 

joão Bezerra cavalcante 
É membro da segun-
da turma da Segunda 
Câmara do Conselho 
Federal e da Segunda 
Câmara dos Colégios, 
além de integrante da 
Comissão Especial 
de Defesa do Quin-
to Constitucional e 
Aprimoramento do 
Judiciário.
A segunda turma da Segunda Câmara do Con-
selho Federal é responsável pelo julgamento de 
processos ético-disciplinares de todo o Brasil. 
“Relatamos, em média, de dez a 15 processos por 
mês de todos os estados”, informa o conselheiro. 
Os processos são sigilosos. Primeiro, são julga-
dos nas seccionais e depois, em última instância 
administrativa, na OAB. São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro e Bahia são os estados que 
enviam o maior número de recursos para apre-
ciação na entidade.

paulo afonso de souza
Durante a atual gestão, relatou diversos proces-
sos de natureza ética e disciplinar da Segunda Câ-
mara. A maioria, segundo ele, sobre apropriação 
indébita por parte de advogados. “Aqueles casos 
em que o advogado recebe, em juízo, dinheiro 
que pertence ao cliente e, injustificadamente, 
deixa de prestar as devidas contas”, explica.
Em relação à matéria de competência do Conse-
lho Pleno, a ele foi distribuído para relatoria um 
processo que considera relevante para a advoca-
cia nacional, que é a proposta de isenção do pa-
gamento de anuidades por advogadas com mais 
de 60 anos de idade, formulada pelo presidente 
da OAB-SP, Luiz Flávio Borges D’Urso. “Ao apre-
sentar essa proposta, o presidente da seccional 
paulista argumenta a necessidade de ser reco-
nhecida a dupla - ou até mesmo tripla - jorna-
da da mulher advogada, que, inclusive, quando 
mãe, acaba tendo de deixar temporariamente a 
advocacia para se dedicar à criação e formação 
dos filhos”, destaca.

Marisvaldo cortez aMado
Participou da decisão de plenário do Conse-
lho Federal que criou a Comissão de Combate à 
Corrupção no Poder Público. Como membro da 
Comissão Nacional de Educação Jurídica (CNEJ), 
relatou em torno de 15 processos referentes à au-
torização, renovação de reconhecimento e au-
mento de vagas na educação jurídica nacional, 
apresentando parecer favorável a apenas dois. 
Ele explica que a reprovação se justifica pelo 
não preenchimento de requisitos do ato nor-
mativo da comissão, da legislação do Ministério 
da Educação (MEC) e do Conselho Nacional de 
Educação (CNE). No entanto, mesmo com voto 
contrário da CNEJ, Amado Cortez diz que o MEC 
vem autorizando cursos sem a devida qualidade 
de ensino.
O conselheiro informa que a CNEJ, junto com a 
Comissão Nacional de Exame de Ordem, vai criar 
o Selo OAB, que será concedido a instituições de 
ensino com cursos considerados de qualidade. O 
lançamento está previsto para ocorrer durante a 
Conferência Nacional dos Advogados, marcada 
para ocorrer em novembro, em Curitiba (PR).
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reconheciMento para 
a advocacia Goiana
Prêmio “Advogados mais Admirados” celebrou 
a qualidade e a competência dos profissionais goianos. 
OAB-GO esteve entre os premiados

Reconhecer a importância dos profissionais da 
advocacia goiana. Esse foi o principal objeti-
vo do prêmio “Advogados Mais Admirados de 
Goiás”, promovido pela Contato Comunica-
ção, entregue aos contemplados no dia 16 de 
agosto. A data foi escolhida pela proximidade 
com o Dia do Advogado, celebrado no dia 11. Os 
vencedores receberam troféus confeccionados 

pelo artista plástico Malaquias Belo, em um 
jantar agradável no Restaurante Unique, que 
fica em frente ao Parque Areião. 
Foram premiadas as categorias Direito Civil, 
Penal, Tributário/Financeiro, Trabalhista, Di-
reito de Família/Sucessões, Agrário, Imobiliá-
rio e Empresarial/Comercial, além das premia-
ções para Político ligado ao Direito, Presidente 
de Entidade do Direito, Entidade do Direito, 
Corte de Conciliação e Empresa de Notifica-
ções Mais Admirada. 
O presidente da seccional goiana da OAB, 
Henrique Tibúrcio (foto 1), esteve entre os in-
dicados e ganhou o prêmio na categoria “Pre-
sidente de Entidade do Direito Mais Admirado 
de Goiás”. No discurso, ainda na abertura da 
premiação, Tibúrcio destacou a importância 
de um prêmio que ajuda a melhorar o nível da 
advocacia em Goiás. “Sei que a advocacia goia-
na em nada fica a dever ao restante do Brasil, 
já é referência também nos outros estados do 
País, principalmente, nos tribunais superiores 01
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onde nós vemos reiteradamente o reconheci-
mento do trabalho que se faz aqui. E esse tra-
balho precisa ser reconhecido“, disse Tibúrcio. 
E completou: “Para mim, é um orgulho maior 
ainda ver tantos advogados, tantos colegas e 
conhecidos sendo homenageados e reveren-
ciados aqui. Eu gostaria de parabenizá-los por 
isso e dizer que o esforço vale à pena. Esse é o 
reconhecimento. Eu me sinto muito honrado 
por fazer parte desse time.” A OAB-GO tam-
bém venceu o prêmio na categoria “Entidade 
do Direito”.
A votação foi realizada pela internet, entre os 
dias 3 de junho e 4 de julho, com voto dos pró-
prios advogados. Um dos premiados, que ven-
ceu na categoria “Direito Agrário”, foi Djalma 
Rezende (foto 2), presidente da Comissão de 
Direito Agrário da OAB-GO, para quem o crité-
rio de voto dos próprios colegas de profissão dá 
uma relevância maior ao prêmio. Djalma citou 
a dedicação e a paixão como os requisitos que 
os jovens advogados, em início de carreira, que 
sonham com reconhecimento, devem ter. “Es-
tudem, estudem e se dediquem exclusivamente 
ao Direito. Não desacreditem do Direito. Que 
seja pra concurso, que seja pra advocacia, mas 
sejam eternamente apaixonados pelo Direito, 
como eu sou“, aconselhou.

preMiados

Categoria Presidente de Entidade do Direito:
Henrique Tibúrcio, presidente OAB-GO

Categoria Entidade do Direito: 
OAB-GO e Instituto de Direito Administrativo de Goiás (IDAG)

Categoria Direito Civil: Clarito & Ezequiel Advogados
Recebem: Ezequiel Morais e Clarito Pereira

Categoria Empresa de Notificações: Aviso Urgente
Recebem: Maria Afra das Chagas e Generino Tavares dos 
Santos

Categoria Corte de Conciliação: 
2ª Corte de Conciliação e Arbitragem – Secovi-GO

Categoria Direito Imobiliário: Arhtur Rios Advogados
Recebe: Arthur Rios

Categoria Direito Tributário/Financeiro: 
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
Recebe: Claus Marques

Categoria Direito Tributário/Financeiro: 
Tributo Assessoria Empresarial

Recebem: Maria Aparecida Morgado e Jaciara Morgado

Categoria Direito Agrário: 
Djalma Rezende Advogados Associados
Recebe: Djalma Rezende

Categoria Direito Penal: Di Rezende Advocacia
Recebe: Marcelo Di Rezende

Categorias Direito Civil e Direito da Família/Sucessões: 
Maria Luíza Póvoa Cruz & Advogados Associados
Recebe: Maria Luíza Póvoa Cruz

Categorias Direito Civil, Direito do Trabalho e Direito 
Empresarial/Comercial: Fonseca, Mauro, Monteiro e 
Advogados Associados
Recebem: José Eduardo Mauro, Marcelo Henrique Almeida, 
Rogério Monteiro e Marcela Fonseca, Lourival Fonseca.

Categoria Político ligado ao Direito: 
senador Demóstenes Xavier Torres
Recebe: Marcos Morais (advogado e assessor de Demóstenes)

02
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casaG | BENEFíCIOS

Melhorias 
para a 
saúde do 
advoGado

OABSaúde é substituído pelo 
plano Unimed-Casag e traz 
mais vantagens para advogados 
conveniados

Uma determinação da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), órgão que regula os 
planos de saúde no País, determinou a proibi-
ção de modelos de autogestão para os planos. 
Diante da nova regra, a Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag) procurou alterna-
tivas viáveis para atender aos usuários do antigo 
OABSaúde e decidiu por um contrato coletivo 
de adesão ao plano Unimed-Casag. “Nosso prin-
cipal objetivo é manter a qualidade e benefícios 
que os associados possuíam e, ao mesmo tempo, 
oferecer diferenciais competitivos. Como já exis-
tia uma parceria salutar com a Unimed, decidi-
mos manter o convênio, fazendo as adequações 
solicitadas pela ANS, e essa mudança permitiu 
que chegássemos a um plano com mais vanta-

gens para o advogado“, explica o presidente da 
Casag, Jaime José dos Santos (foto). 
Entre as principais vantagens do novo plano, 
estão a opção por cobertura regional, estadual 
ou nacional e os preços. Os planos individu-
ais são comercializados com valores até 35% 
mais baixos que no mercado. Em alguns casos, 
os advogados que aderirem terão uma econo-
mia de até 50%. O preço agradou a professora 
universitária e advogada das áreas trabalhista 
e cível Marina Santana de Lacerda. “No plano 
anterior, eu tinha optado pela coparticipação, 
quando você paga uma taxa para as consultas. 
Com a Unimed-Casag, escolhi o plano integral, 
tenho consultas livres e ainda assim estou pa-
gando um valor 25% menor que o anterior”, ex-
plicou. Marina é titular e colocou o irmão com 
dependente.  “A Casag conseguiu uma parceria 
realmente muito boa, que beneficiou bastante 
os advogados”, finalizou. 
Outra vantagem é que a Unimed disponibi-
lizou os serviços de autorizações de procedi-
mentos médicos e hospitalares, solicitações 
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FOI NO MARISTA QUE ENCONTREI
OS MELHORES PROFESSORES.
E MEUS MELHORES AMIGOS.

PATRÍCIA FERREIRA DO AMARAL, EX-ALUNA MARISTA, 34 ANOS, ADVOGADA PELA 
PUCPR, ESPOSA DO CARLOS E MÃE DA ANNE E DA LETÍCIA, ALUNAS MARISTAS. 

Como qualquer outra pessoa, eu entrei na escola 
para aprender. Queria sair de lá com bagagem, 

conhecimento, conteúdo. Mas, no fim das contas, saí 
de lá com mais do que isso: saí com grandes amigos 
para a vida toda. Pessoas que, hoje, mais de 15 anos 
depois, continuam presentes na minha vida. Amigos 

especiais que, assim como eu, lembram de cada 
inspetor. Mas lembram, acima de tudo, das grandes 

lições dos nossos professores, que nos ensinaram que 
tão gostoso quanto chegar lá é chegar com muitas 

histórias para contar.

Marista. Histórias para toda a vida.

www.mar ista .org .br

COLÉGIO MARISTA |  62  40095875

an 205x137,5_patricia.indd   1 19.09.11   12:09:57

Mais BenefÍcios

casag seguros: O seguro de acidentes inclui cobertura em casos de internação hospi-
talar. O serviço é desenvolvido em parceria com a Seguradora Liberty/Alerta Seguros 
e pode ser contratado por advogados, funcionários de escritórios de advocacia e por 
dependentes de primeiro grau. Uma das vantagens é que não há diferenciação de faixa 
etária, por isso as contribuições e valores pagos são os mesmos, independente da idade 
do segurado. As contribuições mensais podem ser de R$ 5,99, para seguros de R$25 mil, 
ou R$ 9,99, para seguros de R$ 50 mil. As apólices cobrem morte acidental e invalidez 
decorrente de acidente. Em caso de internação hospitalar, também é oferecido um valor 
diário correspondente a R$ 25,00, para os que pagam R$5,99, e de R$50,00, para con-
tribuições de R$9,99, por até 180 dias. O contratante ainda participa de sorteios mensais 
de R$10 mil pela loteria federal.

estacionamento: Quem for à Casag Serviços agora não precisa mais se preocupar com 
lugar pra estacionar. A Casag fechou convênio com um estacionamento que fica em frente 
à sede da unidade, o estacionamento 100. “Aqui na região da Casag existem o fórum, 
diversos escritórios de advocacia e outros estabelecimentos comerciais, que tornam o 
fluxo de veículos muito grande nas proximidades. Dificilmente, encontramos vagas para 
estacionar. Agora os associados terão mais essa comodidade”, esclareceu Jaime José 
dos Santos, presidente da instituição. O advogado que for à Casag Serviços terá direito 
à primeira hora de estacionamento gratuita. Para receber o benefício, basta apresentar o 
ticket fornecido pelo estacionamento na Casag Serviços, o qual será carimbado para dar 
direito à gratuidade. O estacionamento traz praticidade ao advogado que quer ter acesso 
aos diversos serviços prestados no local, como Farmácia, Ótica e Livraria do Advogado, 
Unimed-Casag, OABPrev e Casag Café. 

de cadastro, autorizações médicas e inclusão 
e exclusão de dependentes na sede da pró-
pria Casag, o que faz com que os associados 
não precisem passar pela triagem na Unimed, 
tornando o atendimento mais ágil. O usuário 
também tem direito ao serviço de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) Móvel Terrestre  
gratuitamente.
A mudança foi feita em maio deste ano.  Até o 
fim de agosto, foram contabilizadas 1.912 novas 
adesões, sendo 1.509 na capital e 403 no inte-
rior. Podem aderir ao Unimed-Casag advoga-
dos e estagiários que estiverem regularmente 
inscritos na OAB-GO. Como dependentes, o 
plano permite indicação de parentes de até ter-
ceiro grau, com consanguinidade, ou segundo 
grau, por afinidade. 

n As informações sobre taxas e planos podem ser adquiri-
das pelo telefone (62) 3221-0200 ou na sede da Unimed-
Casag (Rua 100, nº 144, Setor Sul). 
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festa | ADVOCACIA

coMeMoração 
Merecida
Baile do Rubi celebra 80 
anos da OAB-GO e supera as 
expectativas dos convidados

A promessa da advogada Vanessa Tibúrcio se 
concretizou: o Baile do Rubi agradou os olhos, 
ouvidos e paladares. A festa é tradicional no ca-
lendário anual da instituição, mas a edição 2011, 
realizada no dia 26 de agosto, merecia mesmo 
ser especial. O evento celebrou os 80 anos da 
OAB-GO. E a importância da data se fez percep-
tível na magnitude do evento. Tudo foi pensado 
para impressionar.
Valéria Junqueira decorou o baile com 24 mil ro-
sas vermelhas, dispostas em arranjos nas mesas 
do salão de festas do Centro de Cultura, Espor-
te e Lazer (CEL) da seccional, que trataram de 
despertar a atenção dos 2.300 convidados. Para 
satisfazer o gosto de todos os presentes, o Buffet 

Piquiras mobilizou 600 pessoas e preparou 3,5 
toneladas de comida. No cardápio, diversos ti-
pos de arroz, frango com piccata ao molho brie, 
filé mignon grelhado com queijo gorgonzola 
e molho de cogumelos, além do clássico risoto 
do cerrado, com pequi e guariroba, e do penne 
caprese, com muçarela de búfala e pomodoro 
basílico. Para beliscar, foram servidos 400 qui-
los de camarão empanado e pasteizinhos. Tudo 
acompanhado por champagne, coquetéis, com e 
sem álcool, cerveja, suco e refrigerante.
De acordo com o chef Rogério Alves, foram 22 
dias de trabalho, contando com a preparação da 
cozinha, da copa e do transporte. A sobremesa 
ficou por conta do Buffet da Richesse. Segun-
do a responsável pelos quitutes, Maria Cristina 
Martins de Castro, foram servidos 3 mil doces 
franceses e 100 tortas de 2 quilos cada. As delí-
cias eram de chocolate, pistache, limão, marsh-
mellow, amêndoas, nozes, castanhas e frutas.
Os convidados aproveitaram toda essa fartura e 
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beleza ao som de música diversificada. O DJ Ne-
gão tocou músicas atuais e clássicos das décadas 
de 60, 70 e 80.  A tradicional Orquestra Tabaja-
ra, com mais de 70 anos de estrada, abriu o show 
com “Eu sei que vou te amar”, de Tom Jobim. 
Seguiram-se outros clássicos da MPB e músicas 
internacionais, em ritmos como bolero e salsa, 
que embalaram os casais. Em seguida, para agi-
tar, a banda performática Cruzeiro do Sul tocou 
músicas variadas, como axé, pop, rock e forró, 
colocando todo mundo pra dançar.
O presidente do Conselho Federal da OAB, 
Ophir Cavalcante, que estava acompanhado da 
esposa, Célia Cavalcante, destacou a alegria de 
participar do evento. “Esta é uma festa de mui-
ta alegria, de confraternização da advocacia de 
Goiás. Participar desse momento é algo que 
acrescenta muito do ponto de vista da amizade, 
do aprendizado. É um momento de confraterni-
zação”, garantiu.
O mesmo elogio foi feito pelo diretor-tesoureiro 
da OAB nacional e conselheiro federal da OAB 
por Goiás, Miguel Cançado. “Como sempre, o 
Baile do Rubi está maravilhoso, decoração boni-
ta, astral muito bom, muita alegria. A seccional 
goiana está de parabéns!”, elogiou.
O advogado e vice-governador do Estado, José 
Eliton, se encantou com a Orquestra Tabajara. 
“O Baile do Rubi é um dos encontros sociais 
mais tradicionais de Goiânia. O bom gosto está 
por toda a parte, mas destaco a banda deste ano, 
que está de parabéns! Uma banda tradicional, 
relembrando grandes sucessos do passado”, afir-
mou com entusiasmo. O vice-governador ainda 
fez questão de desejar muitos anos de prosperi-
dade à seccional. “Eu quero desejar para a OAB-
GO mais 80, 160, 320 anos pela frente, pela insti-
tuição séria e respeitada que é”, finalizou. 
O reconhecimento do esforço, durante os pre-
parativos do baile, que começaram no fim do 
ano passado, foi unânime. “Todo ano, o Baile do 
Rubi é animado, e, pelo que estou vendo, está 
ainda melhor! Estou gostando muito”, disse o 
advogado Franklin Assunção Pereira.
O advogado Diogo Borges Naves adorou a mú-
sica. “É sempre uma diversão encontrar muitos 
amigos, muitos colegas de trabalho, é um prazer 

vir todos os anos. A orquestra, especialmente, 
está um barato! Tocando bolero, um estilo meio 
antigo. É fantástica!” É a sexta vez que Diogo 
vai ao Baile do Rubi, assim como Célio Mendes 
Dionísio, que foi curtir a festa ao lado da mu-
lher, Eliane Ferreira de Jesus, da família e dos 
amigos. “Como todos os anos, o baile está óti-
mo! Cada ano que passa, a OAB-GO tem mais 
a comemorar”. 
O presidente da seccional, Henrique Tibúrcio, 
afirmou que a festa fez jus à comemoração dos 
80 anos da OAB-GO e prometeu que no ano 
que vem o baile será ainda melhor.  “O Baile 
do Rubi 2011 superou todas as nossas expecta-
tivas. Os comentários dos participantes, todos 
extremamente positivos, nos convencem dis-
so. Para o próximo ano, no entanto, organiza-
remos outro ainda melhor, pois os advogados 
goianos, destacados entre os melhores do País, 
merecem esse momento de festa e confraterni-
zação”, finalizou.

“ESTA É UMA FESTA DE MUITA ALEGRIA, 
DE CONFRATERNIzAçãO DA ADVOCACIA 
DE GOIÁS. PARTICIPAR DESSE MOMENTO É 
ALGO QUE ACRESCENTA MUITO DO PONTO 
DE VISTA DA AMIzADE, DO APRENDIzADO”
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Galeria | BAILE DO RUBI

01.  Francisco Sarti e Maria Lucila   02.  Neuza e Sebastião Macalé   03. Vanessa e Henrique Tibúrcio  
04.  Divina Gorete e Enil Filho   05. Célia e Ophir Cavalcante   06. Flávio Buonaduce Borges 
e Família   07. Lourdes e João Bezerra 08. Simone e Miguel Cançado 09. Luisa, Henrique, 
Lucia e Marisvaldo 10.  Marco Aurélio e Polyana  11. Murilo Lôbo e Erika 12. Gabriela, 
Dyogo, Alexandre Iunes e Thaysa 13. Comitiva do Conselho Federal no Baile do Rubi

01 02 03

04 0605

07 08 09

10 1211

13
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16. Ana Paiva e Stenio Primo 17. Lisa Fabiana e Ludmila 18.  Maurice Antoine Traboulsi e Carla Sahium
19. Carlos Henrique e Vanessa 20. Laura e Rodrigo 21. Andreia, Jananina e Marcelo
22. Cleiton e Regis 23. Cleuber e Mariana  24. Cristiane e Otávio 25. Diogo e Fernanda   
26. Edson Veras e Ster 27. Ricardo Jayme e Diane 28. Enil Neto e Fabiane  29. Fabiano e Ana Paula  
30.  Francisco e Zilvone   31. Moab e Geraldo Mateus  32. Luciola e Haroldo Machado  33. Glauber e Fernanda 

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33
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Galeria | BAILE DO RUBI

01 02 03

04 0605

07 08 09

10 1211

13 14 15

01. Glauber Vasconcelos e Cristiane  02. Graciela, Luzilda e Paula 03. Guilherme e Rafaela   
04. Alexandre Magno e Família 05.  José Alves, Ana, Alzira e Glauco 06. Juliana e Délio
07. Eduardo Costa e Ana Carolina 08. Karine, Júlio e Mariana  09. Laura e Wayvell 10. Laira, 
Neliana, Elen e Pedro  11.  Alison e Gisela 12. Marcelo e Renata  13. Marcio Pacheco e Marilia  
14. Brunna,  Lúcio,  Renata e Pericles  15.  Maria  Bernadete  e  Manfred  Rodrigues



| 35

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31

16. Mary e Junior Pires 17. Anderson e Chuartz 18. Thais, Wender, Tatiane e Lúcio
19. Reinaldo Barreto e Luira 20.  Renata e Wilmar 21. Aristela, Stephania, Ludmila, Nivano, Rique 
e Fabrizia  22. Ricardo e Alcione Calil  23. Roberta Magalhães e Carlos  24. Rosangela e Paulo Brito 
25. Sandra e Regis 26. Sara e Artur 27. Simone e Marcelo Matias 28. Jorge Jungmann e Família 
29. Tatiana e Marco  30.  Tobias e Maira 31.    Jayme Santos e Família
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oaB-Go lança prêMio
de jornalisMo
Justiça é o tema da primeira edição do concurso

 “2011 tem sido um ano muito especial, de inúme-
ras conquistas, de um trabalho intenso e cheio 
de bons frutos. Nada melhor do que comemorar 
lançando um prêmio como este, que vai valorizar 
ainda mais a parceria gratificante que a OAB-GO 
tem com a imprensa em todo o Estado.”  Com 
estas palavras, o presidente da seccional goiana, 
Henrique Tibúrcio, recebeu dezenas de jornalis-
tas na sede da instituição, durante o almoço de 
lançamento do 1º Prêmio OAB-GO de Jornalismo. 
Tibúrcio ainda lembrou a importância dos canais 
de informação para a aproxiamação da Ordem 
com a sociedade. “A OAB chega até aqui mais for-
te do que nunca, e devemos muito a essa impren-
sa séria, que nos têm como fonte para informar e 
formar opiniões”, ressaltou.
Um dos jornalistas presentes no evento, o produ-
tor de TV Eurico Rocha compartilhou da opinião 
de Tibúrcio e acrescentou: “Nem sempre as ques-
tões jurídicas são de fácil entendimento,  mas, se 
há um bom profissional que nos ajude a informar 
a sociedade, fica mais fácil fazer o nosso papel,  
sempre com lisura, ética e responsabilidade”.
Com o tema principal “Justiça”, o prêmio vai 

tratar de questões amplas e os candidatos po-
derão concorrer com reportagens que discutam 
o papel da advocacia, a história dos 80 anos da 
OAB-GO, políticas públicas e legislação sobre 
o universo da administração da Justiça, ações e 
projetos da seccional e decisões inéditas da Jus-
tiça em todo o Estado.

destaque | IMPRENSA

proGraMe-se

O 1º Prêmio OAB-GO de Jornalismo vai contemplar 
as categorias de jornalismo impresso, radiojornalismo, 
telejornalismo, webjornalismo, além da categoria “80 anos 
OAB-GO” para estudantes da área. O regulamento e a 
premiação estão disponíveis no site www.oabgo.org.br
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PRESIDENTE DA OAB-GO 
RECEBE VISITA DO GOVERNADOR  
EM EXERCíCIO
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, recebeu o vice-go-
vernador de Goiás, José Eliton Júnior, na ocasião governador em 
exercício, para visita de cortesia. Durante o encontro, foram trata-
dos assuntos de interesse da categoria e da sociedade goiana, den-
tre eles, custas judiciais, extensão da Procuradoria de Assistência 
Judiciária para a capital, programas de incentivo fiscal - Fomentar 
e Produzir - e honorários da advocacia dativa. José Eliton também 
é advogado inscrito na OAB-GO.  “Esperamos que um dia retorne 
para a sua casa de origem”, disse Henrique Tibúrcio.

notas | AçõES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
HOMENAGEIA ADVOGADOS 
GOIANOS
No dia 8 de agosto, a Assembleia Legislativa de Goiás reali-
zou sessão especial em homenagem ao Dia do Advogado, co-
memorado em 11 de agosto. Por iniciativa do deputado Fábio 
Sousa, advogados e personalidades ligadas à área do Direito 
foram condecorados com a Medalha do Mérito Legislativo 
Pedro Ludovico Teixeira, a mais alta honraria do Poder Le-
gislativo goiano, concedida àqueles que prestaram relevan-
tes serviços ao Estado. O presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio, classificou a sessão como uma justa lembrança que 
só aumenta a responsabilidade da categoria. O presidente da 
Comissão de Direito Constitucional e Legislação da OAB-
GO, Otávio Alves Forte (foto), falou em nome dos 76 home-
nageados. Ele reforçou que o advogado não deve ter receio 
de ser impopular ou de desagradar as autoridades.  “Nosso 
trabalho é uma atividade pública, cuja função social é repre-
sentar o povo goiano no poder Judiciário, atividade bastante 
semelhante ao dos colegas parlamentares”, afirmou Otávio.

INAUGURAçãO ENGRAXATARIA
A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás 
(Casag) lançou, no dia 1º de setembro, a Engra-
xataria Casag, localizada na sede da instituição, 
na Rua 101, nº 199, Setor Sul. Os advogados e es-
tagiários pagarão apenas R$ 2,00 para engraxar 
um par de calçados. Nas compras a partir R$ 

50,00 no Complexo Casag - Farmácia, Livraria 
e Ótica do Advogado -, os associados ganharão 
um vale brinde que dá direito ao serviço. O ho-
rário de funcionamento da Engraxataria é das 
8 às 10 horas e das 12 às 18 horas de segunda a 
sexta-feira e das 8 às 12 horas, aos sábados.
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O ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Lewandowski, relator de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4587, 
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), concedeu medida 
cautelar para proibir o pagamento de extras 
aos deputados estaduais goianos. A decisão 
foi proferida depois de sustentação oral feita 
pelo presidente da OAB-GO, Henrique Tibúr-
cio.  A ação foi ajuizada a pedido da seccional e 
questiona a validade constitucional do § 5º do 
art. 147 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado de Goiás, que rege o pa-

STF CONCEDE MEDIDA 
CAUTELAR CONTRA 
PAGAMENTO DE EXTRAS 

gamento de extras aos parlamentares. A con-
cessão de medida cautelar suspende a eficácia 
do regimento interno do Legislativo goiano 
até o julgamento final da ADI, em data a ser 
marcada pelo STF. De acordo com Henrique 
Tibúrcio, o pagamento de extras, como vinha 
sendo feito, “é inconstitucional por ofender a 
limitação imposta pela Constituição Federal 
no que tange ao percebimento de parcelas in-
denizatórias por parte dos deputados estadu-
ais”, esclarece. 

INAUGURADAS NOVAS INSTALAçõES 
DOS ESCRITóRIOS COMPARTILHADOS
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, e o presidente do Conse-
lho Federal da OAB, Ophir Cavalcante, inauguraram as novas instalações 
dos Escritórios Compartilhados da seccional. Até então, eram três salas 
que funcionavam na sede da antiga OAB-Saúde. Agora, são quatro salas 
com estrutura completa localizadas no 1º andar do Centro de Serviços da 
OAB-GO (Rua 101, 123, no Setor Sul, em Goiânia).  No prédio, os advo-
gados que ainda não possuem o próprio espaço de trabalho têm à dispo-
sição secretária, computador com internet, impressora, fax e ambiente 
adequado para atendimento a clientes e peticionamento. O serviço é oferecido aos advogados 
com até cinco anos de inscrição na OAB-GO e que estão com o pagamento da anuidade em 
dia. O profissional pode utilizar as salas três vezes por semana, durante duas horas, das 8 às 18 
horas, de segunda a sexta-feira. Entretanto, é necessário agendar o horário com, pelo menos, 
um dia de antecedência pelo telefone (62) 3901-1405.

O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Macalé, tomou pos-
se, no dia 15 de agosto, como conselheiro do Centro de Ações 
Estratégicas para o Desenvolvimento Empresarial (Caede). O 
evento foi realizado no auditório Costa Lima, na Assembleia 
Legislativa de Goiás, junto com a posse dos novos diretores 
do órgão. Os conselheiros são escolhidos por indicação dos 
empresários que compõem a diretoria e o mandato é de dois 
anos. 

VICE - PRESIDENTE DA OAB-GO 
TOMA POSSE NO CAEDE
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APROVADA CRIAçãO DA CÂMARA DE MEDIAçãO, 
CONCILIAçãO E ARBITRAGEM DA OAB-GO
O Conselho Seccional da OAB-GO aprovou, por unanimidade, a criação da Câmara de Me-
diação, Conciliação e Arbitragem da instituição. O projeto é de autoria da conselheira e 
presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da seccional goiana, Car-
la Sahium, e teve como relator o conselheiro Márcio Pacheco Magalhães. A proposta de 
criação da câmara nas dependências da OAB-GO considerou os movimentos sociais para a 
resolução de conflitos por meios alternativos e a campanha do Conselho Nacional de Justiça 
pela implantação da Resolução nº 125, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.

CEL PODE SER CENTRO 
DE TREINAMENTO DA COPA 
E DAS OLIMPíADAS
O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, os presidentes das comis-
sões de Esporte e Lazer, Iron Amadeu Camilo, e de Direito Desportivo da 
instituição, Adalberto Grecco, se reuniram com o gerente de prestação de 
serviços turísticos da Goiás Turismo, Gerfeson Aragão de Melo, na sede da 
seccional. Na pauta, foi tratada a inclusão do Centro de Cultura, Esporte e 
Lazer (CEL) da OAB-GO como um dos centros de treinamento para recep-
cionar delegações da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e das Olimpíadas 
de 2016. Segundo Iron Amadeu, a OAB-GO formará uma comissão para 
acompanhar o processo de inclusão do CEL como centro de treinamento 
junto à Fifa e ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

REPRESENTANTES DA 
OAB-GO PARTICIPAM 
DE HOMENAGEM AO DIA
DO MAGISTRADO

notas | AçõES

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, parti-
cipou de sessão solene do Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região (TRT-18) em homenagem ao Dia 
do Magistrado. Durante a solenidade, o presidente do 
tribunal, desembargador Mário Sérgio Botazzo, entregou placas ao desembargador Platon Teixeira 
de Azevedo Filho, à juíza titular da Vara do Trabalho de Formosa, Ruth Souza de Oliveira, e à juíza 
substituta Alciane Margarida de Carvalho, representada, na ocasião, pelo presidente da Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 18ª Região (Amatra-18), juiz substituto Platon Teixeira de Azevedo 
Neto. Sentindo-se honrado por participar da homenagem, Henrique Tibúrcio ressaltou que a data, 
que homenageia os juízes, é também o Dia do Advogado. “Na verdade, 11 de agosto, é, originalmen-
te, o Dia do Jurista, escolhido porque é a data da criação dos primeiros cursos de Direito do Brasil”, 
lembrou o presidente.
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Além de serem homenageados na Assembleia, os advogados goianos e a 
OAB-GO foram celebrados em sessão especial no Plenário Trajano Gui-
marães, na Câmara Municipal de Goiânia, por propositura do vereador 
Virmondes Cruvinel Filho. O vereador ressaltou as ações da OAB-GO, no 
sentido do serviço à coletividade, como o Fórum de Segurança Pública, o 
Fórum de Liberdade de Imprensa e Democracia e o programa OAB-GO 
Itinerante. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, advogado e ve-
reador Iram Saraiva, ressaltou que “todo dia é dia de comemorar a advoca-
cia”. Emocionado, o presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, discursou 
como representante da instituição e em nome dos demais homenageados.

O Conselho Seccional da OAB-GO aprovou, 
durante sessão plenária ordinária, a criação 
da Subseção de Planaltina de Goiás. O pedi-
do foi feito pelos advogados Hélio Bertoldo 
Gomes, Carlos Ribeiro de Oliveira, Benedito 
Castro da Rocha e Rivael Alves Borges, jun-
to com um abaixo assinado subscrito por 27 
advogados da cidade. O processo teve como 
relator o conselheiro seccional Hallan de 
Souza Rocha, que votou a favor da criação 
da subseção. Na mesma sessão, já foi em-

possada a diretoria, sugerida também por 
abaixo assinado, organizado por advogados 
militantes em Planaltina de Goiás. Hélio 
Bertoldo Gomes foi empossado como pre-
sidente, Carlos Ribeiro de Oliveira como 
vice-presidente, Josef Antônio Veverka 
como tesoureiro, Benedito Castro da Rocha 
como secretário-geral e Balbino Gonçalves 
de Lima como secretário-geral-adjunto. No 
dia anterior, a OAB-GO inaugurou Sala do 
Advogado no fórum da comarca.

OAB-GO E ADVOGADOS GOIANOS RECEBEM 
HOMENAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL

O presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio, solicitou ao procurador-
geral do Estado, Ronald Bicca, o reajuste do valor da Unidade de Hono-
rários Dativos (UHD), bem como o aumento dos referenciais máximos e 
mínimos da tabela de honorários. O assunto foi tratado pelo Conselho 
Seccional, que aprovou a proposta de nova portaria com correção da UHD 
e da tabela elaborada pelo conselheiro seccional Julio Cesar Meirelles. A 
OAB-GO sugere que a UHD passe de R$ 80,00 para R$ 205,67. Desde 
2003, não há atualização dos honorários dativos. Julio Cesar Meirelles 
lembrou que o inciso I, do artigo 4º, da Lei nº 9.785/1985, determina a 
atualização anual da tabela de honorários.

APROVADA CRIAçãO DE 
SUBSEçãO EM PLANALTINA DE GOIÁS

OAB-GO PEDE AO PROCURADOR-GERAL 
REAJUSTE DE HONORÁRIOS DATIVOS
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CINCO ANOS DA LEI MARIA 
DA PENHA É TEMA DE REFLEXãO
A Comissão da Mulher Advogada (CMA) da OAB-GO promoveu a palestra 
“Reflexões Acerca dos 5 Anos da Lei Maria da Penha” no fim de agosto. O 
evento foi realizado, na Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-GO, 
em parceria com a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica de 
Goiás (ABMCJ-GO) e a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Ca-
sag). Para a presidente da CMA, Karine Dias Vitoy, a questão da violência 
doméstica demanda muita discussão. “Os dados mostram que esse ainda é 
um problema gravíssimo e a sociedade precisa estar atenta”, afirmou. Tam-
bém participaram do evento a vice-presidente da CMA, Ilana Seabra, e a 
presidente da Comissão de Cultura da instituição, Eliane Brito. O assessor-
geral e delegado da Polícia Civil, Aristóteles Sakai, que já esteve à frente da 
Delegacia Especial da Mulher, em Goiânia, foi um dos palestrantes. Para o 
delegado, esse tipo de crime tem vários vetores, sendo o principal deles, o 
cultural.  “Por incrível que pareça, a mulher, em muitas situações, ainda é 
tratada como objeto”, afirmou. Outra palestrante foi a psicóloga e professo-
ra da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Vera Morselli. A 
psicóloga ressaltou que, antes de tudo, a questão gira em torno dos Direitos 
Humanos. Ela apontou o fato das mulheres começarem a denunciar os abu-
sos como um avanço.

panoraMa | COMISSõES

8º MINICURSO PARA 
ADVOGADOS EM INíCIO 
DE CARREIRA
A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-
GO realizou o 8º Minicurso para Advogados em 
Início de Carreira, Bacharéis e Estagiários. As au-
las foram ministradas na Escola Superior de Ad-
vocacia (ESA) da OAB-GO. Na abertura, o presi-
dente da seccional, Henrique Tibúrcio, destacou 
o carinho especial pelos advogados iniciantes, 
que são, de acordo com ele, “as molas propulso-
ras da profissão”.
No primeiro dia do minicurso, o conselheiro 
seccional e presidente da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas da OAB-GO, Paulo Gonçalves, 
proferiu palestra com o tema “As Prerrogativas 
do Advogado e o Exercício da Advocacia”.  No 
mesmo dia, foram ministradas oficinas de En-
sino Jurídico sobre a Prática Jurídica Processual 
Civil e as Nuances do Novo CPC e A Prática Jurí-
dica Processual Trabalhista.
No segundo dia, o presidente do Tribunal de Ética 
e Disciplina (TED) da OAB-GO, Isaque Lustosa de 
Oliveira, palestrou sobre a “Ética na Advocacia”. O 
presidente da Comissão de Direito Constitucio-
nal e Legislação da OAB-GO e professor de Direi-
to, Otávio Forte, abordou o tema “Sociedades de 
Advogados: Vantagens e Desafios”.  A advogada e 
consultora em gestão de serviços jurídicos Lara 
Cristina de Alencar Selem finalizou as atividades 
com a palestra sobre “Advocacia Avançada”. Cento 
e trinta pessoas participaram das aulas. A previ-
são é de que a próxima edição seja realizada em 
novembro. O minicurso teve apoio da ESA, Caixa 
de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), 
OABPrev, Instituto Carlos André, Editora Revista 
dos Tribunais e Axioma Jurídico.

CAJ PROMOVE EDIçõES DO SERVIçO 
OAB VAI à FACULDADE
A Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, por meio da 
Subcomissão de Capacitação Profissional, realizou edições do serviço OAB 
Vai à Faculdade em Jataí, Formosa e Goiânia. O presidente da seccional, 
Henrique Tibúrcio, palestrou sobre “A Importância da Advocacia e a OAB” 
no Centro de Ensino Superior de Jataí (Cesut), em 12 de setembro. Uma 
semana antes, os acadêmicos da Faculdade Iesgo, de Formosa, foram 
contemplados com a palestra “Regulamentação da Profissão de Advogado 
e Estagiários de Direito”, ministrada pelo vice-presidente da OAB-GO, 
Sebastião Macalé.  No Dia do Advogado, 11 de agosto, o integrante da CAJ 
Wanderson de Oliveira proferiu a palestra “A Importância da Advocacia 
como Profissão e o Apoio da OAB ao Advogado Goiano” para os estudantes 
do Centro Universitário de Goiás – Uni-Anhanguera. O serviço OAB Vai à 
Faculdade tem o apoio da Escola Superior de Advocacia (ESA) da seccional, 
Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag), Unimed-Casag, 
Farmácia do Advogado, OABPrev e Uni-Anhanguera
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O conselheiro federal da OAB por Goiás Ma-
risvaldo Cortez participou de edição do serviço 
Terça-Prática, realizado pela Comissão da Ad-
vocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, na Sala de 
Sessões da seccional, no dia 23 de agosto. Ma-
risvaldo Cortez falou sobre o início da carreira, 
contou histórias sobre os primeiros casos que 
defendeu e sobre o ingresso na OAB-GO. O 
conselheiro federal, que é membro da Comis-
são Nacional de Ensino Jurídico do Conselho 
Federal, discutiu a profusão de cursos de Di-
reito no País. “É preciso dar muita atenção ao 
fato. Muitas faculdades não preparam o aluno 
de maneira adequada”, ressaltou.

TERçA-PRÁTICA 
RECEBE CONSELHEIRO 
FEDERAL DA OAB

OAB VAI à ESCOLA 
CONTEMPLA 
ESTUDANTES DE 
FORMOSA
O serviço OAB Vai à Escola, organizado 
pela Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da 
OAB-GO, esteve na Subseção de Formosa. 
O evento foi realizado no Colégio Visão com 
alunos do ensino médio e fundamental. No 
período da manhã, foram ministradas as 
palestras “Cidadania”, pela advogada Mylss 
Maria Vilela Guimarães, e “Bullying, Não!“, 
pela advogada e coordenadora do projeto, 
Mônica Araújo de Moura. À tarde, o evento 
foi realizado na Escola Estadual Hugo Lôbo, 
para alunos do ensino médio. O presidente 
da CAJ de Formosa, Cristiano Carmo Cesá-
rio, palestrou para os estudantes. 1.302 alu-
nos foram beneficiados.

O Centro de Valorização da Mulher Consuelo 
Nasser (Cevam) recebeu a visita de integran-
tes da Comissão da Advocacia Jovem (CAJ) da 
OAB-GO, que, além de conhecerem o trabalho 
desenvolvido pela entidade, entregaram cerca 
de 100 litros de leite arrecadados durante o 8º 
Minicurso para Advogados em Início de Car-
reira, Bacharéis e Estagiários. Participaram da 
visita o secretário-geral da CAJ, Tobias Nascin-
do Amaral Gonçalves, o coordenador da Sub-
comissão de Capacitação Profissional da CAJ, 
Francisco Sena da Silva, e a coordenadora do 
serviço OAB Vai à Escola, Mônica de Araújo 
de Moura. Eles foram recebidos pela diretora 
do Cevam, Maria Cecília do Vale. O Cevam é 
uma ONG que presta atendimento a mulheres, 
crianças e adolescentes em situação de violên-
cia, assegurando abrigo, apoio psicossocial, ju-
rídico e pedagógico.

AULA DE 
SOLIDARIEDADE

A Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB-GO realizou, 
de 14 a 16 de setembro, o III Seminário de Mediação, Conciliação e Arbitra-
gem. O evento abordou temas como Medidas Cautelares no Processo Ar-
bitral; Contemporaneidade, Paradigmas e Obstáculos para a Distribuição 
de Justiça; Solução Alternativa de Conflitos e Arbitragem; Mediação; e a 
Resolução 125 do CNJ. Presente na abertura do seminário, o presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio, ressaltou que a arbitragem é uma forma mui-
to moderna para a solução de conflitos e uma área promissora do Direito. 
“À medida que isso for apresentado à população como uma forma barata, 
rápida e eficiente, com certeza, será, num futuro próximo, um meio eficaz 
para a solução de problemas”, destacou. A presidente da comissão, Carla 
Sahium Traboulsi, ressaltou a importância do evento. “Estamos nos depa-
rando a cada dia com um Judiciário que menos nos oferece. Não podemos 
ficar reféns do Estado, podemos buscar outros caminhos e a mediação, a 
conciliação e a arbitragem funcionam muito bem”, garantiu. 

III SEMINÁRIO DE MEDIAçãO,
CONCILIAçãO E ARBITRAGEM
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Giro | POR GOIÁS

DIRIGENTES 
INAUGURAM SALA DO 
ADVOGADO NO FóRUM 
DE PLANALTINA 
No início de agosto, o presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, inaugurou a Sala do Advo-
gado no Fórum de Planaltina (foto) e entregou 
impressora multifuncional e computadores para 
o novo espaço. Henrique Tibúrcio ainda esteve 
na Subseção da OAB-GO de Formosa, onde se 
reuniu com advogados da região para discutir 
assuntos de interesse da advocacia. A unidade 
também recebeu equipamentos de informática. 

O secretário-geral da OAB-GO, Flávio Buonaduce Borges, participou, em 18 de agosto, da 
inauguração da Galeria de Presidentes da Subseção de Mineiros, realizada pelo presidente 
Mauro Márcio Fontoura e demais diretores da unidade. Logo depois da solenidade, houve 
um coquetel em comemoração ao Dia do Advogado, que reuniu inúmeros profissionais na 
sede da subseção.

FLÁVIO BUONADUCE INAUGURA GALERIA 
DE PRESIDENTES EM MINEIROS

Os advogados da Subseção de Posse com mais 
de 25 anos de inscrição na OAB-GO foram ho-
menageados no dia 31 de agosto, durante as ati-
vidades do programa OAB-GO Itinerante rea-
lizado na unidade. A homenagem foi proposta 
por Francisco Jacinto Gomes de Freitas Junior, 
que é delegado da OAB-GO em Alvorada do 
Norte, município jurisdicionado à subseção. 
O advogado Pedro Delfino Machado Borges 
discursou representando todos os agraciados. 
Além de Pedro Delfino, foram homenageados 
Antônio Marcos Ferreira, Arnaldo Jorge Mon-
teiro, Clovis Neri Cechet, Euler Antônio de 
Araújo, José Eliton de Figuerêdo, Leomar Viei-
ra de Melo, Osório de Moura Ornelas, Otoniel 
Lopes e Zoraide Rocha Magalhães. 

ADVOGADOS HOMENAGEADOS EM POSSE
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O presidente da OAB-GO, Henrique 
Tibúrcio, percorreu, no fim de julho, as 
subseções de Anicuns, Trindade, Firmi-
nópolis e São Luís de Montes Belos e a 
delegacia de Turvânia, acompanhado de 
outros dirigentes da seccional. O grupo 
se reuniu com diretores e advogados das 
unidades para tratar de questões de in-
teresse da categoria e entregaram equi-
pamentos de informática. “Queremos 
estreitar, cada vez mais, o relaciona-
mento da instituição com os inscritos, 
para entender as necessidades e, assim, 
poder atendê-las”, afirmou Henrique  
Tibúrcio. 

DIRIGENTES 
VISITAM SUBSEçõES 
DA OAB-GO

O programa OAB-GO Itinerante esteve nas subseções de Posse (foto) e Lu-
ziânia nos dias 31 de agosto e 21 de setembro, respectivamente. Comandadas 
pelo presidente da seccional, Henrique Tibúrcio, as edições reuniram advo-
gados e autoridades das unidades para discutir as dificuldades enfrentadas 
no exercício da advocacia e buscar soluções para os problemas. Durante a 
realização do programa, vários serviços ficaram à disposição dos inscritos. 
A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) ofereceu aferição de 
pressão e de taxa glicêmica em parceria com farmácias locais conveniadas 
com a entidade para oferecer descontos à categoria. Consultor do fundo de 
pensão da advocacia, OABPrev, prestou esclarecimentos sobre o plano de 
previdência. Os advogados que participaram dos eventos também puderam 
atualizar seu cadastro, solicitar a troca do cartão de identidade profissional 
e enviar críticas e sugestões à Ouvidoria-Geral da instituição, por meio de 
preenchimento de formulário.

OAB-GO ITINERANTE
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esporte e 
coMeMoração
Olimpíadas movimentaram CEL 
da OAB-GO durante os fins de 
semana de agosto

O CEL da OAB-GO foi palco de uma dobradi-
nha comemorativa em agosto. O mês do ad-
vogado e os 80 anos da OAB-GO foram cele-
brados com as primeiras Olimpíadas do clube. 
“Queríamos comemorar e nos inspiramos no 
clima de Copa do Mundo e Olimpíadas, que se-
rão realizadas no Brasil, em 2014 e 2016, respec-
tivamente”, explicou o presidente da Comissão 
de Esporte e Lazer da seccional, Iron Amadeu 
Camilo de Vasconcelos Naves. As modalidades 
foram distribuídas e disputadas em três fins de 
semana consecutivos, diferentemente dos Jo-
gos Abertos, em que todas as disputas se con-

centram em uma mesma data. 
O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, o diretor-geral do Centro de Cultura, Es-
porte e Lazer (CEL) da seccional, Silvio Vilela, e 
Iron Amadeu estiveram na abertura das Olim-
píadas, no dia 13 de agosto, data em que foram 
disputadas as modalidades de peteca e tênis. A 
disputa de peteca foi divida em dois grupos: A 
e B. No grupo A, houve divisão de idade entre 
maiores e menores de 45 anos. No tênis, tam-
bém houve disputas entre classes A e B. 
No segundo fim de semana, dia 20, foram dis-
putadas as modalidades de grupo: futebol sete 
society masculino e vôlei de areia feminino e 
masculino. O público compareceu em peso 
e acompanhou a vitória do time “Amigos da 
OAB-GO” no futebol sete society. O capitão 
do time, Gleison Teixeira dos Santos Junior, 
classificou a competição como “maravilhosa”. 
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Frequentador assíduo do CEL, o advogado 
joga bola por lá todos os sábados e achou o ní-
vel técnico dos adversários muito bom. Prova 
disso, foi a disputa da final contra o time Vas-
concelos e Cunha, decidida nos pênaltis.  “As 
Olimpíadas proporcionaram uma interação 
muito importante entre advogados e comuni-
dade. Eu mesmo trouxe pessoas do meu ciclo 
de amizade para jogar com meus colegas de 
profissão. Com certeza, participarei das próxi-
mas edições”, afirmou.
A última etapa das Olimpíadas foi realizada no 
sábado do dia 27 de agosto. Foram disputadas 
provas de acquatlon (corrida + natação), tênis 
de mesa, sinuca e futevôlei. Trinta atletas par-
ticiparam do acquatlon e tiveram os tempos 
medidos. No entanto, a disputa da modalidade 
não foi competitiva e, no fim, todos receberam 
troféus de participação. 
No tênis de mesa, que não teve divisão por ca-
tegorias, a vencedora foi Raíssa Vieira de Melo, 
de apenas 14 anos. A mãe, a servidora do judi-
ciário Selma Bezerra de Melo, ficou em tercei-
ro. Em família, também ficou a premiação da 
sinuca. Elmo Procópio Filho ficou em 1° lugar e 
o pai, Elmo Rogério, em 2°.
No futevôlei, última modalidade disputada, 
teve até atleta com experiência internacional. 
Daniel Wehr, que jogou ao lado do advogado 
Frederico Caiado, já representou a Alemanha 
em torneios internacionais “É muito bom estar 
aqui participando. O clube é show de bola, tor-
neio organizado, estou contente. As Olimpía-
das têm tudo pra se tornar um grande evento, a 
tendência é que cresça”, disse Daniel. 
Entretanto, mesmo com o favoritismo, a du-
pla adversária levou a melhor depois de alguns 
lances bem disputados. “Torneio muito bom, 
ajuda a agregar o pessoal do esporte e dá for-
ça pro futevôlei que está começando a crescer 
aqui em Goiânia”, disse Pedro Henrique Sa-
bino, bacharel em Direito, que participou da 
dupla vencedora ao lado do amigo. Segundos 
e terceiros colocados também receberam tro-
féus. 
O vice-presidente da OAB-GO, Sebastião Ma-
calé, reconheceu o sucesso do evento. “Nós 

diversificamos o formato das competições, e, 
como foi uma experiência exitosa, pretende-
mos sentar e estudar a melhor forma de dar-
mos continuidade ao projeto nos próximos 
anos”. Macalé, que é advogado e atleta, é prova 
viva de que a combinação entre advocacia e es-
porte dá certo. “Uma das razões pela qual nós 
da OAB-GO somos referência no Brasil todo é 
que percebemos, antes de todo mundo, a im-
portância de inserir a atividade física na rotina 
dos advogados, e oferecemos uma boa estru-
tura para isso. Eu, como advogado e atleta, sei 
que isso é muito importante”, finalizou. 

classificação

peteca
Classe A até 45 anos
1º lugar: Caio Frangelli e 
Guilhermo Grangelli
2º lugar: Marcio Chaves e 
Bertoldo Klnger
 
Classe A + 46 anos
1º lugar: João Itagiba e 
Antonio Valentino
2º lugar: Cristiano e Jota 
Ricardo 
3º lugar: Wellington Teixeira e 
José Roberto
4º lugar: Calarces Gonçalves e 
José Martins
  
Classe B
1º lugar: Augusto Mendes 
Teixeira e Célio Holanda
2º lugar: Italo Vieira e 
Rogério Arantes
3º lugar: Antônio Paixão e 

Lucas Paixão 
4º lugar: Célio Mendes e 
Jaqueline Mendes

tênis
Classe A
1º lugar: Armando Vogel
2º lugar: Rafael Brom

Classe B
1º lugar: Laurindo Praxedes
2º lugar: Fausto Santos Junior

vôlei de areia
Feminino
1º lugar: Aline e Iomara
2º lugar: Franciele e Girley
 
Masculino
1º lugar: Evilson e Sérgio
2º lugar: Higor e Lucas Júnior
 

futebol sete society 
Masculino
1º lugar: Amigos da OAB-GO
2º lugar: Vasconcelos e Cunha

sinuca
1º lugar: Elmo Filho
2º lugar: Elmo Rogério
 
Tênis de Mesa
1º lugar: Raissa Vieira
2º lugar: Elmo Procópio
 
futevôlei
Série A
1º lugar: Nanão / Pedrinho
2º lugar: Fred / Daniel
 
Série B
1º lugar: Fabrício / Netinho
2º lugar: Sertão / Rodrigo
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o hoMeM que 
influenciou jK
No primeiro comício de Juscelino Kubitschek, no sudoeste 
goiano, o advogado fez uma pergunta que entrou para a história

O apreço de Antônio Soares Neto pela Consti-
tuição Federal veio mais de duas décadas antes 
dele ingressar em uma faculdade de Direito. O 
contato com a Carta Magna possibilitou que ele 
fizesse uma pergunta que mudaria para sempre 
o modo como seria conhecido. Em 1955, as ini-
ciais “JK” foram adicionadas ao apelido que ele 
já carregava. O motivo? Depois de ouvir muitas 
promessas do então candidato à presidência da 
República Juscelino Kubitschek, durante o pri-
meiro comício, em Jataí, de que a Constituição 
seria cumprida, Soares Neto questionou: “Se 
eleito for, o senhor irá transferir a capital para o 
Planalto Central, como prevê a Constituição?” 
Cinco anos depois, Brasília era inaugurada e o 
Toniquinho, que já era chamado de Toniquinho 
JK, estava lá.
Mais de cinco décadas depois da transferência, 
o advogado ainda é lembrado e reconhecido por 

ter feito a pergunta de uma promessa eleitoral 
que se tornou realidade. Hoje, no escritório, uma 
sala do apartamento onde mora em Goiânia, as 
paredes guardam parte dessa história. Fotos do 
memorável comício em Jataí, da inauguração 
de Brasília, do primeiro encontro com Jusceli-
no Kubitschek e homenagens, várias delas. São 
molduras com títulos de cidadão honorário de 
diversas cidades, como Diamantina, São Paulo, 
Goiânia, Jataí, Belo Horizonte e Brasília.  Mas, 
em meio a tantas honrarias, uma ocupa lugar de 
destaque: o diploma de advogado.
No ano em que a OAB-GO comemora 80 anos, 
Toniquinho JK completa 86, sendo 30 deles de-
dicados à advocacia. Antes de advogar, traba-
lhou como corretor de seguros de vida e atuou, 
de 1959 a 1979, como funcionário público esta-
dual concursado. Foi quando assumiu a chefia 
dos fiscais do Imposto Único sobre Minerais em 

perfil | TONIQUINHO
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Goiânia. Em 1975, ingressou no curso de Direito 
na Faculdade Anhanguera. Colou grau em 1980. 
Logo, passou no Exame de Ordem e se inscreveu 
na seccional goiana da OAB.
“Quando me formei, corri atrás de serviço”. O 
primeiro trabalho foi com o ex-professor Ran-
dolfo Carneiro Carvalho. A parceria durou dois 
anos, período em que atendeu muitos clientes 
do interior. Depois, abriu um escritório com o 
colega José Graciano Neto. Três anos mais tar-
de, passou a trabalhar com outro advogado, 
Jeferson, com quem manteve escritório por cer-
ca de dez anos no Edifício Parthenon Center. 
Quando o colega mudou de cidade, Toniqui-
nho JK transferiu o escritório para sua casa. A 
área de atuação sempre foi a Civil. 
Uma das especialidades era Direito de Família. 
Dos anos de carreira, destaca um inventário de 
1985 que só foi encerrado há pouco tempo. O 
processo era litigioso, mas ele conseguiu criar 
um clima de harmonia e tudo foi resolvido de 
forma consensual. “Isso é uma conquista para 

um advogado”, enfatiza.
Em 2010, Toniquinho JK passou uma procuração 
para o colega Marcelo Maia, de Jataí, acompa-
nhar os processos que estavam sob sua respon-
sabilidade. Ele diz ter ações iniciadas em 1995. 
“Nossa justiça lamentavelmente é muito moro-
sa.” Mas pondera: “O poder de julgar não é fácil”. 
O advogado diz que nunca pensou em seguir 
outra carreira na área do Direito. Para alcançar 
o sucesso, a receita é o trabalho aliado a uma boa 
propaganda boca a boca. “A notícia vai longe, 
seja ela positiva ou negativa”, finaliza.
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turisMo | URUAçU

uM convite 
ao MerGulho
Lago e praia artificiais 
integram lista de atrativos 
da cidade rica em cachoeiras 
e espaços históricos

Banhada pelo quinto maior lago do Brasil, o 
Serra da Mesa, Uruaçu, no norte de Goiás, 
reúne atrativos que agradam visitantes e mo-
radores de diferentes perfis. Com aproximada-
mente 37 mil habitantes, a cidade, a 280 qui-
lômetros de Goiânia, oferece opções de lazer, 
descanso, prática esportiva, além da culinária, 
arte e história local. 
Uma das praças abriga o Museu Municipal 
Dom Prada Carrera, que retrata, a partir dos 
objetos expostos, um pouco do modo de vida 
dos primeiros habitantes da cidade, a antiga 
Sant’Ana do Machambombo. Outro museu, o 

de Arte Sacra, guarda, entre outros itens, ima-
gens sacras de diferentes épocas. As visitas ao 
espaço, que pertence à Diocese de Uruaçu, de-
vem ser agendadas.
Mas a grande atração para os turistas é o lago 
artificial, que ocupa uma área de 1.784 quilôme-
tros quadrados e alcança seis municípios. Os vi-
sitantes têm diversas opções de descanso e lazer, 
como banho, esportes náuticos e pescaria. “Hoje, 
o lago é o carro-chefe do turismo local”, comenta 
o presidente da Subseção da OAB-GO de Urua-
çu, Rodrigo Rodolfo Fernandes. Às margens do 
espelho d’água, está localizado o Memorial Serra 
da Mesa. O espaço abriga uma minicidade, que, 
segundo o advogado uruaçuense Iliomar Fran-
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cisco Campos, reproduz as antigas fazendas da região, com monjolos, 
engenho de cana, além de construções indígenas.
O memorial fica anexo à praia Generosa, formada pelo lago Serra da 
Mesa e localizada a cerca de dez quilômetros do centro da cidade. A 
área tem se tornado ponto tradicional para muitos foliões locais e de 
outras cidades e estados brincarem o carnaval. Neste ano, estima-se 
que 30 mil pessoas compareceram à festa animada por trios elétricos e 
som automotivo. Fora do período carnavalesco, a área continua pronta 
para receber turistas e moradores. São oferecidos pela administração 
municipal serviços de informações, quiosques, área de camping, ilu-
minação e banheiros públicos, som mecânico, estacionamento gra-
tuito, transporte, centro de apoio para cuidados com a saúde, serviço 
de segurança, entre outros. A iniciativa privada oferece restaurantes, 
locação de jet-ski e outros suportes para prática de esportes náuticos. 
“Quem gosta de apreciar peixes tem muitas opções”, acrescenta o te-
soureiro da Subseção de Uruaçu, Joveli Francisco Marques.
No quesito manifestação religiosa e cultural, a Festa do Caju é destaque 
na região e comemora o Dia de São Pedro. A festa começa na noite de 28 
de junho e termina no dia do santo, 29. A tradição é mantida por uma fa-
mília local há quatro gerações. Na cidade, também existem parques em 
espaços públicos e particulares, usados para passeios e caminhadas. “O 
parque das Araras é muito bonito. Levo muito o meu sobrinho”, ressalta 
a advogada Núbia Adriane Pires Braga e Nogueira.
Na zona rural, o espetáculo fica por conta da natureza. O secretário 
municipal do Turismo, Luís Humberto Ribeiro, informa que existem 
mais de 15 cachoeiras catalogadas. O visitante pode fazer trilhas eco-
lógicas e praticar esportes radicais e de aventura, como arvorismo, 
bungee jump, cicloturismo, tirolesa, rapel e caminhadas, segundo 
informa o advogado Gentil Meirelles.  A iniciativa privada ainda ofe-
rece opções de ecoturismo e turismo rural, com estâncias, pousadas 
e hotel-fazenda. Os turistas têm ainda um Centro de Informações 
Turísticas, rede de hotéis, agências e guias de turismo, além de trans-
porte terrestre e fluvial.
Será nesse cenário de atrações diversas que a OAB-GO realizará, no 
mês de dezembro, o XXVI Colégio Estadual de Presidentes de Subse-
ções da seccional.
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culinária | PETISCO

daniela 
Marques, 
chef da 
edição
A advogada ensina a 
receita do pastel de gorgonzola 
com geleia de damasco

“Uma receita perfeita para receber os amigos, 
para um bate papo depois do expediente”. Essa 
é a definição que a advogada Daniela Marques 
Morgado usou para descrever o pastel de gor-
gonzola com geleia de damasco. Um prato prá-
tico, com a maioria dos ingredientes já pron-
tos, rápido de fazer e apetitoso. “Experimentei 

o pastel pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 
um bar badalado, e na hora pensei que faria em 
casa. Testei e consegui”. Daniela ainda adaptou 
a receita e acrescentou açúcar e canela. O co-
lega de trabalho, Leonardo Batista Rabelo, foi 
convidado para experimentar o prato e apro-
vou. Confira a receita:

receita para 12 pastéis
400 gramas de queijo gorgonzola;
100 gramas de nozes ou castanha 
de caju picadas;
200 gramas de geleia de damasco;
200 gramas de açúcar refinado;
40 gramas de canela em pó;
Massa pronta de pastel; 
Óleo de cozinha.

como fazer
Amasse o queijo gorgonzola e, em uma vasilha, misture com as castanhas/nozes formando uma espécie de 
patê. Em outra vasilha, misture o açúcar refinado e a canela em pó. Recheie as massas de pastel com o patê 
de queijo e castanhas/nozes. Depois de montar os pastéis, aqueça o óleo em uma panela, em quantidade 
suficiente para cobrir o pastel durante a fritura. Deixe a vasilha de açúcar e canela em pó perto da panela 
onde os pastéis serão fritos. Assim que o óleo começar a borbulhar, frite os pastéis. à medida que os pastéis 
forem fritos, retire da panela e jogue direto na mistura de açúcar com canela. Com ajuda de uma colher, 
espalhe o açúcar com canela em todo o pastel, de modo que a mistura grude e o pastel fique “empanado”. 
Pegue a geleia de damasco e coloque por 30 segundos no micro-ondas, para que ela fique mais maleável. 
Aprecie os pasteis acrescentando pitadas de geleia à medida que for comendo. Para acompanhar, um vinho 
tinto seco. Bom apetite!

seja 
o chef 
da edição
Se você é advogado e 
tem uma receita culinária 
especial para ensinar para 
os colegas, envie-a 
pelo e-mail 
imprensa@oabgo.org.br. 
Você pode ser o próximo 
Chef da Edição.
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Galeria | SESSãO SOLENE NO DIA DO ADVOGADO
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01. Alex Dias de Vasconcelos
02. Carlos Henrique Lemes Borges
03. Daniela Justiniano de Oliveira
04. Tamyris Borges Cardoso e Hugo Camilo 
05. Frederico Teixeira Santos Martins
06. Cesar Magalhaes Ferreira

07. Marcus Vinicius e Mohana Araujo
08. Gregory Elias de Andrade
09. Iara Nunes Ferreira
10. Hugo Ulácia de Queiroz
11. José Augusto Neto 
12. Adel, Paula Oliveira e Joelton



54 | 

Galeria | SESSãO SOLENE NO DIA DO ADVOGADO
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01. Dessana Couto Araújo
02. José Anselmo Curado Fleury
03. Felipe Queiroz Moraes
04. Anna Lucia ALves 
05. Cristiano Ribeiro
06. Fábio Silva Cardoso 

07. Akira Ninomia Junior
08. Adylla Costa Silveira
09. Diogo Archanjo Fleury de Souza
10. Anna Paula Vieira
11. Carmem Lilian Nunes de Sá 
12. Cíntia Nunes de Castro
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