


21
Colégio Estadual 
de Presidentes
Por unanimidade, o XXI Colégio Es-
tadual de Presidentes de Subseções da 
OAB-GO, realizado em Caldas Novas 
em abril, foi qualificado como um dos 
melhores e mais produtivos encon-
tros dessa natureza realizados pela 
Seccional. O evento debateu temas de 
interesse da categoria de forma obje-
tiva e prática, encaminhando questões 
e sugerindo soluções, ações e projetos 
que serão implementados. Participa-
ram todos os representantes das 37 
Subseções, conselheiros e dirigentes 
da Seccional no Estado.



Março/Abril | 2009 - Revista da OAB-GO

21
Colégio Estadual 
de Presidentes
Por unanimidade, o XXI Colégio Es-
tadual de Presidentes de Subseções da 
OAB-GO, realizado em Caldas Novas 
em abril, foi qualificado como um dos 
melhores e mais produtivos encon-
tros dessa natureza realizados pela 
Seccional. O evento debateu temas de 
interesse da categoria de forma obje-
tiva e prática, encaminhando questões 
e sugerindo soluções, ações e projetos 
que serão implementados. Participa-
ram todos os representantes das 37 
Subseções, conselheiros e dirigentes 
da Seccional no Estado.

Oferecido pela OAB-GO e lançado em fevereiro deste ano, o Recorte de Intimações Digitais disponibiliza 

gratuitamente intimações publicadas nos Diários de Justiça de Goiás e da União. Todos os dias, as 

mensagens são encaminhadas via e-mail ou celular, quando solicitado, aos advogados em dia com a 

anuidade, sem qualquer custo adicional. Para isso, a Seccional aprimorou o sistema de cadastro de seus 

inscritos, que poderão registrar até três endereços eletrônicos. O profissional poderá ainda consultar 

o histórico de publicações por 45 dias no portal da Ordem. O serviço faz parte do projeto de inclusão 

digital da entidade.

27
Direito criminal
O aumento da criminalidade e as 
distorções e deficiências do sistema 
penal brasileiro foram o foco dos 
debates realizados entre 28 e 30 de 
maio pela Escola Superior de Advo-
cacia de Goiás, durante o seminário 
“Jornadas de Direito Criminal”. Entre 
outros destaques, participaram do 
evento profissionais renomados, como 
o ex-procurador-geral da República 
Aristides Junqueira, o criminalista 
Técio Lins e Silva, e o desembargador 
do Tribunal de Justiça de Goiás, Jamil 
Pereira de Macedo.

31
PEC do Calote
Com a participação ativa de diretores e 
conselheiros da OAB-GO, foi reali-
zada em Brasília, no início de maio, a 
marcha contra a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 12, mais conhecida 
como a PEC do Calote. Sob liderança 
do Conselho Federal da OAB, mais de 
2 mil pessoas aderiram à Marcha Públi-
ca em Defesa da Cidadania e do Poder 
Judiciário, incluindo as seccionais da 
OAB em todos os Estados, entidades 
representativas da magistratura, do 
Ministério Público e da cidadania. Em 
todo o País, há quase R$ 100 bilhões de 
precatórios em atraso, dos quais R$ 700 
milhões em Goiás.

5 Capa
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Adigitalização do Poder Judiciá-
rio é um projeto em implanta-
ção que não admite retrocessos. 

Questiona-se muito as dificuldades que 
serão enfrentadas por magistrados e advo-
gados quando o sistema estiver totalmente 
informatizado, principalmente no que diz 
respeito à segurança e à adaptação pelos 
mais experientes.

Por isso, consciente da importância de 
sua atuação para que a categoria tenha fa-
cilidade para conhecer a nova ferramenta, 
a OAB-GO vem estabelecendo uma série 
de ações que visam antecipar, o quanto 
antes, a inclusão da advocacia na era da 
digitalização processual.

No entanto, é fundamental que 
advogadas e advogados goianos 
utilizem a estrutura e os serviços 
oferecidos pela Seccional para que 
o objetivo da entidade tenha êxito.

A troca do cartão de identidade 
profissional foi o pontapé para que o 
advogado tenha acesso às facilidades 
do peticionamento eletrônico. Com o 
novo cartão, ele pode adquirir o certi-
ficado digital oferecido pelo Conselho 
Federal – o AC OAB ICP Brasil, o cer-
tificado dos advogados – e peticionar 
em todos os tribunais do País. A OAB-
GO também lançou, em fevereiro, o 
Recorte de Intimações Digitais, mais 
um benefício concedido sem custo 
adicional. O uso diário desse serviço 
é importante para romper com a cul-
tura do papel e iniciar o profissional 
menos adepto da tecnologia no meio 
eletrônico.

Para auxiliar a busca do conhe-
cimento sobre a nova ferramenta, a 
Seccional goiana fechou parceria com 
o Senai para oferecer, por meio da 

Escola Superior de Advocacia (ESA-
GO), cursos sobre o Projudi. Trata-se 
de relevante investimento no treina-
mento da categoria visando ao escla-
recimento de todo o sistema, além de 
tirar dúvidas e colocar o inscrito para 
operá-lo, na prática.

O projeto de inclusão digital, como 
pode ser conferido nesta edição da Revis-
ta da OAB-GO, inclui ainda o aparelha-
mento das salas da entidade na capital e 
no interior para facilitar o acesso da ad-
vocacia a computadores, scanners e infor-
mações. O objetivo de tudo isso é manter 
a linha de gestão da Seccional: valorizar 
a advocacia do Estado e garantir o pleno 
exercício profissional.

Miguel Ângelo Cançado,
presidente

EDITORIAL
Inclusão Digital do advogado 
é meta da OAB-GO
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Mais economia para o advogado
Recorte de Intimações Digitais facilita o trabalho de advogados, reduz custos 

e pode ser acessado gratuitamente por quem está em dia com a anuidade

Serviço disponibilizado no início do ano amplia a linha de serviços aos advogados

As advogadas Maria Iza-
bel de Melo Oliveira dos 
Santos e Marilda Campos 

Guimarães estão trabalhando com 
mais tranquilidade e conseguiram re-
duzir os custos operacionais desde que 
passaram a contar com o   Recorte de 
Intimações Digitais, oferecido gratui-
tamente pela Seccional de Goiás da 
OAB. Diariamente, as advogadas, bem 
como aqueles que estão cadastrados e 
em dia com a anuidade, recebem via e-
mail ou por mensagens em celular in-
timações de seus processos publicadas 
nos Diários de Justiça de Goiás e da 
União, sem nenhum custo adicional.

“Esse novo serviço da OAB-GO, 
o Recorte de Intimações Digitais, 
tornou-se o meu anjo da guarda”, de-
fine Marilda Guimarães. “Nosso tra-
balho foi facilitado e agilizado”, afir-
ma Maria Izabel ao acrescentar que 
os advogados goianos já estão total-
mente dependentes e só perdem pra-
zos processuais se quiserem, já que o 
serviço é uma chave que abre todas 
as portas e tem se mostrado cada vez 
mais eficaz. Maria Izabel lembra que 
se não fosse o Recorte teria de recor-
rer a outros meios pagos dessa na-
tureza ou acompanhar cada letrinha 
dos diários oficiais, arriscando-se a 

perder prazos ou, ainda, acumulando 
gastos financeiros.

De acordo com as advogadas, se-
ria muita coisa para observar. Mas 
agora o trabalho ficou mais fácil e 
seguro. “O Recorte é um auxiliar. E 
o mais importante, é gratuito e efi-
ciente”, afirma Marilda Guimarães. 
O advogado Onilton Alves Pinto 
também é usuário e diz que “É um 
serviço de grande valia, sem custos, 
que vem melhorando a cada dia”.

O Recorte de Intimações Digitais 
foi lançado pela Seccional goiana da 
OAB em fevereiro e é mais um servi-
ço gratuito oferecido aos inscritos. 
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Recentemente, a Seccional apri-
morou o sistema de cadastro de seus 
associados para garantir que recebam 
as intimações digitais. Cada advogado 
pode ter até três endereços eletrônicos. 
No Recorte, o nome do profissional, 
que também pode contar com o his-
tórico de publicações por 45 dias no 
portal da Ordem, sai em destaque (ne-
grito) nas intimações.

Serviço
Informações sobre como acessar o 
Recorte podem ser obtidas pelo 
e-mail oabgo@recortedigital.adv.br 
ou pelo telefone (62) 4053-7862. O
serviço é gratuito.

Os advogados e estagiários 
que atualizarem o cadastro na 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil – Seção de Goiás (OAB-GO) 
até 6 de agosto concorrerão a no-
tebooks, scanner e um aparelho 
de  leitura do cartão de identi-
dade profissional. A campanha 
Cadastro Atualizado Vale Mais, 
lançada no dia 8 de abril, sorte-
ará prêmios durante a abertura 
dos Jogos Abertos da Advocacia, 
no CEL da OAB-GO, no dia 8 de 
agosto. A diretoria da Seccional 
quer manter atualizado o cadas-
tro de seus inscritos e estimulá-
los a utilizar o meio de comuni-
cação eletrônico da Ordem.

Para atualizar o cadastro, os 
advogados ou estagiários têm de 
estar em dia com suas anuidades 
e não terem punição ético-disci-
plinar pendente de cumprimen-
to. Para participar do sorteio, a 
atualização cadastral deve ser 
feita exclusivamente no portal 
da OAB-GO (www.oabgo.org.
br). Não é permitido o envio dos 
dados à equipe responsável pelo 
Departamento de Cadastro da en-
tidade. As informações prestadas 
no formulário de atualização são 
de responsabilidade do advogado 
ou estagiário e serão anexadas ao 

processo de inscrição. Vale res-
saltar que apenas uma única alte-
ração ou confirmação dos dados 
cadastrais será aceita. 

Sorteio
Cada inscrito concorrerá so-

mente uma vez no sorteio. Serão 
sorteados, entre os advogados, 
um notebook de última geração, 
um scanner e uma leitora de car-
tão. Os estagiários concorrerão 
a um notebook. Os advogados e 
estagiários que possuem vínculo 
empregatício ou de estágio com 
a OAB-GO e seus parentes até 
segundo grau, estão impedidos 
de participar. E também os mem-
bros da diretoria da Seccional 
e de suas Subseções, os conse-
lheiros da Seccional e os conse-
lheiros que a representam junto 
ao Conselho Federal, bem como 
seus parentes até segundo grau.

De acordo com o regulamento 
do concurso, é vetada a partici-
pação no sorteio dos advogados 
e estagiários que estiverem em 
débito com a OAB-GO, inclusi-
ve relativamente ao exercício de 
2009, ressalvado o direito dos 
que tenham parcelado o paga-
mento da anuidade e estejam em 
dia com suas obrigações.

OAB-GO estimula atualização cadastral

Maria Izabel e Marilda: maior agilidade 
e mais eficiência no acompanhamento de 
processos

Diários pesquisados 
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Projeto de inclusão digital

Inauguração da sala de digitalização no TRT de Catalão: Inclusão 
digital avança também no interior

José Maria Sobreiro: ‘‘Tudo está 
informatizado. Precisava me atualizar’’

A vida profissional do advo-
gado José Renato Marchiori me-
lhorou muito desde que passou a 
usar a estrutura da sala de digi-
talização da OAB-GO na Justiça 
do Trabalho, em Goiânia. “Nesse 
espaço, que é a extensão do nos-
so escritório, conto com compu-
tadores, impressoras, mesas para 
reuniões, pessoal de apoio e até 
água, café e chá, para agilizar os 
processos de última hora”, relata. 

É justamente para dar con-
forto e apoio aos advogados que 
a Seccional goiana da OAB tra-
balha, cada vez mais. As salas 
de digitalização da Ordem são 
espaços onde os ad-
vogados podem se 
preparar para o pro-
cesso eletrônico. 
Em maio, a OAB-
GO inaugurou as 
salas de digitaliza-
ção nos Tribunais 
Regionais do Tra-
balho de Goiânia, 
Aparecida de Goi-
ânia, Rio Verde e 
Catalão.

A abertura des-
sas salas, numa par-
ceria com o TRT da 
18ª Região, faz parte dos investi-
mentos que a Seccional vem des-
tinando aos serviços inovadores 
para a advocacia. Do local, os 
advogados podem ter acesso ao 
e-Doc, ferramenta de peticiona-
mento eletrônico da Justiça Tra-
balhista no Brasil.  

Projudi 
A OAB-GO também está pre-

parando os advogados para lidar 
com o processo eletrônico no Tri-
bunal de Justiça, o Projudi. A Es-
cola Superior de Advocacia (ESA) 
está ministrando cursos de 12 ho-
ras. Numa das turmas do curso do 
Projudi, em maio, estavam os ad-
vogados José Maria Sobreiro, há 
20 anos no ramo, e Waltercides 
José Ferreira, aprovado no últi-
mo Exame da Ordem. José Maria 
Sobreiro confessa que, devido às 
inovações eletrônicas no Poder 
Judiciário, não tinha noção de 
como operar o Projudi.

“Decidi fazer o curso na ESA. 
Agora, neste mundo moderno, 
tudo está informatizado. Preci-
sava me atualizar”, declarou. A 
sua pretensão é utilizar o máxi-
mo a ferramenta da informática, 
para evitar filas nos balcões de 
atendimento das Varas, e fazer 
mais serviços do próprio escritó-
rio, de sua casa ou onde estiver, 

via internet. Waltercides Ferreira 
quer utilizar os novos serviços 
para ganhar tempo e facilitar sua 
vida no dia-a-dia. “Os advogados 
também precisam se adequar aos 
tempos modernos da tecnologia, 
sob pena de sucumbirem no mer-
cado”, alerta.

A
rq

ui
vo

C
ar

lo
s 

C
os

ta

C
ar

lo
s 

C
os

ta



8   Revista da OAB-GO - Abril/Maio | 2009

SERVIÇOS

Atendimento com qualidade
Advogados fazem avaliação positiva sobre avanços e facilidades ofeceridos 

pela Seccional para dar suporte ao trabalho dos profissionais da área

Uma consulta demons-
tra aprovação unânime 
dos serviços atualmente 

prestados pela Seccional. As facili-
dades criadas pela informatização, 
abertura de novos espaços no Judi-
ciário goiano, entre outros avanços, 
receberam reconhecimento total dos 
entrevistados.

Foram avaliados benefícios e me-
didas implantadas para facilitar a vida 
profissional dos advogados. Entre esses, 
podem ser relacionados a instalação de 
novos terminais de extrato nos andares 
do Fórum, a emissão de certidão ne-
gativa nos fins de semana e feriados, a 
implantação da Sala de Atendimento 
ao Usuário, além da criação de espaços 
de digitalização na Justiça do Trabalho 
em Goiás, ampliação da sala dos advo-
gados no Fórum e a retirada de avisos 
ofensivos aos advogados nas comarcas.

No entendimento do advogado 
Valmir Pereira Borus, a OAB-GO 
tem feito trabalho “bastante qualifi- cado, criando novo contexto que per-

mite zelar melhor pela atividade dos 
profissionais do Direito, tanto física 
quanto materialmente”. Segundo 
ele, esse trabalho tem melhorado até 
mesmo no interior. “Sou testemunha 
disso”, reforça.

Valmir Borus acrescenta que, atu-
almente, há pessoas qualificadas que 
dão apoio aos profissionais da advo-
cacia. A Seccional, acredita ele, está 
melhorando o trabalho dos advoga-
dos goianos.

Edna Silva, advogada com atu-
ação na área trabalhista, avalia os 
serviços implementados pela atual 
gestão da OAB-GO como “bastante 
positivos”. Para exemplificar, cita as 

facilidades colocadas pela OAB-GO 
à disposição dos profissionais no Fó-
rum. “Quando estou por lá e preci-
so dar entrada a uma petição rápida, 
basta digitar os termos no processo, 
inclusive já o protocolando, o que 
economiza tempo e dispensa a ne-
cessidade de fazer carga, cópia do 
processo e retornar ao escritório”.

Outro ponto detalhado por Edna 
Silva diz respeito aos avisos de ad-
vertência contra atos de advogados, 
mais comum no interior, que de certa 
forma denegriam a imagem do profis-
sional. A retirada desses avisos deu-
se por ação da OAB-GO a partir do 
dia 2 de abril. Segundo ela, havia em 
comarcas do interior avisos comuni-

Espaço reservado: ampliada, sala no Fórum de Goiânia 
melhora qualidade dos serviços prestados

Valmir Borus: ação qualificada 
da Seccional 
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cando a “penalização” de advogados. 
“Isso era constrangedor, pois às ve-
zes nem havia penalização efetiva, já 
que o advogado apenas estava afas-
tado de suas atividades por questões 
particulares e outros motivos legais, 
e publicava-se tal lista sem declinar 
os motivos, dando a entender que 
houve imperícia ou incompetência 
por parte dos listados”, queixa-se.

De modo geral, Edna Silva vê 
como positiva a atuação da entidade 
goiana, que, segundo ela, tem procu-
rado adequar-se às novas tecnologias, 
também incentivando os advogados a 
se atualizarem, buscando convênios 
com instituições de ensino na área da 
informática e escalando funcionários 
preparados para orientar na digitali-
zação de trabalhos.

O advogado Agenor Sabino Ne-
ves elogia o novo serviço e faz coro 
com outros advogados quando ava-
lia a crescente preocupação da Or-
dem em informatizar seus serviços. 
“Pessoalmente gostei do envio do 
Recorte de Intimações Digitais, que 
agora recebo por e-mail”, comenta. 
Ele aplaude, ainda, a emissão de cer-
tidões negativas nos fins de semana 
e feriados, e elogia a Sala de Aten-

Edna: retirada de cartazes com advertências ao advogado 
evitou novos constrangimentos

Sala de digitalização na Justiça do Trabalho em Aparecida de Goiânia: mais um benefício para o advogado

dimento ao Usuário, embora defenda 
sua ampliação para evitar filas.

     O advogado Tobias Ama-
ral Gonçalves igualmente aprova a 
atuação da OAB-GO. Os serviços 
informatizados, afirma ele, são de 
“enorme valia”, pois aceleram a re-
dação de petições e os serviços de 
prestação jurisdicional, facilitando o 
acompanhamento de processos.

A expansão do espaço destina-
do ao advogado no Fórum, segundo 
Amaral, favorece toda a classe, a 
exemplo da melhoria no atendimen-
to aos profissionais do setor, assegu-
rando maior velocidade e redução de 
filas. Ele destaca a recente inaugura-
ção dos Escritórios Compartilhados 
em Rio Verde, serviço existente tam-
bém em Goiânia.
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caSaG

Reforma com inovação
Depois de ampla reestruturação de suas instalações físicas, Caixa de Assistência 

une modernidade e funcionalidade no mesmo espaço

Q uem transita pela Rua 100, 
no setor Sul, próximo ao 
Fórum, vê as novidades 

arquitetônicas que abrigam, por trás de 
uma série de logomarcas institucionais, 
serviços essenciais oferecidos aos advo-
gados goianos. Além dos tradicionais, 
os serviços passam a incluir novidades, 
conforme apresenta a presidência da 
Caixa de Assistência dos Advogados de 
Goiás (Casag), entidade subsidiária da 
OAB-GO, atualmente sob o comando 
de Jaime José dos Santos.

O que aconteceu foi uma ampla re-
forma e transformação no antigo pré-
dio, procurando adequar modernidade 
e funcionalidade aos serviços prestados. 
O antigo edifício abrigava a Farmácia 
do Advogado e o OABPrev-GO/TO. A 
reforma abrangeu todo o imóvel e no-
vos espaços foram criados, recebendo 
agora uma livraria e uma segunda óti-
ca (a primeira está instalada na sede da 
Casag, na Avenida Goiás, que continua 
funcionando normalmente). Ainda no 

mesmo endereço, foram inaugurados 
uma cafeteria e estacionamento. A an-
tiga farmácia, com design remodelado, 
ganhou novo mobiliário e diversificou 
seus medicamentos, aumentando o es-
toque. No total, a área reconstruída é de 
389,38 metros quadrados.

O presidente Jaime José 
dos Santos comemora as mu-
danças e consequente mo-
dernização das instalações, 
afirmando que “o fato de 
reunir todos os serviços em 
um único ambiente propi-
ciará ao advogado facilidade 
na hora de encontrar o que 
precisa”, acrescentando que 
o objetivo é dotar o prédio 
de conforto e comodidade, 
seguindo o modelo do edi-
fício-sede da Avenida Goi-
ás. A Casag passa a contar, 
além disso, com o trabalho 
de uma assistente social, que 

atenderá na sede da entidade. Outro 
ponto importante foi a ampliação dos 
benefícios estatutários para atender 
um número maior de advogados, en-
globando a distribuição de cestas bá-
sicas, auxílio a viúvas e auxílio odon-
tológico. A Casag realizou, em maio, 
três grandes eventos com palestras 
proferidas pelos doutores Guilherme 
Nucci e Nelson Nery Júnior. As con-
ferências aconteceram nas comarcas 
de Goiânia, Anápolis e Jataí.

Para Enil Henrique de Souza Fi-
lho, vice-presidente da Caixa de As-
sistência dos Advogados, todos os 
serviços e produtos passaram por 
reformulação, conferindo maior agi-
lidade e eficácia na assistência ao ad-
vogado, embutido aí uma queda nos 
custos do serviço. Enil acrescenta que 
foram necessários esforços da Casag 
em vários sentidos, em especial para 
aperfeiçoamento do atendimento 
prestado pelos funcionários. 

Casa nova: além dos serviços tradicionalmente oferecidos, cafeteria e estacionamento

Jaime Santos: maior agilidade para atender à 
demanda de advogados de todo o Estado
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aSSESSORIa JURÍDIca

Sobre novas bases
OAB-GO e TCM discutem normas para que advogados  prestem 

serviços às prefeituras e câmaras municipais

A Seccional goiana da Or-
dem dos Advogados do 
Brasil está concluindo 

discussões e avaliações para a de-
terminação de parâmetros e normas 
que regerão os contratos jurídicos 
a serem estabelecidos entre advo-
gados especializados na prestação 
de serviços aos órgãos públicos, 
prefeituras e câmaras municipais. 
Acordo nesse sentido foi acerta-
do em reunião realizada no fim de 
abril no Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM), com a presença 
do presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, e do órgão, Walter 
José Rodrigues. Participaram ain-
da o vice-presidente da Seccional, 
Henrique Tibúrcio Peña, o conse-
lheiro seccional Reginaldo Martins 
Costa e o presidente da Comissão 
de Estudos Constitucionais, Legis-
lação, Doutrina e Jurisprudência da 
OAB-GO, Danilo de Freitas, além 
de outros advogados.

De acordo com Reginaldo Mar-
tins, os profissionais prestadores de 
serviços ainda discutem os termos 
dos parâmetros a serem fixados. 
Depois dessa fase, serão apresenta-
dos pela OAB-GO aos conselheiros 
do TCM para análise e definição de 

valores a serem adotados nos con-
tratos firmados com os profissio-
nais e escritórios de advocacia pe-
los municípios. O objetivo é evitar 
distorções que possam dificultar o 
registro dos respectivos contratos. 
Uma questão importante na dis-
cussão refere-se à contratação dos 
serviços levando em conta a inexi-
gibilidade de licitação, o que é ga-
rantido legalmente, por se tratar de 
relação de confiança entre o profis-
sional e o gestor público municipal, 
além de se caracterizar, em muitos 
casos, assessoramento da alta com-
plexidade.

Reginaldo Martins alinha pelo 
menos dois parâmetros que devem ser 
considerados: o índice do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) 
e a arrecadação municipal total. Uma 
terceira questão é a complexidade 
dos serviços a serem prestados que 
também precisam ser considerados 
no momento da contratação pelo mu-
nicípio. Para Reginaldo Martins, o 
parâmetro populacional não é justo, 
porque existem municípios com po-
pulação pequena que têm arrecadação 
elevada e há outros com grande densi-
dade populacional com receita pouco 
expressiva.

O presidente da Comissão de 
Estudos Constitucionais, Legisla-
ção, Doutrina e Jurisprudência da 
OAB-GO, Danilo de Freitas, lem-
bra que, desde 2008, o Ministério 
Público adotou como uma de suas 
metas prioritárias, sem qualquer 
base legal, a imposição de que os 
municípios goianos criem procu-
radorias municipais próprias. Para 
isso, vem pressionando os prefeitos 
a firmarem Termos de Ajustamento 
de Conduta (TACs) que impedem 
a contratação de advogados ou es-
critórios de advocacia para prestar, 
de forma terceirizada, serviços ad-
vocatícios, de assessoria ou de con-
sultoria jurídica.

“Essa medida”, afirma Danilo de 
Freitas, “é absurda, primeiro porque 
não tem respaldo legal e, segundo, 
por ferir a discricionariedade da re-
lação entre o administrador público 
e o profissional advogado”.

Freitas: exigência do Ministério Público 
“é absurda e não tem respaldo legal”
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DEFENSORIa pÚBLIca

Concurso autorizado
Estado decide contratar 40 defensores e selecionar outros 40 para o cadastro 

reserva. Mas número será insuficiente para atender demanda em Goiás

A Ordem de Advogados 
do Brasil – Secção de 
Goiás apoia e aplaude 

a iniciativa do governo estadual de 
realizar, ainda este ano, concurso 
para contratar 40 defensores públi-
cos. Embora reconheça que a ini-
ciativa é louvável, o presidente da 
OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, 
entende que apenas 40 defensores 
são insuficientes para atender a todo 

o Estado.“Temos 119 comarcas e, 
cada uma delas, precisa ter no míni-
mo dois defensores”, opina.

Ele descata que, na história do 
judiciário goiano, a advocacia de 
Goiás nunca faltou com o cidadão 
carente, prestando assistência judi-
ciária, sobretudo no interior do Es-
tado, e fazendo com que o cidadão 
tenha acesso à Justiça.

Para o presidente da Seccional, 

a instalação da Defensoria é um 
alívio para a sociedade, mas preci-
sa ser concretizada com urgência. 
“É uma iniciativa importantíssima, 
entretanto, espero que a publicação 
do edital para o concurso seja rea-
lizada muito em breve”.

O anúncio da realização do con-
curso público ocorreu no fim de 
abril, durante a inauguração do lo-
cal onde funcionará o órgão. 

cONEpa

Penas alternativas em debate
Evento realizado em Goiânia de 13 a 15 de maio expôs 

dificuldades do sistema penitenciário e saídas para a superlotação

O  que é mais recomendável: 
manter preso o indivíduo 
autor de crime ou aplicar 

pena alternativa? O sistema penitenci-
ário nacional, nos moldes em que fun-
ciona, reeduca? O que fazer para so-
lucionar o problema da superlotação 
das cadeias? Essas e outras questões 
foram debatidas em Goiânia no perí-
odo de 13 a 15 de maio, durante o V 
Congresso Nacional de Penas e Medi-
das Alternativas (Conepa), promovi-
do por meio de parceria do Ministério 
da Justiça com o Ministério Público 
do Estado de Goiás. Representando 
o presidente do Conselho Federal da 
OAB, Cezar Britto, o presidente da 
Seccional goiana, Miguel Cançado, 
também participou da abertura. 

Em seu discurso, o ministro da 
Justiça, Tarso Genro, defendeu a apli-
cação de penas alternativas, obser-
vando-se critérios legais e os tipos de 
crimes, como solução para resolver o 
problema da superlotação nos presí-
dios, cadeias e delegacias brasileiras. 
Para o ministro, essas medidas podem 
ser aplicadas a quem cometeu crimes 
de baixo potencial ofensivo, em que 
as condenações atinjam, no máximo, 
quatro anos de prisão. A medida foi 
defendida também pela coordenadora 
do Departamento Penitenciário Na-
cional (Depen), Márcia Alencar. Se-
gundo ela, em Goiás, 4.314 pessoas 
foram beneficiadas por esse sistema 
e cumprem penas e medidas alternati-
vas ao invés de estarem presas.

Genro afirmou que com a super-
lotação atual das cadeias, o preso não 
tem condições adequadas para se ree-
ducar e voltar ao convívio da socieda-
de. “Ele precisa ter noção de que deve 
sair do meio onde cometeu o crime, 
mas contar com a garantia de ser recu-
perado. Assim, precisamos humanizar 
as cadeias, oferecendo condições para 
isso”, afirmou ele, acrescentando, po-
rém, que há muitos crimes que a pu-
nição indicada é mesmo a prisão em 
regime fechado. “As penas alternati-
vas são a melhor recomendação que 
vem do Direito Penal moderno para 
recuperar as pessoas no meio social 
em que convivem. A prisão deve ser-
vir para pessoas violentas, agressivas 
e perigosas”, asseverou.
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DIREITOS HUMaNOS

Parceria em defesa 
dos idosos
Seccional e Ministério Público discutem políticas 

para a terceira idade

C om o objetivo de pro-
por políticas públicas 
em defesa dos direitos 

dos idosos em Goiás, sob o foco 
dos direitos humanos e do Estatu-
to do Idoso, a Comissão dos Di-
reitos Humanos, Acesso à Justiça 
e Direitos Sociais da OAB Goi-
ás, em parceria com o Ministério 
Público Estadual, está preparan-
do campanha de ação permanen-
te nos municípios goianos. Uma 
das primeiras ações foi o pedido 
de criação de promotoria espe-
cífica do idoso, encaminhado ao 
procurador-geral de Justiça do 
Estado, Eduardo Abdon. Também 
está sendo trabalhada a estrutura-
ção de rede de proteção aos ido-
sos, envolvendo as Secretarias da 
Saúde e da Cidadania e demais 
entidades de assistência social em 
Goiás. 

A campanha deverá envolver 
centenas de advogados e outros 
profissionais do direito, em uma 
ação voluntária de grande alcan-
ce social. De acordo com o artigo 
230 da Constituição Federal, “a 
família, a sociedade e o Estado 
têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua partici-
pação na comunidade, defenden-
do sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida”. 
O parágrafo primeiro prevê que os 
programas de amparo aos idosos 
devem ser executados, preferen-
cialmente, em seus lares.

A população brasileira está en-
velhecendo, o que exige mudan-
ça de atitude e escolha de novas 
prioridades pela sociedade e pelo 
governo, com aplicação efetiva de 
políticas públicas voltadas para 
essa faixa etária. Pessoas que de-

dicaram suas vidas ao crescimento 
do País, construíram uma história 
e trabalharam pelo bem-estar de 
suas famílias precisam ter direi-
tos respeitados pelo Estado, go-
vernantes, parlamentares e acima 
de tudo, pela sociedade brasileira 
e, de modo mais particular, pela 
família. Estudos indicam que é 
justamente na célula familiar, que 
deveria ser o local de aconchego, 
amparo e proteção aos idosos, onde 
seus direitos são mais desrespeita-
dos, muitas vezes com ações ultra-
jantes à dignidade humana, como 
exploração financeira, negligência 
e até violência física.

O presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, Acesso à Jus-
tiça e Direitos Sociais, Paulo Gon-
çalves, informa que um dos focos 
do trabalho é a conscientização 
dos idosos quanto a seus direi-
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tos. Muitos deles, que poderiam 
ser beneficiados economicamente 
pela Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas), vivem em dificulda-
des por desconhecer seus direitos. 
Entre os benefícios assegurados 
em lei estão a gratuidade no trans-
porte urbano, a partir dos 65 anos 
de idade, e a prioridade no aten-
dimento médico. Segundo Gonçal-
ves, o desrespeito aos direitos dos 
idosos na família raramente chega 
ao conhecimento da Ordem e das 
autoridades. “No seio familiar, ele 
acaba refém de um filho, de uma 
filha, de um neto e só os casos ex-
tremos se tornam públicos. Mui-
tas vezes, a pessoa idosa não faz 
a denúncia por não ter mobilida-
de, sendo explorada por quem, em 
tese, deveria ampará-la”, ressalta.

Mapeamento
Embora a questão do idoso na fa-

mília seja complexa e exija atenção, 
em geral, o idoso mais carente, inclu-
sive emocionalmente, é o que vive 
em abrigos, em muitos casos aban-
donados pela família, sem receber 
visitas ou qualquer tipo de atenção. 
Um dos primeiros passos da parce-
ria entre a OAB-GO e o Ministério 
Público será o mapeamento da assis-
tência aos idosos nas instituições de 
longa permanência, sejam regulares 
ou não. Há em Goiás 157 instituições 
oficiais que abrigam idosos, em 103 
municípios. Um dado preocupante 
é que 59% dos municípios goianos 
(143) não contam com esse tipo de 
instituição oficial.

Cinthya Hayashida de Car-
valho Zortéa, coordenadora do 
Grupo de Trabalho do Idoso da 
OAB-GO, integrado ao Núcleo 
de Apoio Técnico (NAT) do Idoso 
do Ministério Público, afirma que 
o levantamento será importante 
para as próprias instituições de 
amparo ao idoso, principalmente 
as não-oficiais, que desenvolvem 
trabalho social importante e não 

contam com recursos públicos. 
Ela acredita que, com orientação, 
a qualidade dos serviços poderá 
melhorar, abrindo caminho para a 
busca de recursos, resultando em 
melhor qualidade de vida já que, 
em geral, essas entidades apre-
sentam deficiências em assistên-
cia médica, social, odontológica e 
em relação ao lazer, que são direi-
tos básicos dos idosos. 

Além de elaborar proposta de 
políticas públicas, por meio da par-
ceria Ministério Público/OAB-GO 
serão promovidos estudos, pales-
tras, permuta de material bibliográ-
fico, confecção de cartilhas e outras 
publicações de cunho informativo.

Cinthya Hayashida: mapeamento pode 
melhorar a qualidade dos serviços

A ação política e jurídica da 
OAB -GO resultou na desapropria-
ção das áreas dos setores Serra das 
Brisas e Belo Horizonte, em Apare-
cida de Goiânia, pelo prefeito Ma-
guito Vilela, por motivo de utilida-
de pública para o fim específico de 
regularização fundiária.

Por determinação da direção da 
Seccional, a Comissão dos Direitos 
Humanos, Acesso à Justiça e Direi-
tos Sociais da OAB-GO acompa-
nhou o processo desde seu início, 
quando procurada pelos moradores.

A assistência da Seccional no 
processo começou com a demanda 
das associações de moradores dos 
dois bairros, que chegou à OAB-
GO no dia 5 de setembro de 2007, 
quando aproximadamente 800 fa-
mílias estavam na iminência de se-
rem despejadas pela Polícia Militar. 
A ação ocorreria em cumprimento 
de decisão do juiz da Primeira Vara 
Cível de Aparecida de Goiânia, re-
sultado de processo de reintegração 
de posse movida pela família Lino 
contra a Construtora Gutembergue, 
responsável pelos loteamentos, que 

em 1990 deu posse aos moradores 
por meio do compromisso de com-
pra e venda.

Diante da gravidade da situação, 
com os moradores correndo o risco 
de perderem as casas, sem direito 
de defesa e condições de acesso à 
assistência jurídica, o presidente da 
Ordem, Miguel Cançado, nomeou 
os advogados Paulo Gonçalves e 
Alexandre Prudente, integrantes da 
Comissão, para defender os mora-
dores. Representando as associações 
de moradores, foram dadas entradas 
em duas ações contra embargo de 
terceiros, uma vez que a da famí-
lia Lino era contra a construtora e 
não os moradores. Medida cautelar 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás determinou que as ordens de 
desocupação fossem suspensas até 
o julgamento definitivo das ações. 
Paralelamente, a OAB-GO buscou 
junto à prefeitura solução política 
para a questão, resultando na desa-
propriação da área para fim especí-
fico de regularização fundiária, em 
benefício dos moradores, no dia 7 
de abril de 2009.

Assistência a moradores
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DIREITO DESpORTIVO

Novo nicho para advogados
Debate sobre mudanças na legislação que regula o setor de esportes centraliza 

atenções durante quarta edição de seminário realizado na ESA-GO

O esporte, patrimônio 
cultural da nação bra-
sileira, oferece amplas 

oportunidades para os advogados. 
É crescente o interesse dos pro-
fissionais pela atividade jurídico-
desportiva. O direito desportivo 
ganha destaque no mercado de 
trabalho e já aparece como uma 
das grandes especialidades do fu-
turo. As questões mais polêmicas 
do direito desportivo no Brasil 
foram discutidas no 4° Seminá-
rio Goiano de Direito Desportivo, 
promovido pela Comissão de Di-
reito Desportivo da OAB-GO, nos 
dias 24 e 25 de abril, na Escola 
Superior de Advocacia (ESA), em 
Goiânia.

Mais de cem profissionais da 
capital, de Brasília e de várias 
cidades goianas participaram do 
Seminário sobre as alterações 
propostas pelo Governo Federal 
(Ministérios da Justiça e dos Es-
portes) na Lei Pelé, no Estatuto 
do Torcedor, na Procuradoria de 
Justiça Desportiva e no Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva. 
As palestras foram proferidas pelo 
consultor jurídico do Ministério 
do Esporte, Wladimy Camargos; 
pelo procurador-geral do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva do 
Futebol, Paulo Marcos Schmitt e 
pelo advogado do Corinthians, 
Heraldo Panhoca, um dos redato-
res da Lei Pelé. Eles são autores 
ou co-autores dos projetos de al-
terações legislativas, reconhecidos 
internacionalmente pela dedicação 
à causa do desporto.

O presidente do Tribunal de 
Justiça Desportiva do Futebol de 

Goiás e da Comissão de Direito 
Desportivo da OAB-GO, conse-
lheiro Alexandre Magno de Al-
meida Guerra Marques, destacou a 
experiência e o saber jurídico dos 
palestrantes, pessoas que estão em 
evidência na esfera nacional quan-
do o assunto é direito desportivo. 
“São as cabeças pensantes deste 
ramo do Direito no País”, ressal-
tou. Na solenidade de abertura, o 
presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, elogiou o traba-
lho da Comissão de Direito Des-
portivo da Seccional, lembrando 
que os temas do seminário são re-
levantes e ganham cada vez mais 
força no cenário nacional.

Participaram da solenidade o 
presidente da Federação Goiana 
de Futebol, André Pitta; o presi-
dente da Confederação Brasileira 
de Desporto Universitário e vice-
presidente da Federação Interna-
cional do Desporto Universitário, 
Luciano Costa Ataíde Cabral; o 
presidente da Federação Goiana 
de Desporto Universitário, Luzi-
mar Pinto dos Santos, assessores 
jurídicos dos grandes clubes de 
futebol em Goiás; o diretor-geral 
da ESA-GO, Alexandre Iunes Ma-
chado, o vice-presidente da OAB-
GO, Henrique Tibúrcio Peña, a 
secretária-geral adjunta da Sec-
cional, Maria Lucila Prudente de 
Carvalho; o presidente da OAB-
Prev-GO/TO e vice-presidente do 
TJDGO, Antônio Carlos da Silva 
Magalhães, o vice-presidente da 
Casag, Enil Henrique de Souza Fi-
lho, e os conselheiros seccionais 
Flávio Buonaduce Borges, Márcia 
Queiroz e Sebastião Macalé.

Com relação à nota “Jus-
tiça Desportiva”, publicada 
na edição nº 71 da Revista 
da OAB-GO, o presidente 
da Comissão de Direito Des-
portivo da entidade, con-
selheiro Alexandre Magno, 
esclarece: “O Projeto de Lei 
nº 4.397/2008 do Deputado 
Geraldo Magela (PT-DF) 
altera apenas e tão somente 
parte dos artigos 23 e 55 da 
Lei 9.615/1998, no tocante à 
sucessão e reeleição nas ad-
ministrações das entidades 
de administração de moda-
lidade esportiva, bem como 
tenta garantir rodízio no 
Superior Tribunal de Justi-
ça Desportiva dos auditores 
de Estados da Federação, ou 
seja, o  PL 4.397/2008 visa 
impor o limite de uma reelei-
ção para o presente ou quem 
o houver sucedido no curso 
do mandato, e determina a 
inelegibilidade de cônjuge 
e parentes consanguíneos 
ou afins, até o segundo grau 
ou por adoção, de dirigente  
eleito para o mandato com 
exercício imediatamente an-
terior.” 

Regras para 
sucessão e 
reeleição 
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HOMENaGEM

Trabalho reconhecido
Integrantes das 16 comissões da OAB-GO são homenageados pela entidade 

por serviços prestados de forma voluntária aos advogados e cidadãos goianos

C entenas de advogados e fa-
miliares lotaram o auditório 
Eli Alves Forte durante a so-

lenidade de entrega de certificados aos 
integrantes das 16 comissões da OAB-
GO em reconhecimento ao trabalho 
voluntário prestado aos advogados e 
cidadãos goianos, por meio da entida-
de. Em clima de confraternização, os 
presidentes das comissões ressaltaram 
o empenho de cada colega e a impor-
tância do seu trabalho, sua energia po-
sitiva no dia-a-dia das comissões, que 
são elos entre a Ordem dos Advogados 
do Brasil e a sociedade.

As comissões da OAB-GO são 
norteadas por princípios como defesa 
do Estado democrático de direito, jus-
tiça social, direitos humanos, preser-
vação do meio ambiente e defesa dos 
direitos e prerrogativas dos advoga-
dos, os quais, preservados, garantem 
benefícios para toda a sociedade. 

O presidente Miguel Ângelo Can-
çado destacou o papel dos integrantes 
no processo de construção que trans-
formou a OAB-GO na seccional mais 
forte e bem estruturada do Brasil. Ela 
oferece a seus 20.700 advogados ins-
critos serviços de primeira linha na 
área de aperfeiçoamento profissional, 
por meio da Escola Superior de Ad-
vocacia de Goiás, benefícios da Caixa 
de Assistência dos Advogados, acesso 
a serviços de saúde e previdência so-
cial, disponibiliza estrutura de apoio 
ao trabalho rotineiro dos associados, 
além do moderno Centro de Cultura, 
Esporte e Lazer.

Segundo o vice-presidente, Henri-
que Tibúrcio Peña, os homenageados 
são a força da OAB-GO. “Os integran-
tes das comissões prestam serviço anô-
nimo, sem qualquer pretensão de reco-

nhecimento público, atuam em nome 
da entidade, servindo à comunidade 
e à democracia, sendo muitas vezes 
responsáveis pela aproximação entre a 
comunidade e o advogado”, destacou.

Homenageados 
Para Cristina Costa Ribeiro Bor-

ges, da Comissão da Advocacia Jo-
vem, o valor da homenagem está no 
reconhecimento do trabalho voluntá-
rio, cujo objetivo é prestigiar e enal-
tecer a categoria. “A CAJ estimula 
o jovem profissional a buscar novos 
conhecimentos e a não esmorecer 
diante das dificuldades”, destacou. 
Com 30 anos de profissão, Antônio 
de Pádua Felipe, da Comissão de Di-
reitos e Prerrogativas, afirmou que a 
homenagem dignifica o trabalho que 
as comissões prestam à sociedade e à 
laboriosa classe dos advogados. 

Rodrigo Cortizo Vidal, da Comissão 
de Direitos Humanos, Acesso à Justiça 

e Direitos Sociais, lembrou que a OAB 
exerce papel indispensável à adminis-
tração da Justiça. “Sem advogado não 
existe o processo do contraditório. A 
própria constituição prevê a indispen-
sabilidade do advogado”, ressaltou. 
Para Ilana Seabra, da Comissão da Mu-
lher Advogada, a OAB tem a função 
de defender o cidadão e divulgar seus 
direitos. Um exemplo é o trabalho de 
divulgação da Lei Maria da Penha de-
senvolvido pela comissão, com grande 
alcance social em Goiás.

A homenagem aos integrantes 
das comissões foi idealizada pela 
secretária-geral adjunta, Maria Luci-
la Ribeiro Prudente de Carvalho. “Ao 
cumprir importantes missões de as-
sessoramento e prestação de serviços, 
as comissões contribuem para o aper-
feiçoamento da cultura e do bem-estar 
social, velando pela independência e 
valorização da advocacia no Estado”, 
destacou Maria Lucila.

Em defesa da cidadania: trabalho das comissões na área dos direitos básicos, da 
justiça social e prerrogativas consolida papel da Seccional

C
ar

lo
s 

C
os

ta



18   Revista da OAB-GO - Abril/Maio | 2009

cOMISSõES

Em ritmo acelerado
Comissões apresentam à diretoria da Seccional relatório detalhado de 

iniciativas realizadas entre 2007 e 2009 e projeto de ações para este ano

Presidentes e representan-
tes das 16 comissões da 
OAB-GO apresentaram 

à diretoria da Seccional, em 12 de 
maio, relatório das atividades rea-
lizadas entre 2007 e 2009. O docu-
mento foi recebido pelo presidente 
da Seccional, Miguel Ângelo Can-
çado, pelo vice-presidente Henrique 
Tibúrcio Peña e pela secretária-
geral adjunta Maria Lucila Ribeiro 
Prudente de Carvalho. Na ocasião, 
os diretores também receberam das 
comissões projetos de ações que de-
vem ser implementados até o fim do 
ano. A presidente da Comissão do 
Advogado Público e do Advogado 
Assalariado, Carla Ferreira Lopes 
Queiroz, manifestou satisfação com 
o trabalho desenvolvido naquele 
período. “Cumprimos com a nossa 
missão”, confidenciou. 

Segundo Carla Queiroz, nos 
dois últimos anos, a Comissão fez 
visitas a vários órgãos públicos 
para averiguar as condições de tra-
balho, a remuneração e o exercício 
profissional.

A presidente mencionou a im-
portância das reuniões mensais 
abertas ao público, nas quais foram 
discutidas as principais reivindica-
ções do advogado público e assa-
lariado. Até o fim de 2009, a Co-
missão realizará seminário sobre 
arbitragem na administração públi-
ca. “Estamos preparando um even-
to que mostrará aos profissionais as 
formas de solução dos conflitos”, 
acrescentou Carla Queiroz. Os in-
tegrantes estão mantendo contato 
permanente com órgãos estaduais 
em busca de patrocínio.

Trabalho consistente: agenda para os próximos meses mantém ritmo intenso de ações e eventos

Já a Comissão de Estudos Cons-
titucionais, Legislação, Doutrina e 
Jurisprudência apresentou questões 
ligadas à área de segurança públi-
ca, sobretudo apoio ao Projeto de 
Emenda Constitucional (PEC) de 
autoria do deputado Daniel Goulart 
que propõe equiparação da carreira 
jurídica dos delegados de polícia 
à dos membros do Poder Judiciário. 
O presidente da Comissão, Danilo 
Freitas, espera que a Assembleia 
Legislativa aprove o projeto neste 
ano. Além disso, o relatório apon-
tou questionamentos sociais, espe-
cialmente ações diretas de inconsti-
tucionalidade (Adin) em defesa das 
prerrogativas do advogado.

Danilo Freitas justifica a adoção 
de outras medidas, como a proposi-
tura de ação civil pública contra o 
fato de o Ministério Público proibir 
a celebração de contratos entre advo-

gados e setores da administração pú-
blica. “Debruçamo-nos sobre estu-
dos jurídicos relativos a questões que 
envolvem a carreira e toda a socieda-
de”, acrescenta. O presidente afirma 
que muitos profissionais consultam 
a comissão quanto ao cumprimento 
do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
“Nós emitimos parecer sobre a lega-
lidade da norma jurídica”, esclarece.   

Até o fim de 2009, Danilo Frei-
tas revela algumas providências que 
deverão ser tomadas. Destaque para 
a realização de dois eventos em par-
ceria com a Escola Superior de Ad-
vocacia de Goiás (ESA-GO). O pri-
meiro deles terá como foco central 
temas ligados à advocacia pública e 
assuntos constitucionais. O segundo 
discutirá a maioridade da Constitui-
ção Federal. Afinal, em outubro pró-
ximo, a Carta Magna completará 21 
anos de sua promulgação.
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LISTa SêxTUpLa

Vaga para desembargador
Prazo para inscrição de profissionais interessados encerrou-se no dia 8 de junho. 

OAB-GO começa a avaliar nomes para indicar ao Tribunal de Justiça

Está em andamento um 
novo processo de defini-
ção de lista sêxtupla para 

preenchimento de vaga de desem-
bargador no Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás destinada à advo-
cacia goiana. A oportunidade de-
corre da criação de novos cargos, 
nos termos da Lei nº 16.307/08, 
aprovada pela Assembleia Legisla-
tiva, que modificou a Organização 
Judiciária Estadual.

Com esse objetivo, o presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás, desembargador Paulo Teles, 
reuniu-se em abril com o presidente 
da OAB-GO, Miguel Ângelo Cança-
do, quando foi deflagrado o proces-
so para a formação da lista sêxtupla. 
Após esse encontro, a Ordem tomou 
as providências e publicou edital, es-
tabelecendo o prazo de 20 de maio 
a 8 de junho para que os advogados 
interessados pudessem fazer sua ins-
crição, observando-se os critérios 
e orientações alinhadas no próprio 

edital. O edital com os nomes dos 
36 advogados inscritos foi publicado 
no Diário da Justiça no dia 19 de ju-
nho e o prazo para impugnação foi 
encerrado no dia 26 do mesmo mês 
sem que nenhuma inscrição tenha 

sido impugnada. Na próxima etapa 
do processo, a diretoria da Seccional 
avaliará se cada uma das inscrições 
segue os critérios estabelecidos pelo 
Provimento 102/04 do Conselho Fe-
deral da OAB. 

Ana Cristina Alves Félix 
Antônio Lucas Sobrinho 
Aurelino Ivo Dias 
Álvaro José da Silva 
João Jaci José Pereira 
Sérgio Reis Crispim 
Luiz Carlos da Silva Lima 
Eliza Conceição 
Dalmy Alves de Faria 
Eliézer de Jesus Dias 
Eliane Leonel de Campos 
Florinda de Souza Melo 
João Batista Fagundes Filho 
Carlos Henrique de Queiroz 
Anicesio Afonso de Miranda 
Breno Boss Cachapuz Caiado 
Izabel Goir Costa do Amaral 
Sandra Maria Xavier Japiassu 

Relação dos inscritos
Rodrigo Rizzo Vasques 
Douglas Dalto Messora 
Norival de Castro Santomé 
Wesley Crisóstomo Aleixo Barbosa 
Benedito Rodrigues da Costa 
Tânia Morato Costa 
Sebastião Ferreira Arantes 
Carlos Júnior de Magalhães 
Valtene Alves Diniz 
Arnóbio de França Campos 
Henrique Marques da Silva 
Carlos Alberto Camozzi 
Didimo de Oliveira Costa 
Antônio Lopes de Avelar 
Delvino Ferraz de Oliveira 
Lacordaire Guimarães de Oliveira 
Vilmar Abadio de Faria 
Itamar de Lima
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REUNIÃO

Mais e melhores serviços
Reunião entre novo diretor do Foro e representantes da OAB-GO produz 

resultados imediatos, com impacto positivo para a categoria 

Representantes da OAB-
GO e o novo diretor do 
Foro de Goiânia, Carlos 

Elias da Silva, reuniram-se no dia 
14 de maio para deliberarem sobre 
temas de interesse dos advogados 
e usuários do Foro da capital. Na 
ocasião estiveram presentes, além 
do atual diretor, a assessora téc-
nica da Diretoria do Foro Rosana 
Ribeiro Yamada, os conselheiros 
seccionais Murillo Macedo Lôbo, 

Carla Sahium, Luciano Hanna, 
Alexandre Magno Guerra Marques 
e Celso Benjamin, secretário-geral 
da Ordem.

Um dos focos da reunião foi o 
Sistema de Atendimento ao Usuário 
(SAU). Carlos Elias assegurou aos 
membros da Comissão de Direitos 
e Prerrogativas e da Comissão da 
OAB-GO de Acompanhamento dos 
Trabalhos da Direção do Foro da 
Comarca de Goiânia não só a conti-

nuidade, mas também apoio total ao 
serviço. “Faço questão de manter 
ativo o serviço, auxiliando o juris-
dicionado de forma mais próxima e 
eficiente”, acrescentou. 

Entre outros temas, a comissão 
da Seccional sugeriu que seja dis-
ponibilizada no site do Tribunal de 
Justiça a guia para apelação, inclu-
sive das Turmas Recursais. Foi pro-
posto, ainda, que as mesmas devem 
ser atualizadas, mencionando o lo-
cal de pagamento. Quanto ao tema 
Guia de Porte do Protocolo Integra-
do, também objeto de deliberações, 
os membros da comissão alegaram 
que os valores cobrados hoje são 
exorbitantes, fixando-se R$ 29 para 
petições de 1 até 99 laudas e R$ 49 
para petições acima de 100 laudas. 
Ressaltaram, além disso, que essa 
era uma situação que anteriormen-
te se aplicava somente aos recursos 
que eram interpostos, mas não às 
petições protocoladas, agora inclu-
ídas na cobrança.

A situação das Varas de Família 
chamou a atenção dos participantes 
da reunião, já que há falta de funcio-
nários para dinamizar o serviço de 
atendimento ao advogado. A comis-
são solicitou, inclusive, que sejam 
oferecidos aos servidores cursos de 
capacitação gerencial, específicos 
para cada área, visando à melhoria 
do atendimento. Também por su-
gestão dos representantes da OAB-
GO, o diretor do Foro, no momento 
da reunião, determinou a expedição 
de ofício pela Secretaria Executiva 
do Fórum a todos os juízes para que 
intercedam junto aos escrivães para 
que sigam os manuais de procedi-
mentos dos cartórios.

Apoio ao profissional: a advogada Meirivane Dias Noleto retira extrato em terminal 
instalado no Foro de Goiânia
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cOLéGIO DE pRESIDENTES

Objetividade e transparência
Encontro realizado em Caldas Novas reuniu a direção da OAB-GO para debate 

de temas de interesse de toda a categoria

A opinião é unânime: o XXI 
Colégio Estadual de Pre-
sidentes de Subseções da 

OAB-GO, realizado em Caldas Novas 
em abril, caracterizou-se como um 
dos melhores e mais produtivos even-
tos desta natureza realizados pela Sec-
cional. Dirigentes das subseções des-
tacam aspectos como o conteúdo dos 
temas tratados, a praticidade no enca-
minhamento das questões, a busca de 
soluções para os problemas, a transpa-
rência e objetividade nas discussões 
e o estabelecimento de novas metas, 
ações e projetos como os pontos mais 
positivos do encontro que reuniu a 
direção da OAB-GO e os presidentes 
das 37 subseções da Seccional espa-
lhadas por Goiás.

Na abertura dos trabalhos, o pre-
sidente Miguel Ângelo Cançado res-

saltou a importância do evento e fez 
um balanço dos investimentos e da 
ampla linha de benefícios que vêm 
sendo entregues à advocacia goiana. 
“É o momento de rever nossas ações, 
avaliar o que foi feito e projetar novas 
realizações”, argumentou. Em segui-
da, acrescentou que a Seccional atua 
de forma determinada no trabalho de 
adaptar o advogado ao processo ele-
trônico. “Cabe à OAB, em sintonia 
com o Poder Judiciário, proporcionar 
mecanismos para que o profissional 
possa utilizar essa nova ferramenta. 
Para isso, estamos montando salas de 
digitalização nas Varas do Trabalho, 
em parceria com o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 18ª Região, para 
que o advogado que ainda não possui 
computador ou scanner possa usar o 
espaço na sua Subseção”, afirmou. 

Este ano já foram entregues as salas 
de Goiânia, Aparecida de Goiânia, 
Rio Verde e Catalão.

Presidentes de subseções, diretores e conselheiros: debate amplo sobre os temas mais importantes para a advocacia

Oliveira: destaque para as conquistas 
alcançadas pela OAB-GO
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A cerimônia de abertura 
contou com a presença do 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás 
(TJ-GO),  desembargador 
Paulo Teles, do presiden-
te da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás 
(Casag), Jaime José dos 
Santos, e de outras autori-
dades. O presidente do TJ, 
Paulo Teles, oriundo do 
quinto constitucional na 
vaga destinada à advocacia, 
disse estar saudosista, por-
que lembra das angústias 
vividas na época em que 
advogava. “Ser advogado 
é eleger como mais impor-
tante os temas da socieda-
de”, afirmou ele, destacando o papel 
dos advogados.

Temas fundamentais
O presidente da Subseção da OAB-

GO de Caldas Novas, Carlos Martins 
de Oliveira, anfitrião do evento, foi 
enfático ao afirmar que o Colégio de 
Presidentes foi muito produtivo, tanto 
pela presença integral dos dirigentes 
das subseções quanto pelo conteúdo, 
que alinhou para discussão temas como 
alterações recentes no processo digital, 
pagamento de advogados dativos, con-
quistas que a OAB-GO tem obtido em 
favor dos profissionais, implantação do 

Nos últimos anos, a OAB-GO tem 
consolidado inúmeras conquistas 
e vitórias em favor dos advogados, 
tanto no campo das prerrogativas 
profissionais quanto na implantação 
de estruturas físicas que facilitam o 
trabalho dos advogados e propor-
cionam momentos de lazer aos pro-
fissionais da advocacia.

Solenidade de abertura: as 37 subseções prestigiaram o encontro

Benefícios distribuídos 
para todo o Estado

Em Catalão, conforme informa-
ções do presidente da Subseção, 
José Roberto, a OAB-GO firmou 
convênio com o TRT para instala-
ção da Sala de Digitalização, o que 
garante maior celeridade nas peças 
processuais e mais comodidade para 
os advogados. Foram instalados 
equipamentos completos de infor-

Recorte de Intimações Digitais, reali-
zação de cursos e palestras pela Escola 
Superior de Advocacia e outros assun-
tos de igual importância.

Mário Ibrahim do Prado, pre-
sidente da Subseção de Jataí, que 
discursou em nome dos demais pre-
sidentes de subseções, enalteceu a 
importância do evento, cujo objeti-
vo principal era levar os participan-
tes a refletirem sobre os temas mais 
importantes da advocacia, propor 
soluções para superação dos obs-
táculos e assegurar maior e mais 
abrangente extensão ao compro-

misso assumido com a sociedade 
por força dos ditames do Estatuto 
da Advocacia. “Nós, advogados, 
temos a missão de sermos defen-
sores intransigentes da Constitui-
ção, da ordem jurídica, do Estado 
democrático de direito, dos direitos 
humanos fundamentais e da justiça 
social, até o aperfeiçoamento das 
instituições jurídicas. Já não somos 
somente indispensáveis à adminis-
tração da justiça, mas mediadores 
diretos e necessários entre o cida-
dão e o Estado-Juiz, para resolução 
dos conflitos sociais”, sentenciou.

Prado: “Mediadores diretos entre o 
cidadão e o Estado-Juiz”
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mática, scanner e toda infraestrutura 
para atender os profissionais.

Em Mineiros, os principais be-
nefícios são a mudança e reforma da 
sala da OAB-GO no Fórum. Agora, 
a presidente da subseção está tra-
balhando pela aquisição de novos 
equipamentos para melhorar o aten-
dimento aos advogados. 

A completa reforma da sede da 
subseção e a instalação de equipa-
mentos eletrônicos para acesso ao 
Projudi são benefícios destacados 
pelo presidente da Subseção de 
Cristalina, Antônio Paulo Luzzi.

Jussara possui uma subseção que 
também foi equipada com compu-
tador, fax, ar-condicionado, livros e 

outros benefícios, segun-
do o presidente Álvaro 
Jorge Brum.

Em Itumbiara, a OAB-
GO promoveu a completa 
reforma da sede  social da 
subseção, ampliou a sala 
na Justiça do Trabalho 
com instalação de com-
putador, impressora, tele-
fone e outros equipamen-
tos, segundo o presidente 
Geraldo Augusto Mateus. 
A sede é dotada de área 
de lazer com piscina, 
churrasqueira, salão de 
festas e quiosques, sendo 
que toda essa estrutura 
foi reformada.

Na maior subseção da 
OAB-GO, Anápolis, está 
sendo promovida com-
pleta reforma da sede 
social. “Pode-se afirmar 

Diretores da Seccional e presidentes de subseções fazem balanço das atividades e traçam planos para o futuro

que a reforma é tão profunda que 
é melhor tratar a obra como uma 
nova construção”, explica o pre-
sidente Antônio Heli de Oliveira. 
Parte dos trabalhos já está pronta 
e começará a ser utilizada em bre-
ve pelos profissionais, incluindo 
piscina, campo de futebol e outros 
ambientes. Quanto ao salão de fes-
ta, com mil metros quadrados, será 
entregue nos próximos meses. As 
salas da OAB-GO no Fórum e na 
Justiça do Trabalho foram remo-
deladas e dotadas de equipamen-
tos novos. 

Em Anicuns, foi montada a sala 
da OAB-GO no Fórum, assim como 
em Nazário e Sanclerlândia, todas 
equipadas com computadores, im-
pressoras, móveis e outros utilitá-
rios, segundo o presidente Danilo 
Ferreira Rios. Ele destaca os trei-
namentos e cursos proporcionados 
pela OAB-GO.

Em Inhumas, ressaltou o pre-
sidente da subseção, Jefferson de 
Paula Coutinho, foram mobiliadas 
as delegacias de Petrolina de Goi-
ás, Itauçu e Taquaral, inclusive com 
instalação de computadores.  A sala 
da OAB-GO no Fórum de Inhumas 
foi equipada com todo o mobiliário 
necessário.

Luzzi: reforma da sede e modernização dos 
equipamentos da subseção de Cristalina
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xxI cOLéGIO ESTaDUaL DE pRESIDENTES DE SUBSEÇõES Da OaB-GO
Fo

to
s:

 E
di

lto
n 

Q
ue

ir
oz



Abril/Maio | 2009 - Revista da OAB-GO   25

aRBITRaGEM

Caminho mais rápido
Parceria entre Tribunal de Justiça, Cortes de Conciliação e Seccional 

torna mais ágil tramitação de processos

O  Decreto 779/2009, assinado 
no mês de maio, do Tribu-
nal de Justiça do Estado de 

Goiás, vem instituir a Parceria Público-
Privada com as Cortes de Conciliação e 
Arbitragem e a OAB-GO. Esse acordo 
dará mais celeridade às reclamações que 
tramitam nas Cortes de Conciliação e 
Arbitragem (CCAs), conforme estipula 
o decreto judiciário. A norma possibilita 
a realização de convênios com as CCAs, 
tendo por base a Lei 9.307, de 23 de 
setembro de 1996, como forma alter-
nativa de garantir a aplicação da jus-
tiça, na forma de parcerias público-
privadas (PPPs).

Para a advogada Carla Sahium Tra-
boulsi, presidente da Comissão de Con-
ciliação, Mediação e Arbitragem da 
OAB-GO, a parceria da Seccional com 
o Tribunal de Justiça e as CCAs vem 
reforçar um trabalho sério realizado nas 
Cortes e também ampliar mais espaço 
para atuação dos advogados. Ela elogia 
a visão do atual presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado, Paulo Teles, 
lembrando que ela vem ao encontro 
da necessidade de o Estado promover 
alternativas para atingir as soluções de 
litígio em curto prazo. Atualmente, 
um processo demora cerca de 
90 dias para tramitar na Corte 
e seu custo é bem inferior ao 
de um que tramita no Poder 
Judiciário.

A lei federal 9.307/96 
já prevê a atuação das 
CCAs há mais de dez 
anos. Importante refe-
rendar que o Conselho 
Nacional de Justiça 
(CNJ) tem como tema 
neste ano a tônica da conci-
liação, até como forma de desa-

fogar o Poder Judiciário. Segundo Carla 
Sahium, mais de 80% das reclamações 
propostas nas CCAs  são resolvidas por 
meio de acordos.

O desembargador Vitor Barbosa 
Lenza, vice-presidente do TJ-GO, cita 
que, nos 15 anos de atuação das Cor-
tes, elas produziram mais de 400 mil 
soluções. “As alterações introduzidas 
no decreto judiciário atendem às re-
comendações do CNJ e vão garantir 
executoriedade às Cortes, propician-
do melhoria nos resultados”, afirma.

O decreto judiciário 779/2009 é 
composto de sete artigos e tem como ob-
jetivo contribuir com a solução de con-
flitos de interesse nas dependências da 
entidade conveniada, sem limitação do 
valor da causa, via conciliação, media-
ção e arbitragem, sem necessidade de 
protocolização da controvérsia 
no Fórum local. O advoga-

do Mauracy Andrade Freitas destaca a 
importância das CCAs, lembrando que, 
nessas Cortes,  os processos têm anda-
mento mais rápido. “Elas servem tam-
bém para desafogar o Poder Judiciário. 
A Justiça goiana recebe mais de 50 mil 
processos por mês”, destaca.

Em Goiás, atualmente, existem 23 
Cortes de Conciliação e Arbitragem, 
sendo que apenas 12 estão em ple-
no funcionamento. Cada CCA tem 
pelo menos um conciliador-árbitro, 
um conciliador-árbitro substituto, um 
escrivão-secretário e um mensageiro 
judicial. Seu corpo arbitral é composto 
por, no máximo, 15 advogados-árbi-
tros e 15 bacharéis, indicados respec-
tivamente, pela OAB-GO e pelo órgão 
classista mantenedor da Corte ao TJ-

GO, que os designa por meio de 
decreto judiciário.
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cEL Da OaB-GO

Advogados em movimento
Copa Integração reuniu milhares de pessoas, proporcionando bons 

momentos de confraternização e lazer 

Warley Morais Garcia, jo-
gador de futebol soçaite; 
Luís Antônio de Almei-

da, praticante de capoeira e conheci-
do no meio como mestre motorista; 
Milton Elizeu da Silva, ciclista; Célio 
Holanda Freitas, jogador de peteca. 
O que essas pessoas têm em comum? 
São advogados, desportistas convictos 
e participaram da VIII Copa Integra-
ção de Esporte e Cultura, organizada 
pela OAB-GO por meio da Comissão 
de Cultura, Esporte e Lazer, no Centro 
de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da 
OAB-GO, no dia 9 de maio deste ano. 
O evento reuniu milhares de  pessoas, 
entre advogados, familiares, amigos e 
convidados especiais.

A importância das práticas espor-
tivas foi destacada pelos atletas advo-
gados, como alternativa para manter a 
boa forma física. Além disso, a Copa 
Integração cumpre papel de congregar 
a advocacia goiana, proporcionando 

oportunidade ímpar de congraçamen-
to da categoria e seus familiares. A 
qualidade da estrutura do complexo 
de esporte e lazer motivou muitos elo-
gios pelos participantes. Warley Morais 
Garcia observou que jogar futebol no 
campo do CEL é muito bom, porque 
o gramado é de excelente qualidade 
e em nada deixa a desejar. Ele acres-
centou que conhece vários clubes, mas 
nenhum se iguala à estrutura do com-
plexo da OAB-GO.

Amante da capoeira, o advogado 
Luiz Antônio Almeida, comentou que  
encontra no CEL “o espaço ideal para 
a prática desse esporte e a OAB-GO 
está de parabéns”. Já o jogador de pe-
teca Célio Holanda Freitas afirmou que 
as quadras existentes no CEL para a 
prática desse esporte são as melhores 
de Goiás e do Centro-Oeste. Para o 
ciclista Milton Elizeu da Silva, a Copa 
Integração estimula mais advogados e 
pessoas à prática esportiva.

O presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, que fez a abertura ofi-
cial da Copa Integração e acompanhou 
todas as atividades ao longo do dia, dis-
se que a Seccional tem se empenhado 
de todas as formas para oferecer aos ad-
vogados goianos condições adequadas 
para minimizar o estresse acarretado 
pela prática contínua da advocacia. 

O presidente da Comissão de Cul-
tura, Esporte e Lazer da OAB-GO, 
advogado Sebastião Macalé Cassiano 
Cassimiro, coordenador da Copa In-
tegração, diz que o evento representa, 
de fato, a integração da advocacia e da 
sociedade goiana. “Recebemos aqui 
advogados de inúmeros municípios de 
Goiás, que vêm de longe para participar 
do evento, que já se consolidou como 
uma das competições mais tradicionais 
da advocacia do Estado”.

Doação
Ainda em maio, dirigentes da Sec-

cional goiana da OAB entregaram à 
Maçonaria - Grande Oriente do Estado 
de Goiás cerca de uma tonelada de ali-
mentos arrecadados durante a Copa In-
tegração. A delegação da Seccional foi 
recebida pelo Grão Mestre Eurípedes 
Barbosa Nunes e pela presidente esta-
dual da Fraternidade Feminina Cruzei-
ro do Sul, Vera Lúcia Brandão Barbosa, 
responsável pelo trabalho beneficente 
promovido pela maçonaria.

Participaram da entrega o pre-
sidente Miguel Ângelo Cançado; o 
vice-presidente Henrique Tibúrcio; os 
conselheiros seccionais Sebastião Ma-
calé, Alexandre Magno e Cleomar Ri-
zzo Esselin Filho; o vice-presidente da 
Casag, Enil Henrique de Souza Filho; 
o diretor-adjunto da entidade, Amadeu 
Gustavo de Faria; e os advogados Han-
na Mtanios e Rodrigo Silveira Costa.

Conselheiros seccionais, diretores e praticantes de esportes na 
solenidade de hasteamento de bandeiras
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DIREITO cRIMINaL

Um tema e muito debate
Evento promovido pela Escola Superior de Advocacia de Goiás estimula 

discussões e avaliações profundas sobre a questão criminal e penal no Brasil

P  roblemas complexos vividos 
pela sociedade brasileira, 
que sofre com o aumento 

da criminalidade perante um sistema 
penal punitivo, arcaico e deficiente, 
foram discutidos em Goiânia ao longo 
de três dias por renomados especia-
listas do Direito e da Justiça, duran-
te o seminário “Jornadas de Direito 
Criminal”. O evento foi promovido 
pela Escola Superior de Advocacia de 
Goiás, no período de 28 a 30 de maio, 
no auditório Eli Alves Forte, na sede 
da Ordem dos Advogados do Brasil – 
Seccional Goiás.

Já na abertura dos debates, na noi-
te do dia 28, o advogado criminalista 
e ex-procurador-geral da República, 
Aristides Junqueira, que fez palestra 
no painel sobre “Controle da Crimi-
nalidade, Punição, Estado de Direito e 
Direitos Fundamentais”, deu o tom do 

que seriam os debates. Ele iniciou sua 
fala advertindo que no convívio social 
quem comete um delito deve receber 
um castigo, como pena e como exem-
plo para que outros não rescindam no 
erro. Contudo, é preciso ficar claro que 
quem cometeu o delito também tem 
direitos fundamentais.

Citando a Constituição, Aristides 
Junqueira argumentou que ninguém 
será submetido à tortura nem a trata-
mentos desumanos, ninguém deve ser 
desrespeitado em sua integridade física 
e moral. “Será que essa Constituição 
escrita é a Constituição real? Será que 
essa norma é observada hoje quando 
temos um sistema prisional deficitário, 
arcaico que mais se assemelha a depó-
sitos de presos do que qualquer outra 
coisa?”, indaga ele. E acrescenta que 
é preciso nos esforçarmos para fazer 
com que a Constituição escrita se torne 

a Constituição real para que a realida-
de mude. “Se pudermos retirar do en-
contro propostas que possam colaborar 
para isso será muito positivo, para que 
não fiquemos apenas nas discussões”, 
propôs Aristides Junqueira.

O desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás, Jamil 
Pereira de Macedo, que também pa-
lestrou no painel de abertura, foi en-
fático ao afirmar que a guerra contra 
os tóxicos está perdida, porque não 
há como o Estado conter o avanço do 
tráfico, do consumo e da criminalidade 
daí advinda. Ele disse também que a 
letra da Constituição brasileira é muito 
bem elaborada e que qualquer estran-
geiro que a ler achará que o Brasil é, 
de fato, um país civilizado onde tudo 
funciona perfeitamente. “Infelizmente 
no que tange aos direitos e garantias 
fundamentais a realidade é outra, por-

Agenda complexa: visão criminalista pode não ser a mais adequada à realidade do País, avaliam especialistas
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Aristides Junqueira: “Será que essa 
Constituição escrita é a Constituição real?”

Pedro Paulo: “É preciso passar pela prevenção 
e por medidas sócio-educativas”

que temos uma organização política 
e social muito distante da vivida pela 
sociedade”, argumenta.

Outro palestrante da noite, Técio 
Lins e Silva, advogado criminalista e 
representante da OAB no Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), foi contun-
dente ao afirmar que é preciso haver 
consciência de que o direito penal não 
resolve todos os problemas. Segundo 
ele, há muitos membros do Ministério 
Público que só pensam em prisão e, em 
parte, estão certos porque essa é tam-
bém a posição da sociedade, que vê a 
cadeia como solução para todos os ma-
les, quando não o é. Ao contrário, nos 
moldes atuais, cria outros maiores.

Abertura
A solenidade de abertura das Jorna-

das de Direito Criminal da ESA con-
tou com a presença do presidente da 
OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, 
do vice-presidente, Henrique Tibúrcio 
Peña, do secretário-geral, Celso Gon-
çalves Benjamin, do diretor-geral da 
ESA, Alexandre Iunes, dos diretores-
adjuntos Pedro Paulo Guerra de Me-
deiros (que coordenou a Jornada de 
Direito Criminal) e Márcia Queiroz, 
além de conselheiros, presidentes de 
Comissões da OAB-GO e de presiden-
tes de Subseções.

Pedro Paulo lembrou que um dos 
objetivos da série de palestras é mostrar 
que as prisões não são a única forma 
de diminuir a criminalidade. “Vamos 
discutir alternativas de inserção social”, 
explicou. “Antes de se chegar ao Direito 
Penal, é preciso passar pela prevenção e 
por medidas sócio-educativas”.

Programa intensivo
Na sexta-feira e no sábado, dias 29 

e 30 de maio, os debates sobre direito 
criminal e penal tiveram continuidade 
no auditório Eli Alves Forte. No painel 
“O Direito Penal do Inimigo e os Di-
reitos Fundamentais” foram palestran-
tes os advogados criminalistas Arnaldo 
Malheiros Filho e Carla Rahal (ambos 
de São Paulo) e Pierpaolo Cruz Bottini 
(do Distrito Federal). 

O palestrante Arnaldo Malheiros 
Nogueira foi objetivo ao afirmar que 
o direito penal não é o remédio para o 
que alguns chamam de “sociedade do 
risco”. “Toda vez que se tenta resolver 
um problema ferindo os princípios e os 
direitos inerentes ao ser humano, criam-
se outros ainda maiores”, afirmou.

Ao proferir palestra no painel “Prer-
rogativas do Advogado e o Legítimo 
Exercício do Direito de Defesa do Ci-
dadão – Direito do Súdito ou Dever 
do Estado”, o advogado criminalista 
e ex-presidente da OAB-SP, Antônio 
Cláudio Mariz de Oliveira, condenou 
a cultura da repressão, sustentando que 
uma cultura repressiva, de vingança e 
de intolerância raivosa está tomando 
conta do País. “Quando há um crime, a 
imediata reação é a repressão. A mídia, 
por exemplo, discute só a repressão e 
não as causas da violência e os fatores 
para evitá-la”, setenciou Antônio Cláu-
dio. Outro palestrante, Paulo Sérgio 
Leite Fernandes, também advogado 
criminalista e professor, conclamou os 
mais de 600 mil advogados a se unirem 
em defesa das garantias do povo. “Há 
acentuação na severidade da punição e, 
ao mesmo tempo, enfraquecimento das 
garantias individuais”, sustentou ele.

O último painel da sexta-feira foi 
sobre o tema “Medidas da Adminis-

tração Pública Federal no Combate 
ao Crime e na Busca pelo Estado de 
Direito e Cidadania, Programa Pronas-
ci e Afins”. A coordenadora substituta 
da Coordenação-Geral de Prevenção 
e Segurança Pública do Ministério da 
Justiça, Cátia Emanuelli, informou 
que o Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania (Pronasci) 
investiu mais de R$ 1 bilhão no País 
somente em 2008.

O secretário de Assuntos Legisla-
tivos do Ministério da Justiça, Pedro 
Abramovay, defendeu a necessidade 
de se abrir mais vagas no sistema car-
cerário, acrescentando que não acredi-
ta em ressocialização dentro dos pre-
sídios nos moldes atuais. O presidente 
da Comissão de Direitos Humanos da 
OAB-GO, Paulo Gonçalves, relatou o 
que já foi verificado nas inspeções fei-
tas em delegacias e presídios em Goi-
ás. “Constatamos violação flagrante 
dos direitos fundamentais”, afirmou.

“Lei não impede criminalidade. 
Ela foi feita para convivência”. A 
afirmação é do advogado crimina-
lista e desembargador aposentado do 
Tribunal de Justiça de Goiás, Byron 
Seabra Guimarães, ao fazer palestra 
no painel “O Crime Organizado, o 
Estado Democrático de Direito e as 
Garantias Fundamentais”. 

C
ar

lo
s 

C
os

ta

A
rq

ui
vo



Abril/Maio | 2009 - Revista da OAB-GO   29

EVENTO

Processualistas em Goiânia
OAB-GO e IAG promovem encontro pan-americano que abordará avanços 

e retrocessos do processo civil nos últimos anos

Nos dias 26, 27 e 28 de 
agosto, Goiânia será sede 
do XXII Encontro Pan-

Americano de Direito Processual, 
o maior evento da América Latina 
sobre o assunto, promovido pelo 
Instituto Pan-Americano de Direito 
Processual. Essa edição, que será 
realizada pela OAB-GO e Instituto 
dos Advogados de Goiás (IAG) no 
Castro’s Park Hotel, terá como foco 
os avanços e retrocessos experimen-
tados pelo processo civil, nos últimos 
anos, em diversos países das Améri-
cas e da Europa.

O presidente do Instituto Pan-
Americano de Direito Processual – 
Capítulo Brasil, Marcos Afonso Bor-
ges, comemora o fato de a capital do 
Estado sediar o encontro. “É a primei-
ra vez, em 22 anos, que esse evento 
será feito no Brasil”, informa. “Isso se 
deve à efetiva participação dos goia-
nos nos eventos anteriores”, destaca.

Coordenador científico do encon-
tro, o conselheiro da OAB-GO Flávio 
Buonaduce Borges espera que a tro-
ca de informações a cerca da prática 
processual nos vários países mem-
bros do instituto possa contribuir com 
a melhoria da prestação jurisdicional. 
“É importante avaliar as experiências 
positivas e também as negativas ex-
perimentadas pelos países a fim de 
utilizá-las como subsídios em possí-
veis reformulações legislativas”, pon-
dera ao dizer que, assim, pretende-se 
chegar à melhor forma de se garantir 
o devido processo legal num menor 
espaço de tempo.

Concurso de monografia – A Ideia 
do Devido Processo e os Avanços e 
Retrocessos da Doutrina, Legislação 

e Jurisprudência Atual em Matéria 
de Julgamento Civil e Penal. Esse é 
o tema do Concurso Internacional 
de Monografia, cujos trabalhos pré-
selecionados serão defendidos por 
seus autores durante o XXII Encontro 
Pan-Americano de Direito Processual. 
A monografia vencedora será eleita e 
anunciada ainda durante o evento.

Dia 26
8h – Credenciamento
9h – Abertura
10h – Painel I: O Poder do Juiz nas 
Tutelas Coletivas
Expositores: Andrea Meroi (Argen-
tina); Antonio Gigi (USA); Martin 
Bermúdez Muñoz (Colômbia); Cân-
dido Rangel Dinamarco (Brasil-SP).
14h – Painel II: Controle das Sen-
tenças Judiciais – Sistema Recursal
Expositores: Marco Ernesto Brise-
no (México); Raul Canelo (Peru); 
Joel Dias Figueira Júnior (Brasil-
SC); José Miguel Garcia Medi-
na (Brasil-PR); Petrônio Calmon 
(Brasil-DF); Sebastião de Oliveira 
Castro Filho (Brasil-GO).

Dia 27
8h – Painel III: A Eficácia do Proces-
so Atual – Progressos e Retrocessos
Expositores: Juan Montero Aroca 
(Espanha); Omar Benabentos (Ar-
gentina); Alexandre de Freitas Câ-
mara (Brasil-RJ); Carlos Alberto 
Álvaro de Oliveira (Brasil-RS); Luiz 
Rodrigues Wambier (Brasil-PR).
14h – Painel IV: A Imutabilidade das 
Sentenças – Dogma ou Paradigma

Programação

A ficha de inscrição está dispo-
nível no link do concurso no site 
www.institutoderechoprocesal.org. 
Os trabalhos deverão ser entregues, 
até o dia 28 de julho, por meio dos 
endereços eletrônicos concursogoia-
nia@gmail.com ou romitrivisonno@
gmail.com, com a ficha de inscrição 
devidamente preenchida.

Expositores: Cora Farias (Ve-
nezuela); Guido Aguila Grados 
(Peru); Flávio Luiz Yarshell (Bra-
sil-SP); Fredie Didiê (Brasil-BA); 
José Roberto dos Santos Bedaque 
(Brasil-SP); Teresa Arruda Alvim 
Wambier (Brasil-PR).

Dia 28
8h – Painel V: Controle da Consti-
tucionalidade
Expositores: Hugo Boto Oakley 
(Chile); João Otávio de Noro-
nha (Brasil-DF); José Rogério 
Cruz e Tucci (Brasil-SP); Luiz 
Fux (Brasil-DF); Luiz Gui-
lherme Marinoni (Brasil-PR); 
Osmar Mendes Paixão Cortês 
(Brasil-DF).
14h – Painel VI: A Mediação e a 
Arbitragem como Meio de Solução 
de Conflitos
Expositores: Carlos Andrade (Co-
lômbia); Mauro Chacon (Guate-
mala); Carlos Alberto Carmona 
(Brasil-SP); Fátima Nancy Andri-
gui (Brasil-DF).
17h – Conferência com Adolfo Al-
varado Velloso (Argentina)
18h - Encerramento
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ExERcÍcIO pROFISSIONaL

Com ética e disciplina
Dirigentes da OAB-GO participam de encontro regional e avaliam atuação 

conjunta com a Polícia Federal e o Conselho de Contabilidade

Em conjunto com o Con-
selho Regional de Con-
tabilidade de Goiás 

(CRC-GO), representado pelo 
presidente Edson Cândido Pinto e 
pelo conselheiro Henrique Ricar-
do Batista, a OAB-GO participou 
do painel “Responsabilidade Éti-
ca dos Advogados e Contabilistas 
Envolvidos em Fraudes Previden-
ciárias”, realizado durante o II 
Encontro Regional de Delegacias 
de Repressão a Crimes Previden-
ciários (Deleprevs) e Coordena-
dores de Força-Tarefa da Região 
Centro-Oeste, sediado em Goi-
ânia. O evento foi aberto no dia 
5 de maio pelo superintendente 
regional da Polícia Federal em 
Goiás, delegado Carlos Antônio 
da Silva. Pela Seccional, o painel 
contou com a presença do presi-
dente Miguel Ângelo Cançado e 
do secretário-geral Celso Gonçal-
ves Benjamin.

Na ocasião, o presidente da 
OAB-GO ressaltou a importância 
do papel da advocacia, atribuído 
pela Constituição Federal em seu 
artigo 133, que diz que o advoga-
do é indispensável para a admi-
nistração da justiça.

Para ele, tal regra “mostra a 
dimensão da advocacia e, ao mes-
mo tempo, a responsabilidade que 
a categoria deve ter no exercí-
cio profissional”. Assim, para se 
manter digna dessa função, deve 
preservar os preceitos éticos da 
profissão, avaliou o presidente da 
OAB-GO, lembrando que a enti-
dade tem estrutura específica para 
punir os inscritos que cometem 

infrações ético-disciplinares, além 
de contar com uma legislação que 
está entre as mais modernas do 
mundo. “O artigo 34 do Estatuto 
da Advocacia, que trata das infra-
ções e sanções disciplinares, e o 
Código de Ética e Disciplina da 
categoria são as normas que regem 
a conduta dos advogados.”

Celso Benjamin reafirmou 
como fundamental a participação 
da OAB-GO no encontro de De-
leprevs, fato que demonstra a im-
portância da entidade e o respei-
to que ela possui. “A OAB pode 
ser instrumento facilitador nas 
investigações da Polícia Fede-
ral, uma vez que é capaz de 
contribuir com a identifica-
ção dos maus profissionais, 
isto é, aqueles que respon-
dem a processos ético-dis-
ciplinares.” Nesse mesmo 
sentido, Miguel Cançado 
ressaltou que a Ordem 
não faz recuperação de 
crédito para entes previ-
denciários, o que cabe ao 
Judiciário, enquanto “a 
investigação e a apu-
ração do crime são 
de responsabili-
dade da Polícia 
Federal”.
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pREcaTÓRIOS

Marcha contra o calote
Projeto põe fim à ordem cronológica para pagamento de precatórios 

e afeta outros direitos de quem derrotou o Estado na Justiça

M ais de 2 mil pessoas 
participaram da marcha 
contra a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 12, conhe-
cida como a PEC do Calote nos Preca-
tórios, no dia 6 de maio, em Brasília. 
Liderada pelo Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil, a Mar-
cha Pública em Defesa da Cidadania 
e do Poder Judiciário teve adesão das 
seccionais da OAB em todos os Esta-
dos, das entidades representativas da 
magistratura, do Ministério Público e 
da cidadania. Em todo o País, há quase 
R$ 100 bilhões de precatórios em atra-
so. No Estado de Goiás a dívida é esti-
mada em R$ 700 milhões.

“Foi uma marcha histórica, cívi-
ca, com foco na cidadania. Mais uma 
vez o cidadão está reagindo, alertan-
do aos parlamentares que não têm 
direito de acabar com a democracia 
brasileira, não têm o direito de ins-
taurar a era da irresponsabilidade es-
tatal, pois democracia pressupõe res-
peito ao Poder Judiciário e essa PEC 
leva ao seu desrespeito permanente”. 
O desabafo é do presidente do Con-
selho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Cezar Britto, ressaltan-
do que a Constituição é cidadã, não é 
estatal, nem está a serviço do Estado 
e seu arbítrio. Ela garante, acima de 
tudo, os direitos do cidadão.

O presidente nacional da OAB 
lembra que na democracia os Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio são harmônicos e independentes 
e que, certamente, o Legislativo não 
condenará à subserviência o Judiciá-
rio e que as entidades estão prepara-
das para ajuizar uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, se houver ne-
cessidade. “O Judiciário não pode ser 
desmoralizado e o cidadão abandona-
do no seu sonho, seu desejo de lutar 
por justiça. Fazer leilão de sentença é 
a pior ofensa que pode haver às deci-
sões do Judiciário”, destaca.

Mobilização em Goiás 
A luta contra a Proposta Consti-

tucional nº 12, já aprovada no Senado 
Federal, mobiliza a advocacia goiana. 
Diretores, conselheiros e integrantes de 
comissões da Seccional participaram 
da marcha que começou na sede do 
Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, percorreu a Espla-
nada dos Ministérios e foi encerrada no 
Congresso Nacional, onde o manifesto 
pela rejeição da emenda foi entregue 
ao presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Michel Temer. “A marcha revela a 
movimentação da sociedade, por meio 

das entidades civis capitaneadas pela 
OAB, como historicamente tem sido 
feito, sempre com êxito pleno, e mais 
uma vez a Ordem mostra sua força, 
como no caso da campanha pela anistia 
e eleições diretas”, afirma o presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seção de Goiás, Miguel Cançado.

Segundo ele, a Proposta de Emenda 
Constitucional n° 12 representa, como 
indica o próprio mote da OAB Nacio-
nal, o calote em relação ao cidadão que 
recorreu ao Poder Judiciário, teve êxito 
em sua pretensão e na hora do cumpri-
mento da sentença judicial há risco de 
o pagamento dos precatórios ser invia-
bilizado. Miguel Cançado lembra que 
a PEC ataca o Estado Democrático de 
Direito. “Essa proposta ofende grave-
mente a Justiça brasileira e o cidadão. 
Nossa Constituição é cidadã, não é esta-
tal. Não nasceu para proteger o Estado e 
sim para defender o cidadão”, pondera.

Marcha contra a PEC: o volume de precatórios em atraso
em todo o País aproxima-se de R$ 100 bilhões
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Tricoteiras de Cachoeira do Sul protestam: dívidas dos 
governos se acumulam ao longo de 20, 30 anos

O vice-presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio Peña, informa que 
somente a União está com o pagamen-
to dos precatórios em dia. Nos Estados 
e municípios os atrasos são de 20 a 30 
anos. “O pagamento até consta no or-
çamento, mas não é realizado”, afirma. 
A Constituição Federal estabelece que 
os pedidos de precatórios com entra-
da até 31 de julho de cada ano devem 
constar na previsão orçamentária e que 
o pagamento tem que ser realizado até 
o fim do próximo ano.

Letra morta 
O pagamento dos precatórios segue 

uma ordem cronológica e as novas or-
dens judiciais só podem ser pagas após 
a quitação das anteriores. “Como o vo-
lume de recursos é grande, acabam não 
pagando nem os precatórios novos, 
nem os antigos. A questão virou letra 
morta, pois a única forma de exigir o 
cumprimento das ordens judiciais seria 
com intervenção nos Estados e muni-
cípios”, ressalta Henrique Tibúrcio. 

Com a Proposta de Emenda Cons-
titucional, o governo tenta estabelecer 
uma forma de compensação, ao permitir 
que os tributos apurados sejam descon-
tados dos precatórios acumulados pelos 
credores junto ao governo (União, Esta-
dos e Municípios), e cria o sistema de 
leilão, priorizando o pagamento ao cre-
dor que oferecer maior desconto, com 
parcelamento em até 15 anos. A princi-
pal crítica, explica o vice-presidente da 
OAB-GO, é que, com a PEC 12, que-
rem colocar na Constituição o confisco 
do dinheiro do cidadão que garantiu 
seu direito na Justiça, além de acabar 
com a ordem cronológica e obrigar o 
contribuinte a abrir mão de seu direito 
integral. “Não somos contra o parcela-
mento, desde que num prazo razoável, 
bem menor que 15 anos e sem a possibi-
lidade dos leilões, respeitando a ordem 
cronológica”, ressalta Henrique Tibúr-
cio, lembrando que a OAB está disposta 
a dar sua contribuição na busca de uma 
solução justa para o problema.

Por que votar contra

Orestes Muniz – Presidente da 
Comissão Especial de Defesa 
dos Credores Públicos da OAB 
Nacional

“O calote é antiético e contraria 
além de todos os princípios constitu-
cionais, os princípios de ordem moral. 
Permitir que a União, o Estado ou o 
Município, por historicamente não pa-
gar os precatórios, se aproprie de parte 
do dinheiro do credor é indigno sob 
qualquer ponto de vista.”

Otávio Forte – Presidente da 
Comissão da Advocacia Jovem 
da OAB-GO (CAJ)

“A PEC 12 vai perpetuar o não-
pagamento dos precatórios. Ela abre 
espaço para que União, Estados e Mu-
nicípios deixem de pagar os credores 
que não são apadrinhados.”

Alan Ribeiro – Conselheiro seccional 
da OAB-GO

“A marcha representa a voz da 
sociedade, com inúmeros segmentos 
indignados com a irresponsabilidade 
do Senado Federal em não respeitar o 
direito do cidadão. Sair da ordem cro-
nológica, priorizando quem der maior 
desconto no pagamento dos precató-
rios, é crime.”

Francisco Sena – integrante da CAJ
“O movimento liderado pela OAB 

mostra o poder da sociedade unida em 
defesa dos interesses das pessoas que 
podem ser prejudicadas pela PEC 12. 
Além de não cumprir seus compro-
missos, o Estado quer tirar o direito 
adquirido, os valores conquistados na 
justiça. É o Estado dando calote, um 
mau exemplo.”

Jaime dos Santos – Pres. da Casag
“Temos absoluta certeza que nossos 

legisladores irão refletir sobre a questão 
e certamente haverá o resultado que es-
peramos, que a proposta não prevaleça 
e que voltemos ao Estado democrático 
de direito.”

Wanderson Oliveira – Integrante 
da CAJ

“A iniciativa da OAB é bastante po-
sitiva. É preciso que a sociedade enten-
da o absurdo que o Congresso Nacio-
nal tenta fazer com a aprovação dessa 
proposta de emenda.”

Arnaldo Brasil – Integrante da CAJ
“Precisamos dizer não à PEC do 

calote. A marcha teria mesmo que ser 
uma iniciativa da OAB para ter tama-
nha credibilidade.”
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cONqUISTa

Advogado, agora, 
com fé pública
Sancionada lei que assegura à advocacia mesmo tratamento 

dispensado a magistrados e membros do Ministério Público

Henrique Tibúrcio: vitória “confere à categoria o 
respeito e a seriedade da profissão”
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O s processos judiciais 
poderão tramitar com 
mais rapidez e os seus 

custos serem reduzidos graças à 
Lei nº 11.925, sancionada pelo 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva em abril. Ela estabelece que 
o documento em cópia oferecido 
para prova poderá ser declarado 
autêntico pelo próprio advogado, 
sob sua responsabilidade pessoal. 

A Lei, que dá nova redação aos 
artigos 830 e 895 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT), 
reconhece que o advogado privado 
tem fé pública, conferindo-lhe o 
mesmo poder de que dispõe a ma-
gistratura e os membros do Minis-
tério Público.

Para o diretor-tesoureiro da 
OAB-GO, João Bezerra Cavalcante, 
com as novas normas, que em sua 
opinião já deveriam estar em vigor 
há uma década, os advogados não 
perderão mais tempo sendo obriga-
dos a fotocopiar documentos em 
processos, alguns com mais de 2 
mil páginas. Isso também signi-
ficará agilidade e menos custos 
processuais, beneficiando os 
advogados e os próprios clien-
tes, além de contribuir com o 
meio ambiente. 

“Permitir que o advoga-
do declare autênticos os do-
cumentos em cópia ofereci-
dos em processos já deveria 
ser prática comum desde 

quando se instituiu o Programa 
Nacional de Desburocratização 
no Brasil, pelo ex-ministro Hé-
lio Beltrão”, afirma João Bezer-
ra Cavalcante. Ele lembra que os 
juízes fazem isso nas assinaturas 
dos processos eletrônicos. Nos re-
cursos de agravo de instrumento, 
os advogados também podiam ter 
fé pública, se declarassem que os 
documentos do processo são ver-
dadeiros.

“A Lei 11.925 veio para es-
tender esse benefício a todos os 
processos, em todas as instâncias 
judiciais”, aplaude João Bezerra 
Cavalcante. Ele alerta que poderá 
responder criminalmente o profis-
sional que atestar por aquilo que 
não está realmente nos processos. 
Para o vice-presidente da Seccio-
nal, Henrique Tibúrcio, a lei reco-
nhece que o advogado está no mes-
mo patamar de outros integrantes 
da administração da Justiça. “Vem 
aclarar o que já estabelece o Esta-
tuto da Advocacia e da OAB, que 
não há hierarquia entre advogados, 
magistrados e membros do Minis-
tério Público”. Segundo o vice-
presidente, trata-se de importante 
vitória, pois “confere à categoria 
o respeito e a seriedade da profis-
são”, afirma.

Outra vitória da advocacia foi a 
sanção da lei, pelo presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, que iguala o 
prazo de prescrição entre as par-
tes. Agora, o prazo para se propor 
ações de prestação de contas con-
tra advogados sobre pagamentos 
por serviços prestados caiu pela 
metade, de dez para cinco anos. Os 
profissionais têm cinco anos para 
reclamar a cobrança de honorários, 
mas antes os clientes tinham dez 
anos. “A lei comprova que deve 
haver isonomia entre as partes”, 
arremata Miguel Cançado.
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JUSTIÇa

Dirigentes absolvidos
Justiça Federal em Goiás absolve Miguel Cançado e Eládio Mesquita da 

acusação de desrespeito ao edital do Exame de Ordem

O presidente da Seccio-
nal goiana da Ordem 
dos Advogados do 

Brasil, Miguel Ângelo Cançado, 
e o então presidente da Comissão 
do Exame de Ordem da entidade, 
Eládio Augusto Amorim Mesqui-
ta foram absolvidos da acusação 
de que teriam cometido crime de 
prevaricação. Eles foram acusa-
dos pelo Ministério Público Fe-
deral de permitir inscrições de 
candidatos fora do prazo previsto 
em edital. 

A acusação teve como base as 
investigações iniciadas pela Po-
lícia Federal em 2006, inclusive 
por provocação da própria OAB-
GO, que, na época, comunicou à 
PF sobre denúncias de possíveis 
fraudes na realização do Exame 
de Ordem em Goiás. Durante au-
diência de instrução e julgamento 
na 11ª Vara Federal de Goiás, no 
dia 7 de maio, o próprio Ministé-
rio Público Federal pediu a absol-
vição do presidente da OAB-GO, 
declarando, expressamente, que 
não houve prática de crime ou 
qualquer ato ilícito. Em sua sen-
tença, o juiz federal Leão Apare-
cido Alves, afirma que: “O autor 
(MPF) (...) concluiu que o candi-
dato fez a inscrição dentro do pra-
zo previsto no edital, retirando, 
assim, (...) a única imputação fei-
ta ao acusado Miguel Cançado.”

A sentença deixa claro que 
“não ficou comprovada a acusa-
ção de que eles (Miguel Cançado 
e Eládio Amorim) teriam deixa-
do de indeferir inscrições feitas 

fora do prazo previsto no edital 
do Exame de Ordem, o que acar-
reta a absolvição deles, com fun-
damento no artigo 386, inciso III, 
do Código de Processo Penal.”

Além disso, o próprio juiz ad-
mitiu ter flexibilizado inscrições 
em concursos fora do prazo. E 
afirmou: “a jurisprudência re-
gistra inúmeros precedentes nos 
quais os juízes relevam prazos es-
tabelecidos pelas autoridades ad-
ministrativas, para inscrição em 
concurso público, com base nos 
mais diversos motivos.”

O presidente da OAB-GO, 
Miguel Cançado, disse que o 
desfecho comprova a defesa que 
apresentou desde o início do pro-
cesso. “O próprio procurador ter 

reconhecido que não houve ilíci-
to penal apenas confirma o que 
sempre afirmamos”, argumentou. 
Dizendo-se com a consciência 
tranquila, o dirigente ressaltou 
que o desfecho já era esperado. 
“Sempre agi com firmeza e éti-
ca, nunca me furtando a assumir 
todas as responsabilidades advin-
das dos meus atos. Jamais cometi 
qualquer irregularidade nos quase 
seis anos em que estou à frente da 
OAB em Goiás”, acrescentou.

A defesa de Miguel Cançado 
foi feita pelos advogados Luis 
Alexandre Rassi, Reinaldo Bar-
reto, Claúdio de Alencar e, repre-
sentando a Comissão Nacional de 
Direitos e Prerrogativas, pelo ad-
vogado José Gerardo Grossi.

Dirigentes da OAB-GO primam pela 
ética, afirmam Britto e Paulo Teles

O presidente do Conselho 
Federal da OAB, Cezar Britto, 
disse que a decisão confirma 
que os dirigentes da Ordem pri-
mam pela ética no exercício de 
sua função. “A decisão da Jus-
tiça comprova o acerto do Con-
selho Federal da entidade que, 
logo no início, tornou pública 
sua confiança na conduta do 
cidadão Miguel Cançado”, afir-
mou ele.

O presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás, de-
sembargador Paulo Teles, ma-
nifestou contentamento com a 
absolvição, por meio de nota 
publicada no site do Tribunal. 
Segundo ele, a decisão ratifica 
a lisura e integridade de uma 
instituição importante que, por 
meio dos advogados, represen-
ta a sociedade perante o Poder 
Judiciário.
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pOSSE

Compromisso pela valorização
Apeg defende fortalecimento do papel dos procuradores de Estado, investimentos e 

melhores condições de trabalho para cumprir suas atribuições constitucionais

Lutar pela construção da 
nova sede da entidade, 
buscar a melhoria perma-

nente das condições de trabalho e 
avançar no que for possível em favor 
dos procuradores de Goiás. Esses fo-
ram os principais compromissos enu-
merados pelo procurador Marcello 
Terto, durante sua posse no segundo 
mandato na presidência da Associa-
ção dos Procuradores do Estado de 
Goiás (Apeg), em cerimônia realiza-
da no dia 27 de abril no auditório Eli 
Alves Forte, na sede da OAB-GO.

Reeleito para o cargo no biênio 
2009-2011, Marcello Terto falou sobre 
sua expectativa de manter o mesmo 
êxito alcançado no primeiro mandato, 
implementando novos projetos que 
valorizem a categoria. “Quase 100% 
das nossas metas foram alcançadas 
durante a primeira gestão e hoje a 
Procuradoria-Geral do Estado está na 
mídia. Estamos conseguindo com que 
o cidadão goiano e os próprios agentes 
públicos descubram o verdadeiro sen-
tido do funcionamento desse órgão e 
a importância de seus membros serem 
concursados e altamente qualificados 
para suas atribuições constitucionais 
exclusivas”, enfatizou.

Em seu pronunciamento, o pre-
sidente agradeceu a colaboração dos 
companheiros de diretoria e destacou 
a parceria com a Seccional goiana da 
Ordem dos Advogados do Brasil.

Compondo a mesa diretora dos 
trabalhos estavam presentes, além 
de Marcello Terto, também o vice-
presidente Olinto Meireles e o se-
gundo vice, Anderson Máximo; 
procurador-geral de Justiça, Eduardo 

Abdon Moura; presidente da Asso-
ciação Piauiense de Procuradores de 
Estado, Celso Barros Coelho; juiz 
de Direito auxiliar da presidência 
do Tribunal de Justiça, Enyon Artur 
Fleury de Lemos (que representou 
o presidente do Tribunal de Justiça, 
desembargador Paulo Teles); presi-
dente da OAB-GO, Miguel Ângelo 
Cançado; presidente da Associação 
de Procuradores de Santa Catarina e 
presidente em exercício da Associa-
ção Nacional dos Procuradores de 
Estado (Anape), Juliano Dossena; 
vereador Djalma Araújo (represen-
tando a Câmara Municipal de Goiâ-
nia) e Ivan de Castro Duarte Martins, 
presidente da Associação dos Procu-
radores de Estado de São Paulo.

O primeiro vice-presidente da 
Anape, Juliano Dossena, destacou o 
trabalho realizado por Marcello Terto 
à frente da entidade, ressaltando que a 

Apeg é uma das melhores associações 
de procuradores do País. “Parabenizo 
o Marcello, pois é um lutador e a Ana-
pe precisa de pessoas assim, dedica-
das e empenhadas com os projetos da 
Associação, para nos estruturarmos 
em nível nacional. Conclamamos o 
seu engajamento e esperamos que 
esse apoio continue durante o próxi-
mo biênio para obtermos mais suces-
sos e conquistas”, enfatizou.

O vice-presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio Peña, também 
presente, destacou o bom exem-
plo da Associação às instituições 
de classe. “A Apeg cresceu muito 
e hoje é uma das entidades mais 
importantes de Goiás, servindo de 
exemplo para todo o meio jurídico. 
Atua com visão de futuro arrojada, 
sempre lutando e obtendo bons re-
sultados em prol da carreira dos 
procuradores”, finalizou.

Marcello Terto: “Quase 100% das metas foram alcançadas na primeira gestão”
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Honorários de sucumbência
“O primeiro defensor das prerrogativas profissionais deve ser o 

próprio advogado”, afirmou, em Jussara, o coordenador da Cam-
panha por Honorários de Sucumbência Justos e vice-presidente da 
OAB-GO, Henrique Tibúrcio Peña, ao incentivar os advogados lo-
cais a entrar com recursos contra o arbitramento de valores ínfimos 
para os honorários de sucumbência. Estava acompanhado pelo pre-
sidente da Seccional, Miguel Ângelo Cançado, e pelos conselheiros 
Carlos Barta e Reginaldo Martins.

cURTaS

Dativos
A cobrança pela regulariza-

ção do pagamento dos honorários 
dos advogados dativos de Goiás 
feita em maio pelo presidente da 
OAB-GO, Miguel Ângelo Can-
çado, ao procurador-geral do 
Estado, Anderson Máximo, teve 
efeito positivo. O governo de 
Goiás, por meio da Procurado-
ria-Geral do Estado, liberou, em 
10 de junho, R$ 327.072,40 para 
pagamento dos honorários. O 
valor beneficia 140 profissionais 
que atuaram em 246 processos 
no período de 29 de janeiro de 
2007 a 5 de fevereiro do mesmo 
ano. A quantia liberada refere-se 
à 11ª parcela das 18 anunciadas, 
em abril de 2008, pelo gover-
nador de Goiás, Alcides Rodri-
gues, para quitação da dívida de 
R$ 5,2 milhões do Estado com 
os dativos.

Frente parlamentar
O presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-GO, Lu-

ciano Mtanios Hanna, representou a Seccional goiana na reunião da Frente 
Parlamentar realizada em 13 de maio na Câmara dos Deputados, em Brasília. 
Na ocasião, foram traçadas diretrizes importantes para os advogados, com o 
objetivo de fortalecer as relações entre Parlamento e entidades de classe.

Subseções no TJ

A diretoria da OAB-GO 
acompanhou delegações das sub-
seções de Rio Verde e Caiapônia 
no Tribunal de Justiça de Goiás 
(TJ-GO). Em pauta, assuntos re-
lacionados às prerrogativas dos 
advogados e à demanda do Judi-
ciário. Já o diretor-tesoureiro da 
OAB-GO, João Bezerra Caval-
cante, e os conselheiros seccio-
nais Paulo Gonçalves e Adílio 
Evangelista acompanharam as 
delegações das subseções de Cal-
das Novas, Santa Helena de Goi-
ás e Inhumas ao TJ, onde foram 
recebidas pelo presidente, desem-
bargador Paulo Teles. A maioria 
das reclamações se referiu à falta 
de juízes. 

Trabalho e cidadania
Com o tema “Direito do Trabalho e Cidadania”, o presidente da Subseção 

de Caldas Novas, Carlos Martins de Oliveira, e a secretária-adjunta, Maria 
Laudelina Barbosa Gondim, falaram aos alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), da Escola Municipal Sidinei Amadolino Valadares, que aten-
de a uma comunidade cigana da região. A palestra faz parte do OAB Vai à 
Escola, serviço da CAJ da OAB-GO.

Solidariedade
Em março deste ano, a cidade de Blumenau (SC) sediou o Colégio 

de Presidentes de Conselhos Seccionais da OAB (foto). O presidente 
da OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, participou do encontro reali-
zado no município com o objetivo de demonstrar a solidariedade da 
advocacia com o povo catarinense e, particularmente, com os mora-
dores de Blumenau, Itajaí e Gaspar, cidades que foram duramente 
castigadas pelas chuvas no final do ano passado e início de 2009.
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GaLERIa DE FOTOS
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Vice-presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio Peña, 
recepciona conselheiro seccional Alexandre Iunes e demais 
ciclistas na Copa Integração

Diretores da Seccional, da Subseção de Catalão e do 
TRT visitam sala de digitalização em Catalão

Diretores, conselheiros e presidentes de subseções 
prestigiam Copa Integração

Presidente da Subseção de Piracanjuba, José Divino Alves, 
acende pira olímpica durante Copa Integração

Conselheira Carla Sahium Traboulsi e sua filha durante 
evento no CEL

Diretores e conselheiros da OAB-GO ao lado do vice-presi-
dente do TRT em Goiás, Mário Sérgio Botazzo

Dirigentes da OAB-GO, da CASAG e integrantes da CAJ 
marcaram presença na Marcha contra a PEC do Calote, 
em Brasília

Presidente da Comissão do Advogado Público e do Advo-
gado Assalariado, Carla Queiroz, e seu filho Lucas Queiroz 
durante evento da Seccional

Presidentes de comissões Eduardo Kruel, Júlio César do 
Valle e Paulo Gonçalves também foram homenageados

Presidentes de comissões da OAB-GO durante homenagem 
da entidade

Presidente da Subseção da OAB-GO de Trindade, Claud 
Wagner Gonçalves, e Sandra Maria Gonçalves em Caldas 
Novas

Dirigentes da Seccional e outros advogados na entrega de 
alimentos à Maçonaria Grande Oriente do Estado de Goiás
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Miguel Cançado e integrantes da Comissão da Mulher Advo-
gada recebem o palestrante Francisco Cahali em Goiânia

Fotos: Carlos Costa, Edilton Queiroz e Rodrigo Teixeira
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