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5 Mês do advogado

15  Fundo de pensão

A OABPrev-GO/TO registra aumento do número de participantes do seu 
plano de previdência, o Adv-Prev, chegando a contabilizar no início de se-
tembro mais de 1,2 mil pessoas. O número de beneficiários ultrapassou a 2,5 mil. 
Os dados apontam ainda um beneficiário por invalidez, e desde agosto a OABPrev-GO/
TO começou a pagar uma pensão por morte.

 

  As comemorações do Dia do 
Advogado se estenderam por 

todo o mês de agosto, com a 
realização de eventos 

importantes 
para a formação 

profissional,  como 
o XXII Encontro 

Pan-Americano de 
Direito Processual, 

e atividades voltadas 
para a integração, 

o lazer e a cultura, 
reunindo advogados e 

familiares no CEL da OAB-GO.

12  Mutirão Carcerário

Iniciativa inédita do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal 
de Justiça do Estado de Goiás e com a OAB-GO, o Mutirão Carcerário mobilizou 
dezenas de advogados em trabalho voluntário em favor dos direitos dos presos de 
seis municípios da região do Entorno do Distrito Federal: Santo Antônio do Des-
coberto, Águas Lindas, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental.

 

18  Assistência aos idosos

O Ministério Público Estadual e a OAB-GO desenvolvem, em parceria, uma cam-
panha de ação permanente em prol dos idosos, que sofrem com a ausência de po-
líticas de atendimento, proteção e assistência social. Aparecida de Goiânia, por 
exemplo, não dispõe de instituições públicas de longa permanência para abri-
gar a população da terceira idade.

 



4   Revista da OAB-GO - Junho/Agosto | 2009

As atividades realizadas 
pela OAB-GO no mês 
de agosto, em que come-

moramos o Dia do Advogado, 
é uma deferência da entidade à 
importante função desempenha-
da pela advocacia de Goiás.

No centro das comemorações 
estão sempre as advogadas e os 
advogados. Por isso, a programa-
ção conta com eventos tradicio-
nais no calendário da Seccional, 
como os festivos Jogos Abertos e 
o brilhante Baile do Rubi, além de 
atividades especiais, entre elas, a 
homenagem às advogadas pionei-
ras do Estado, a exposição sobre o 
Projudi, com o lançamento de um 
livro sobre o assunto, e a inédita 
realização, no Brasil, do Encontro 
Pan-Americano de Direito Proces-
sual, em Goiânia, com o apoio da 
OAB-GO. Todos eles realizados 
com a marcante presença da advo-
cacia, como pode ser conferido nas 
próximas páginas desta edição.

O mês da advocacia é uma 
referência relevante para a Seccio-
nal, que sempre se preocupou em 
planejar eventos de interesse da 
categoria, buscando reunir opções 
ligadas ao esporte, aprimoramento 
profissional, cultura e lazer.

No entanto, a entidade traba-
lha, arduamente, todos os meses do 
ano para, além de oferecer as refe-
ridas atividades, garantir o respei-
to dos direitos e prerrogativas dos 
profissionais, ampará-los no coti-
diano da advocacia com serviços e 
estrutura que facilitam o exercício 
da profissão, solicitar dos poderes 
públicos as adequações necessá-
rias para tanto, disponibilizar meios 
para incluir o profissional na era di-
gital, entre outras inúmeras ações.

A rotina diária da diretoria 
da OAB-GO, dos conselheiros 
seccionais, das comissões, da 
ESA-GO, da Casag, das salas e 
estacionamentos espalhados pela 
capital e pelas subseções, enfim, 
de todos os departamentos da 
entidade, é servir à advocacia; é 
trabalhar em função das necessi-
dades da profissão. É natural que 
seja assim, pois este é o nosso 
compromisso com a categoria.

Esta edição da Revista da 
OAB-GO não é diferente das 
anteriores: reflete a intensa ati-
vidade desta Seccional, que 
possui um objetivo muito claro, 
qual seja, o de defender o ad-
vogado e buscar, sempre, mais 
conquistas para a categoria.

Advogado está 
sempre no foco
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Miguel Ângelo 
Cançado, presidente 

da OAB-GO

Uma publicação da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional de Goiás
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Muito a 
comemorar

Miguel Cançado e Henrique Tibúrcio Peña: esforços na educação continuada

No mês do advogado realizaram-se atividades 
voltadas para a formação, a cultura e o lazer

Omês de agosto registrou 
momentos marcantes 
em virtude das come-

morações do Dia do Advogado. 
A Seccional goiana da Ordem 
dos Advogados do Brasil esteve 
no centro das movimentações, 
organizando atividades que em-
polgaram a categoria, em even-
tos culturais, esportivos e de 
lazer. A OAB-GO cuidou, tam-
bém, e com especial atenção, da 
formação profissional de seus 
associados, com destaque para 
a realização do XXII Encontro 
Pan-Americano de Direito Pro-
cessual, entre os dias 26 e 28.

Para o presidente da Seccional 
de Goiás, Miguel Ângelo Cançado, 

o fato de Goiânia sediar um even-
to de magnitude internacional de-
monstra os esforços da entidade no 
processo de educação continuada 
dos advogados. O vice-presidente 
Henrique Tibúrcio Peña assina-
la que essa é exatamente uma das 
metas da OAB-GO: a promoção de 
simpósios internacionais que visem 
à formação profissional.

Esta edição da Revista da 
OAB-GO procura ilustrar a movi-
mentação dos advogados durante 
o mês de agosto, principalmente 
no dia 11, data oficial da categoria. 
Houve momentos solenes, como a 
homenagem às pioneiras da advo-
cacia, e instantes de desconcentra-
ção e alegria, com a realização de 
jogos e promoções voltadas para 
as crianças e familiares dos asso-
ciados, culminando com o Baile do 
Rubi, que se firma como uma das 
tradições goianas. Havia, de fato, 
muito a comemorar.
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seus direitos assegurados
Além do permanente trabalho da Comissão da OAB-GO, a defesa 
dos direitos e das prerrogativas é tarefa de todos os profissionais 

As prerrogativas dos ad-
vogados estão assegura-
das no Estatuto da Ad-

vocacia e da OAB (Lei Federal 
8.906/94), mas em Goiás, como 
no restante do País, diariamen-
te, no exercício das suas ativi-
dades, esses profissionais ainda 
veem os seus direitos sendo 
violados, ou são impedidos de 
realizar seus trabalhos.

Para combater as violações 
das prerrogativas dos advoga-
dos, a Seccional inaugurará, em 
breve,  o Núcleo de Defesa das 
Prerrogativas, um serviço que 
funcionará junto com o Disque-
Prerrogativas.

Segundo o presidente da 
Comissão de Direitos e Prerro-
gativas, Luciano Mtanios Han-
na, a OAB-GO tem tentado, de 
todas as maneiras, defender os 
direitos dos advogados como 
prevê o artigo 7º do Estatuto, 
que assegura aos profissionais 
da área o direito de exercer com 
liberdade seus trabalhos em 
todo o território nacional. 

Ele entende que a violação 
às prerrogativas, além de atin-
gir os profissionais, também 

macula a sociedade, porque 
sempre que o advogado tiver 
sua prerrogativa violada quem 
estará sendo atingido fron-
talmente serão seus clientes. 
“Sem advogado não há justiça, 
e sem justiça não existe demo-
cracia”, alerta.

O Núcleo de Defesa das 
Prerrogativas da OAB-GO é o 
primeiro a entrar em operação 
no Brasil. 

Luciano Hanna lembra que 

cabe ao advogado denunciar os 
abusos e as arbitrariedades, con-
forme resguardado pela Consti-
tuição Federal de 1988. “A falta 
de denúncia, por sua omissão 
ou inércia, é prejudicial à cate-
goria, às pessoas que precisam 
de um advogado e a toda socie-
dade”, afirma, acrescentando 
que a defesa das prerrogativas, 
apesar do permanente trabalho 
da Comissão da OAB-GO, é ta-
refa de todos os advogados. 

Luciano Mtanios: sem advogado não há justiça nem democracia

Carlos Costa
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O Centro de Cultura, Espor-
te e Lazer (CEL) da OAB-
GO recebeu advogados, 

atletas e torcedores na IV edição 
dos Jogos Abertos da Advocacia, 
com balões gigantes, faixas e ten-
das coloridas. Atletas desfilaram 
ao som da banda do Colégio Mili-
tar Polivalente Modelo Vasco dos 
Reis. No dia 8 de agosto, houve 
competições em 11 modalidades 
esportivas. Organizou-se, tam-
bém, uma exposição de fotografia 
retratando a história do clube.

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag) 
montou espaço de diversão para 
a criançada, com pula-pula e dis-
tribuição de pipoca, algodão-doce, 
picolé e sorvete além de uma mesa 
farta de frutas. A Casag, que parti-
cipa de todas as edições dos jogos, 
também montou uma barraca onde 

eram feitas massagens gratuitas e 
aferição de pressão arterial.

O conselheiro e presidente 
da Comissão de Cultura, Esporte 
e Lazer, Sebastião Macalé, res-
ponsável pela promoção e orga-
nização dos jogos, informou que 
mais de 6 mil pessoas prestigia-
ram o evento. Foram distribuí-
dos quase 2 mil litros de chope 
e assados mais de 500 quilos de 
carne. Para o presidente da OAB-
GO, Miguel Ângelo Cançado, “é 
motivo de orgulho para a cate-
goria poder comemorar o Dia do 

Advogado em um espaço como 
o CEL, que é da advocacia”. 

O advogado Afrânio Silves-
tre Vieira, que participou com 
seu time de futebol, disse que a 
realização dos jogos “é uma for-
ma de se integrar com a comu-
nidade e demonstrar reconheci-
mento ao esforço da OAB”. O 
presidente da Credijur e conse-
lheiro federal Felicíssimo Sena, 
com mais 30 ciclistas, fez ques-
tão de concluir um passeio de 22 
quilômetros, que saiu da sede da 
Credijur até o CEL.

Jogos marcam
comemorações 
Mais de 6 mil pessoas prestigiaram o evento, que contou com 
atividades esportivas e culturais
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Dirigentes da OAB-GO prestigiaram a abertura do evento no CEL

Carlos Costa
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Os avanços e retrocessos 
do Direito Processual 
moderno foram debati-

dos, em Goiânia, no período de 
26 a 28 de agosto, durante o XXII 
Encontro Pan-Americano de Di-
reito Processual, pela primeira vez 
realizado no Brasil. Participaram 
representantes de oito países – Es-
tados Unidos, México, Venezuela, 
Colômbia, Peru, Argentina, Espa-
nha e Guatemala – e mais de 300 
advogados brasileiros.

O presidente do Instituto Pan-
Americano de Direito Processual 
(IPDP) no Brasil, Marcos Afonso 
Borges, lembrou que o Código de 

Processo Civil brasileiro tem sido 
alterado e outras mudanças serão 
feitas visando alcançar justiça mais 
rápida e mais barata. Ele destacou 
os avanços com a implantação das 
cortes arbitrais, para agilizar os 
processos e desobstruir um pouco 
a Justiça. Segundo ele, a atuação 
do julgador deve ser regida por 
uma série de poderes/deveres que 
assegurarão a sua liberdade e a sua 
imparcialidade. 

O presidente do IPDP, o ar-
gentino Adolfo Alvarado Veloso, 
afirmou que existe uma corrente 
do Direito Processual no Brasil que 
não respeita a Constituição. “Aqui, 
no Brasil, para alguns, o objetivo 
é chegar àquele determinado fim, 
não interessando os meios.” Lem-
brou que a Constituição está acima 
de tudo, colocando o homem aci-
ma do Estado.   

O presidente da OAB-GO, 
Miguel Ângelo Cançado, falou da 
satisfação da instituição em sediar 
evento de tais proporções. “Que 
Goiás seja a caixa de ressonância 
do Direito Processual moderno 
na América”, destacou.  Goiás foi 
escolhido para sediar o encontro 
devido ao trabalho do advogado 
Marcos Afonso Borges, do mi-
nistro Sebastião Castro Filho e do 
conselheiro da OAB-GO Flávio 
Buonaduce Borges, doutores em 
Direito Processual. Para Flávio 
Buonaduce, um dos organizadores 
do evento, a oportunidade de Goi-
ás sediar este tipo de evento possi-
bilitou a troca de experiências. 

Por 18 meses, a comissão 
responsável pela preparação do 
encontro estudou e buscou opini-
ões sobre os temas. No fim, pre-
valeceu a opinião geral de se pre-
parar seis painéis, que abordaram 
os seguintes temas: Poder do Juiz 
nas Tutelas Coletivas, Controle 
das Sentenças Judiciais – Sistema 
Recursal, A Eficácia do Processo 
Atual – Progressos e Retrocessos, 
A Imutabilidade das Sentenças – 
Dogma ou Paradigma, O Controle 
da Constitucionalidade e A Me-
diação e a Arbitragem como Meio 
de Solução de Conflitos.

Goiânia sedia 
encontro internacional
Representantes de oito países e mais de 300 advogados brasileiros 
debateram temas de relevância para melhoria na aplicação da Justiça

O evento: 
Goiás como 
"caixa de 
ressonância"

Carlos Costa
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Sofisticação marca 
o Baile do Rubi
Mais de 2,3 mil pessoas participaram do evento, que faz parte do 
calendário da OAB-GO

O 
Centro de Esporte e La-
zer (CEL) da OAB-GO 
foi puro charme no dia 

28 de agosto, quando da realiza-
ção do Baile do Rubi, tradicional 
festa que já faz parte do calendá-
rio das comemorações do Mês do 
Advogado. Elegância, beleza, re-
quinte, alegria, confraternização, 
boas músicas, comidas e bebidas 
marcaram a noite de festa que 
reuniu mais de 2,3 mil pessoas. 

O vermelho, mais uma vez, 
predominou na decoração, num 
ambiente de conforto, preparado 
com carinho e atenção pela dire-
toria da Seccional de Goiás. O 
baile foi animado pela orquestra 
e banda Gênese. 

A secretária geral-adjunta 
da OAB-GO, Maria Lucila Ri-
beiro Prudente de Carvalho, 
lembrou que o Baile do Rubi 
é preparado com o intuito de 
proporcionar momentos de 
beleza e de confraternização. 
“Essa é uma manifestação vi-
sível de que a nossa categoria 
profissional é forte, valorosa e 
especial”, define Maria Lucila. 

Exemplo
 
O diretor-tesoureiro do 

Conselho Federal da OAB, 
Ophir Cavalcante Júnior, veio 
a Goiânia para participar, pela 
primeira vez, do Baile do Rubi 
e aprovou a ideia da realização 
do evento. “A advocacia goia-
na dá exemplo de união  para o 
Brasil e mostra para todos que 
nós, que vivemos uma vida tão 
estressante, cheia de prazos, 

que podemos ter momentos 
de conforto com nossa famí-
lia.” O presidente da subseção 
da OAB-GO de Caldas Novas, 
Carlos Martins, salientou o 
momento de confraternização 
de toda a advocacia estadual. 
“Nosso baile é único. Na festa, 
conseguimos reunir os advoga-
dos da Capital, do interior e até 
de outros Estados. Essa é uma 
oportunidade única e exclusiva 
de nossa classe”, festeja.
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Festa mais concorrida do calendário da OAB-GO reúne advogados e familiares

João Faria
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Iniciativa da 
Seccional reúne 
autoridades para 
discutir o Projudi e 
a certificação digital

O 
Processo Judicial Eletrô-
nico foi amplamente dis-
cutido em evento realiza-

do, no dia 24 de agosto, na sede da 
Seccional, com palestras do juiz do 
9º Juizado Especial Cível de Goiâ-
nia, Fernando Ribeiro; do diretor-
presidente do Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação, 

Renato Martini; do juiz do 
Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região do Rio Grande 
do Sul, Sérgio Tejada; e do 

presidente da Comissão de Direi-
to Digital e Informática da OAB-
GO, Eduardo Kruel, que lançou, 
na ocasião, livro sobre o assunto. 
Informações detalhadas, de forma 
prática, sobre as novas ferramen-
tas de informática que o advogado 
precisa saber para o bom desenvol-
vimento de suas atividades estão 
contidas na obra Processo Judicial 
Eletrônico & Certificação Digital 
na Advocacia. Publicado pela Edi-
tora OAB,  o livro foi lançado em 
Brasília. A solenidade foi presti-
giada por centenas de advogados, 
juízes, desembargadores  e outras 
autoridades.  

Para elaborar o livro, Eduardo 
Kruel se dedicou, exclusivamente, 

Tema é abordado em palestra e 
livro lançado pela Editora OAB

Processo 
eletrônico
em pautaIn
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por dois anos aos estudos e pesqui-
sas sobre o tema, incentivado pelo 
presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado. Segundo Eduar-
do Kruel, o livro tem grande alcan-
ce social ao proporcionar a inclu-
são digital dos advogados. “Quem 
não souber lidar com informática 
não conseguirá mais advogar nos 
dias atuais no Brasil”, afirma o au-
tor do livro, que nos próximos me-
ses estará envolvido na divulgação 
da obra em outros Estados. 

O livro mescla assuntos de 
tecnologia e direito processual, 
guiando o leitor desde os primei-
ros passos de configuração de seus 
computadores, aquisição de certifi-
cado digital, critérios para escolha 
de equipamentos, instalação dos 
softwares necessários para o uso 
dos sistemas de processo eletrôni-
co na Justiça comum e trabalhis-
ta. Segundo o juiz federal Sérgio 
Renato Tejada Garcia, o livro de 
Eduardo Kruel desmistifica a tec-
nologia, traduzindo-a para os ope-
radores do Direito e colocando-a à 
disposição de todos a fim de facili-
tar o dia-a-dia forense. 

Pode-se dizer que a obra é 
um manual que oferece uma es-
pécie de passo-a-passo, de ma-
neira clara, direta, objetiva e atra-
ente – quase como se fosse uma 
conversa informal – posicionan-
do os advogados sobre o que é 
necessário  para sua atualização 
e adaptação à inexorável mescla 
que vem se dando, com veloci-
dade crescente, entre Direito e a 
tecnologia, sempre com vistas a 
uma prestação jurisdicional mais 
célebre e eficiente.

Carlos Costa
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Elas fazem parte da histó-
ria da advocacia goiana 
e por isso foram home-

nageadas. No dia 18 de agosto, 
na sede da OAB-GO, diretores 
e conselheiros da Seccional, di-
rigentes da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Casag) 
e integrantes da Comissão da 
Mulher Advogada prestigiaram 
uma solenidade que enalteceu o 
trabalho de um grupo de profis-
sionais com mais de três déca-
das de bons serviços prestados à 
sociedade. A iniciativa partiu da 
própria Comissão, presidida por 
Larissa Costa, e integrou uma 
série de eventos alusivos ao Dia 
do Advogado (11 de agosto). As 
pioneiras da advocacia e seus fa-
miliares não contiveram as lágri-
mas durante toda a cerimônia.

Em seu discurso, o presiden-
te da OAB-GO, Miguel Ângelo 

Cançado, reconheceu o trabalho 
das pioneiras porque “quebraram 
tabus e venceram obstáculos”, 
abrindo espaço para outras ad-
vogadas no pleno cumprimento 
de seu papel. O vice-presidente 
Henrique Tibúrcio Peña reafir-
mou as palavras de Miguel Can-
çado, e acrescentou: “Essas ad-
vogadas abraçaram a carreira da 
advocacia e contribuíram para o 
crescimento da entidade.” 

Larissa Costa também fez 
uso da palavra, narrando a traje-
tória da OAB-GO. Ela lembrou 
aos presentes que a Ordem foi 
instalada em Goiás em 1932, 
mas somente 21 anos depois re-
cebeu uma mulher em sua dire-
toria. E o crescimento das profis-
sionais no quadro da autarquia é 
visível. “Hoje, 43% dos inscritos 
são mulheres”, destacou Larissa. 
Desse número, 19% possui ins-
crição anterior a 1979. 

Já a conselheira Cristina 
Cruvinel falou em nome dos 
conselheiros presentes. Segundo 
seus dados, a primeira advoga-
da brasileira se formou em 1898 

no Rio de Janeiro, conseguindo 
ingressar na OAB somente oito 
anos depois, em 1906. Lembrou 
que as pioneiras lutaram por um 
tratamento isonômico e impar-
cial, e destacou o trabalho de 
Coraci Fidélis de Moura.

A conselheira Carla 
Sahium ressaltou a força da 
mulher. “Somos densas, entra-
mos em ebulição.” E, incisiva: 
“Não somos sexo frágil coisa 
nenhuma, temos garra, temos 
pique.” Ela avaliou que as ho-
menageadas da noite são pesso-
as primordiais para o ponto de 
partida da advocacia.

Representando as homena-
geadas, Coraci Fidélis de Mou-
ra fez um discurso emocionado. 
A advogada ressaltou a impor-
tância da solenidade e comen-
tou sobre o papel da mulher 
na administração da Justiça. 
“O pioneiro é um explorador 
de sertões, abrindo caminho 
para outros iguais.” Para Cora-
ci, ainda há muito para viver e 
experimentar, “inaugurando li-
nhagens e fundando reinos”.  

Mulheres com mais de 30 anos de profissão são homenageadas. 
A presença feminina na Seccional já é de 43%

Reverência às pioneiras
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Reconhecimento: advogadas pioneiras recebem homenagem da OAB-GO durante solenidade
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rões carcerários no Rio de Janeiro, 
Maranhão, Piauí e Pará. Estão em 
andamento em Alagoas, Espírito 
Santo e Tocantins. O total de bene-
fícios concedidos é superior a três 
mil. Além de liberdade, o mutirão 
inclui progressão de pena, trabalho 
externo e visitas ao lar.

Conforme dados do Conselho 
Nacional de Justiça, existem no 
Brasil em torno de 446 mil presos. 
“Entre 20% e 30% dos processos 
examinados implicam em soltura 
ou algum tipo de excesso”, diz o 
coordenador nacional do Mutirão 
Carcerário, juiz auxiliar da presi-
dência do Conselho Nacional de 
Justiça, Erivaldo Ribeiro dos San-
tos. O juiz corregedor Carlos Mag-
no Rocha da Silva, coordenador da 
ação em Goiás, informa que no Es-

Iniciativa inédita mobiliza dezenas de advogados 
em favor dos direitos dos presos do Estado

OMutirão Carcerário, ini-
ciativa inédita do Conse-
lho Nacional de Justiça, 

em parceria com o Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás e com 
a OAB-GO, mobilizou dezenas de 
advogados goianos que trabalha-
ram voluntariamente em favor dos 
direitos das pessoas presas em seis 
municípios da região do Entorno 
do Distrito Federal. De acordo com 
a Corregedoria-Geral de justiça de 
Goiás, na primeira fase do mutirão 
(de 15 a 25 de junho), foram anali-
sados 942 processos das comarcas 
de Santo Antônio do Descoberto, 
Águas Lindas, Luziânia, Novo 

Gama, Valparaíso e Cidade Oci-
dental e concedidos 156 benefícios 
de liberdade. Do total de liberdades 
concedidas, 17 beneficiaram presos 
já condenados. Somente em Luziâ-
nia foram analisados 291 processos 
criminais. O município com maior 
número de benefícios de liberdade 
foi Águas Lindas, com 40 solturas, 
seguida de Valparaíso, com 34, 
Novo Gama, com 21 e Luziânia, 
com 18 solturas. 

A finalidade do Mutirão Car-
cerário é dar efetividade aos direi-
tos do encarcerado, principalmente 
os assegurados pela Constituição 
Federal. Já foram realizados muti-

Ação mostra deficiências 
no sistema prisional
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Paulo 
Gonçalves: 

objetivo é 
maior do 

que diminuir 
a população 

carcerária

Constituição 

Federal – Artigo 5º

Direito a assistência 
religiosa (VII); 
individualização da pena 
(XLVI); não cumprir 
penas cruéis (XLVII, “c”); 
cumprimento da pena em 
estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do 
apenado (XLVIII); respeito 
à integridade física e moral 
(XLIX); em se tratando de 
presidiária, condições para 
que possa permanecer com 
seus filhos durante o período 
de amamentação (L); não ser 
processado nem sentenciado 
senão pela autoridade 
competente (LIII); não ser 
privado da liberdade sem o 
devido processo legal (LIV); 
imediato relaxamento da 
prisão ilegal pela autoridade 
judiciária (LXV); não ser 
levado à prisão ou nela 
mantido quando a lei admitir 
a liberdade provisória, com 
ou sem fiança (LXVI).

Direitos do encarcerado cadeias públicas do Entorno”, des-
tacou. Ele informou que durante 
o Mutirão Carcerário a Secretaria 
de Segurança Pública tomou pro-
vidências no sentido de construir 
dois presídios na região e de refor-
mar os atuais, com ampliação do 
espaço das celas. 

Na opinião do presidente da 
Comissão de Direitos Humanos, 
Acesso à Justiça e Direitos So-
ciais da OAB-GO (CDH), Paulo 
Gonçalves, o mutirão não pode 
ser visto como um trabalho ten-
dente a apenas diminuir a popula-
ção das unidades prisionais, pois 
é muito mais que isso, na medida 
em que expõe as vísceras do pró-
prio sistema carcerário.

Atentado à dignidade

Segundo Paulo Gonçalves, 
foi possível constatar que o poder 
executivo, que é responsável pelo 
Sistema Prisional, mantém na re-
gião unidades de encarceramento 
que atentam contra a dignidade 
humana. “Em todos os presídios 
ou cadeias públicas visitados há 
excesso de população. Celas com 
capacidade para quatro pesso-
as estavam ocupadas por oito ou 
mais, com alguns instalados até 
dentro da latrina. É intuitivo que 
a superpopulação tem o condão 
de tornar cruel o cumprimento da 
pena. Ademais, em nenhuma  des-
sas unidades o preso cumpria sua 
pena de acordo com a natureza 
do delito, a idade e o sexo. Logo 
a integridade física e a integrida-
de moral do encarcerado não têm 
sido  respeitadas”, ressalta.

O presidente da CDH chama 
a atenção para a precariedade da 
estrutura física dos presídios do 
Entorno, o que não garante a total 
permanência do preso, lembrando 
ser deficitário o número de agen-
tes prisionais e demais servidores 

tado de Goiás há 10 mil presos. Só 
no Entorno do Distrito Federal são 
cerca de 1550.

O coordenador nacional afir-
mou que a Ordem dos Advogados 
do Brasil tem sido grande parcei-
ra nos mutirões carcerários. Na 
opinião de Erivaldo Ribeiro, em 
Goiás, a participação da Seccio-
nal é mais relevante, já que o Es-
tado não tem defensoria pública. 
“A luta pelo respeito aos direitos 
fundamentais do cidadão é uma 
das muitas causas defendidas pela 
Ordem e não há situações mais 
constrangedoras do que ficar pre-
so além do tempo determinado ju-
dicialmente ou cumprir pena em 
condições precárias”, ponderou.

Resultados

O juiz-corregedor Gerson 
Santana Cintra, um dos coorde-
nadores regionais do evento, con-
siderou os resultados do Mutirão 
Carcerário no Entorno do Distrito 
Federal altamente positivos. “Ti-
vemos oportunidade não só de 
conceder benefícios de liberdade 
a quem tinha direito, mas de de-
tectar problemas graves como a 
superlotação e a precariedade das 

Parceria: 
ação 
conjunta 
busca corrigir 
falhas no 
cumprimento 
de penas
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envolvidos na recuperação do 
apenado. “Foi também constatado 
retrocesso quanto ao recipiente em 
que é servida a alimentação para 
o preso, que num passado bem 
recente era descartável, do tipo 
“marmitex”, e, agora, a pretexto 
de economizar, é um vasilhame 
plástico, retornável depois de la-
vado pelo próprio preso, que além 
de ficar com odor desagradável, 
propicia a cultura de fungos e bac-
térias, podendo comprometer a 
saúde de toda a população carce-
rária”, alerta.

Quanto ao Poder Judiciário, 
foi constatada a falta de juízes e de 
servidores para atender à deman-
da dos jurisdicionados, tornando 
a justiça mais lenta. Paulo Gon-
çalves informa que “os juízes que 
por lá passam, o fazem em caráter 
transitório, pois, à exceção da Co-
marca de Luziânia, as demais são 
de entrância inicial. Apenas Luzi-
ânia conta com fórum adequado 
para atendimento da população, 
nas outras comarcas da região do 
Entorno do Distrito Federal, as ins-
talações são precárias”, destaca. 

Indispensabilidade 

A participação voluntária dos 
advogados reunidos pela OAB-
GO tem grande importância no 
trabalho de revisão dos processos 
criminais, contribuindo positiva-
mente com os resultados do Mu-
tirão Carcerário. Segundo o secre-
tário geral da 
Comissão 
de Direi-
tos Hu-
m a n o s , 
Acesso à 
Justiça e Di-
reitos Sociais, 
Alexandre Pru-
dente Marques, 
como o advogado é 

essencial à administração da jus-
tiça, todas as medidas visando be-
neficiar os encarcerados passam 
pelas mãos dos profissionais da 
advocacia, que analisam os pro-
cessos e diante das irregularida-
des, solicitam medidas cabíveis. 

 Alexandre coordena, junto 
com o presidente da CDH, a equi-
pe de advogados que participa do 
mutirão. Ele lembrou o princípio 
da indispensabilidade do advo-
gado na promoção da justiça. “A 
participação no mutirão reflete o 
nível de consciência social dos 
advogados goianos, que estão 
atuando, com total dedicação”, 
afirma. Os interessados podem 
procurar a CDH e a Comissão 
da Advocacia Jovem (CAJ), que 
está trabalhando a mobilização 
dos jovens advogados, que terão 
oportunidade de aprimorar seus 
conhecimentos durante o Mutirão 
Carcerário.  O Mutirão prossegue 
até o dia 16 de outubro, com re-
visão dos processos em todas as 
comarcas goianas.

Segunda etapa 

Vários advogados vo-
luntários estão participando 
da segunda etapa do Mutirão 
Carcerário nos municípios 
de Formosa, Planaltina, Cris-
talina, Caldas Novas, Catalão, 
Morrinhos, Itaberaí, Trin-
dade, Anápo-
lis, Itumbiara, 

Quirinópolis, Rio Verde, Jataí, 
Niquelândia, Minaçu, Uruaçu e 
Goianésia. Os trabalhos começa-
ram no dia 17 de agosto e prosse-
guem até o dia 16 de outubro. Se-
gundo o juiz-corregedor, Carlos 
Magno Rocha da Silva, coorde-
nador regional do Mutirão, nestes 
municípios devem ser analisados 
cerca de três mil processos de pre-
sos condenados e provisórios.

A mobilização dos profis-
sionais da advocacia teve a par-
ticipação direta do presidente da 
seccional, Miguel Cançado, do 
presidente e do secretário-geral 
da Comissão de Direitos Huma-
nos, Acesso à Justiça e Direi-
tos Sociais da OAB-GO, Paulo 
Gonçalves e Alexandre Prudente 
Marques, além dos presidentes 
das subseções da OAB-GO, que 
entraram em contato com os 
advogados que militam na área 
criminal na própria região onde 
acontece o mutirão.

Alexandre 
Prudente: o 
advogado é 

essencial
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o Procura  
crescente
Fundo mantido pela entidade aumenta 
número de participantes e de beneficiários

O 
OABPrev-GO/TO, fundo 
de pensão da advocacia 
de Goiás e Tocantins, co-

memora o aumento do número de 
participantes do seu plano de previ-
dência, o Adv-Prev. Até 4 de setem-
bro, o fundo contabilizou a adesão 
de 1.259 participantes. O número 
de beneficiários somou 2.594. Es-
ses dados apontam ainda um bene-
ficiário por invalidez e, desde agos-
to, a OABPrev-GO/TO começou a 
pagar uma pensão por morte. 

Segundo o diretor financeiro 
da OABPrev, Reinaldo Barreto, há 
um visível incremento das ativida-
des do fundo. Ele destaca as novas 
instalações do imóvel, após ampla 
reforma do prédio situado na Rua 
100, no centro de Goiânia, que, por 
sua localização, facilita o acesso 
dos advogados. Reinaldo Barre-

to reitera o aumento do quadro de 
funcionários do fundo, cujo resul-
tado mais visível é a melhora no 
atendimento dos profissionais. “A 
parceria firmada pela Caixa de As-
sistência dos Advogados de Goiás 
(Casag) e a Seccional está respal-
dando todas as ações da OABPrev-
GO/TO”, enfatiza o diretor.

Ele lembra, ainda, a reestru-
turação da empresa responsável 
pela comercialização dos contra-
tos de adesão, a Mongeral, que 
vem adotando estratégias com o 
objetivo de aumentar sensivel-
mente a divulgação do plano de 
previdência e o número de con-
sultas dos profissionais. A pró-
pria Mongeral designou um ge-
rente específico para administrar 
o fundo, tal a importância que 
dedica ao produto. 

Nova instalação: OABPrev-GO/TO busca melhor atendimento 

O diretor financeiro lembra 
também das campanhas empreen-
didas no Tribunal de Justiça e no 
Fórum, ao buscarem a adesão dos 
advogados que ainda desconhecem 
o plano previdenciário. “Consulto-
res do OABPrev-GO/TO ficam à 
disposição dos inscritos para apre-
sentar o plano, tirar dúvidas e fazer 
simulações”, reforça. 

E, por último, o diretor 
acrescenta um dado fundamen-
tal: a recente mudança da legisla-
ção do setor, admitindo a porta-
bilidade. Ou seja, os advogados 
podem transferir seus fundos 
aplicados em bancos privados 
sem perder o benefício. Outra 
grande vantagem da medida, se-
gundo ele, é a possibilidade do 
advogado optar por uma taxa 
de administração menor e um 
acompanhamento personaliza-
do de suas aplicações. Reinaldo 
Barreto espera que a portabilida-
de signifique atrair um número 
significativo de participantes no 
Adv-Prev. O plano inclui a pre-
venção contra invalidez, morte 
e redução da capacidade labo-
rativa. O OABPrev-GO/TO tem 
como instituidores a OAB-GO, a 
Casag, a OAB-TO e a Caixa de 
Assistência dos Advogados do 
Tocantins (Caato). 

Reinaldo Barreto: OABPrev-GO/
TO está empenhada em buscar 
novas adesões

Carlos Costa
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O OAB-Saúde oferece 
atendimento completo pela 
Unimed em Goiás e disponi-
biliza serviços de urgência e 
emergência nos outros Estados 
do País;  atendimento direto 
e exclusivo com autorização 
on-line por meio da Central 
de Solução do Cliente, sem 
a necessidade de fila; convê-
nio com diversas entidades de 
referência na área de saúde; 
serviço gratuito de UTI mó-
vel, além de integração com 
os demais serviços da Casag. 
Regularmente, são realizadas 
campanhas preventivas com 
o objetivo de melhorar a saú-
de dos usuários e também de 
conscientizar quanto a seus di-
reitos e modo racional de uti-
lização dos benefícios.  

Sistema de 
gestão voltado 
para a excelência
O plano de saúde da OAB-GO, com 10 mil 
usuários e fundo de reserva de segurança 
superior a R$ 5 milhões, é considerado modelo

A 
OAB-Saúde implanta 
novo sistema de gestão 
com o objetivo de aper-

feiçoar os serviços oferecidos 
aos cerca de 10 mil usuários. 
Considerado modelo pela qua-
lidade no atendimento, o plano 
de saúde da OAB-GO está cada 
vez mais forte, com fundo de 
reserva de segurança superior a 
R$ 5 milhões. A fatura mensal 
do plano gira em torno de R$ 
1 milhão. Segundo o vice-pre-
sidente da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Ca-
sag), Enil Henrique de Souza 
Filho, que é responsável pela 
gestão do plano, os especialis-
tas recomendam que os planos 
de saúde tenham fundo de re-
serva uma vez e meio superior 
ao valor da fatura. “A tranqui-
lidade de contar com um fundo 
de reserva de segurança cinco 
vezes superior ao gasto mensal 
do plano dá ao usuário a garan-
tia de que poderá contar com 
o melhor atendimento, quando 
necessário”, ressalta Enil. 

O novo sistema de gestão, 
voltado para a busca da exce-
lência dos serviços, estabele-
ce controle informatizado de 

Enil Henrique de Souza Filho: 
garantia do melhor atendimento

consultas, exames médicos, 
internações e demais proce-
dimentos cobertos pelo OA-
BSaúde. “Para continuar for-
te, oferecendo segurança ao 
usuário, o plano precisa ser 
utilizado adequadamente, evi-
tando excessos, que poderão 
resultar em prejuízos para to-
dos os beneficiários”, adverte 
Enil. Ele lembra que os casos 
onde houver número de pro-
cedimentos (consultas, exa-
mes etc) acima da média serão 
analisados e acompanhados 
pelo médico da equipe.

Benefícios

Criado há 16 anos, o OAB-
Saúde presta aos seus conve-
niados atendimento integral 
de acordo com as exigências 
da Agência Nacional de Saúde 
(ANS). É rotina a busca de prá-
ticas que resultem na redução de 
custos. “A saúde financeira do 
plano nos dá tranqüilidade em 
dizer que temos um plano sóli-
do, com foco na satisfação dos 
clientes e usuários e que man-
tém excelente relacionamento 
com os parceiros, destaca.

Carlos Costa
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s Transparência 
na gestão financeira 

Unanimidade e louvor 
marcam a aprovação 
da prestação de contas 

do exercício do ano de 2008, no 
Conselho Seccional da OAB-
GO. A prestação de contas foi 
aprovada por voto unânime do 
Conselho, em sessão plenária, 
depois de ter sido submetida à 
auditoria externa da Master Au-
ditores Independentes e, agora, 
segue para análise do Conselho 
Federal da OAB. Na votação da 
matéria, realizada no dia 17 de 
junho de 2009, todos os con-
selheiros seccionais presentes 
constataram transparência e or-
ganização nos demonstrativos 
que compõem a prestação de 
contas. O referido relatório foi 

publicado no Diário da Justiça 
de Goiás no dia 23 de junho. 

A prestação de contas da 
OAB-GO apresenta aplicação 
correta dos recursos em prol da 
categoria e em sintonia com os 
princípios da transparência e pro-
bidade administrativa. Em 2008, 
a receita orçamentária  foi de R$ 
17.914.508,39 e, mesmo com o 
investimento de R$ 1.584.626,94 
na aquisição de bens imóveis, 
houve um superávit de R$ 
1.124.093,50. A OAB-GO tem 
sido absolutamente transparen-
te em suas contas. Um exemplo 
disto é que a Seccional também 
é constantemente auditada pelo 
ICQ Brasil,  que vai recomendar 
a recertificação de conformida-

de à norma ABNT NBR ISO 
9001:2008 para o sistema de ges-
tão da qualidade da OAB-GO, o 
que representa certificação inter-
nacional, excelência e transparên-
cia de suas ações.

“Tudo isto demonstra trans-
parência na gestão financeira da 
OAB-GO”, afirma o presidente 
Miguel Ângelo Cançado. “A 
análise e a aprovação do rela-
tório de prestação de contas da 
OAB-GO  são realizadas em 
sessão ordinária do Conselho, 
aberta a qualquer pessoa, como 
deve ser”. O presidente destaca 
ainda que a gestão é conduzida 
com absoluta lisura e que todos 
os princípios da boa administra-
ção têm sido cumpridos.

Receita Orçamentária Previsão Execução Despesa Orçamentária Previsão Execução
Receita Corrente  15.923.864,43 15.923.864,43 Despesa Corrente 14.799.770,93 14.799.770,93
Receita de Contribuições  6.380.028,89 6.380.028,89 Despesa de Custeio 12.737.983,81 12.737.983,81
Receitas de Infrações  0,00 0,00 Transferências Correntes   2.061.787,12 2.061.787,12
Receitas de Serviços  1.067.881,16 1.067.881,16 
Receitas de Cobrança  41.687,16 41.687,16 Despesa de Capital   1.990.643,96 1.990.643,96
Receitas Patrimoniais  304.306,91 304.306,91 Investimentos   1.720.643,96 1.720.643,96
Receitas Diversas  7.808.297,00 7.808.297,00 Inversões Financeiras      270.000,00 270.000,00
Transferências Correntes  321.663,31 321.663,31 Aquisição de Imóveis
     Aquisição Títulos de Crédito
Receita de Capital  0,00 0,00
Alienação de Bens  0,00 0,00 Transferências de Capital
Transferência de Capital  0,00 0,00 Empréstimos

Variações Ativas  1.990.643,96 1.990.643,96 Reserva de Contingência
Aquisição de Bens Móveis  369.586,16 369.586,16
Aquisição de Bens Imóveis 1.584.626,94 1.584.626,94
Aquisição de Títulos e Valores 36.430,86 36.430,86

Soma  17.914.508,39 17.914.508,39 Soma 16.790.414,89 16.790.414,89 
Déficit  0,00 0,00 Superávit Orçamentário    1.124.093,50 1.124.093,50
Total  17.914.508,39 17.914.508,39 Total 17.914.508,39 17.914.508,39

Balanço orçamentário
 Receita    Despesa
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a Falta de políticas públicas 
para atendimento e proteção
O Ministério Público e a OAB-GO, em parceria, desenvolvem 
campanha de ação permanente em prol dos idosos

Campanha de ação per-
manente desenvolvida 
pelo Ministério Público 

Estadual, em parceria com a 
OAB-GO, desde o início do mês 
de julho, constata a ausência de 
políticas públicas de atendimen-
to, proteção e assistência social 
aos idosos em Goiás. Um exem-
plo é Aparecida de Goiânia, que 
não dispõe de instituições públi-
cas de longa permanência para 
abrigar a população da terceira 
idade. Conforme dados oficiais, 
existem 153 instituições do tipo 
no Estado, sendo que 40 serão 
visitadas inicialmente.

O trabalho será por amos-
tragem em 11 municípios onde 
estão registradas três ou mais 
instituições de longa perma-
nência de idosos: Formosa, 
Anápolis, Itumbiara, Inhumas, 
Iporá, Pontalina, Ipameri Cal-
das Novas, Jataí, Aparecida de 
Goiânia e Trindade. Participam 
voluntariamente da campanha 
advogados do Grupo de Traba-
lho (GT) do Idoso da OAB-GO, 
que é integrado ao Núcleo de 
Apoio Técnico (NAT) do Ido-
so do Ministério Público, sob a 
coordenação do promotor Hum-
berto Puccinelli e da advogada 
Cinthya Hayashida de Carvalho 
Zortéa. As visitas são acompa-
nhados pelo promotor local.

O termo de cooperação 
técnica firmado pelo Ministé-

rio Público e a OAB-GO obje-
tiva promover o enfrentamento 
das questões que envolvem a 
situação dos idosos no Esta-
do de Goiás, com a elaboração 
de mapeamento qualitativo das 
instituições de longa permanên-
cia, e a propositura de políticas 
públicas. A campanha começou 
com visitas a oito instituições 
nos municípios de Aparecida de 
Goiânia, Trindade e Jataí. Em 
nenhum dos três municípios vi-
sitados há abrigos estaduais. A 
maioria deste tipo de instituição 
é privada com caráter filantró-
pico e em alguns casos há uma 
pequena subvenção do governo 
na área da saúde. Segundo Cin-
thya, a existência de instituições 
públicas é fato raro, o que con-
solida a certeza da ausência de 
políticas públicas.   

Caso grave

Durante as visitas foram 
constatados problemas graves 
apenas em uma instituição par-
ticular, em Trindade, que se en-
contra em processo de interdição 
judicial. “Todas as condições 
verificadas, tanto com relação 
às instalações físicas e à dinâmi-
ca institucional não coadunam 
com o mínimo aceitável para a 
manutenção de idosos. Percebe-
mos a presença de pessoas com 
transtornos mentais, e a insti-

tuição, mesmo interdita-
da, continuava admitindo 
novos pacientes. A casa é 
mantida exclusivamente 
com os recursos das apo-
sentadorias dos internos”, 
denuncia, lembrando que o 
estabelecimento descumpre to-
das as exigências necessárias 
para o funcionamento de abri-
gos, não tem registro nos Con-
selhos Estadual e Municipal do 
idoso, nem alvará sanitário.

Responsável pela defesa do 
cidadão em Goiás, o promotor 
Humberto Puccinelli informou 
que desde o ano passado, em 
razão das diversas ilegalidades 
verificadas no local, foi propos-
ta ação civil pública buscando a 
interdição do estabelecimento 
até que o mesmo se adequasse 
às normas da Vigilância Sani-
tária e ao Estatuto do Idoso. A 
ação foi acatada pela Justiça. 
“Infelizmente, até hoje não foi 
possível materializar a interdi-
ção devido à falta de instituições 
que possam abrigar os internos, 
conforme alegação da Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social”, ressalta

A coordenadora do GT do 
idoso informa que, de modo ge-
ral, as demais unidades visitadas 
apresentaram situação razoável, 
com deficiências especialmente 
na infraestrutura, sem nada que 
chamasse atenção para eventual 
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violação de direito dos idosos. 
Em Aparecida de Goiânia, onde 
foi constatada a necessidade de 
investimentos urgentes em ins-
tituições de longa permanência 
de idosos pelo poder público, 
foram visitadas três entidades 
filantrópicas mantidas pela ma-

çonaria, pelos espíritas, com 
recursos próprios e de doações. 
“Foram constatadas precarieda-
des estruturais, falta de recursos 
humanos e financeiros, mas, que 
na medida das limitações, têm 
atendido de forma satisfatória 
os residentes”, informa.

Experiências positivas
A segunda visita foi em 

Trindade, onde, além da ins-
tituição particular que está em 
processo de interdição, o gru-
po conheceu as instalações da 
Casa Lar Vila Vida e da Vila 
São Cotolengo. A coordena-
dora do GT do Idoso conside-
rou interessante o trabalho de-
senvolvido na Vila Vida, uma 
instituição pública em que os 
idosos residentes são inde-
pendentes do ponto de vista 
físico e financeiro. Cada um 
possui sua casa no condomí-
nio e o recebimento e gestão 
da aposentadoria é de sua res-
ponsabilidade.

As 30 casas são cedidas 
pela prefeitura, que adminis-
tra a manutenção do condo-
mínio, que conta com piscina 
onde são realizadas aulas de 
hidroginástica e atividades de 
lazer. A cada 15 dias é reali-
zada visita médica aos idosos, 
que contam também com um 
posto do Programa Saúde da 
Família, ao lado da institui-
ção. Na opinião de Cinthya 
são importantíssimos os esta-
belecimentos dessa natureza, 
onde a segurança e a sociali-
zação são priorizadas, pois em 

geral, o idoso, mesmo estando 
ainda saudável, muitas vezes, 
fica isolado da sociedade e 
até mesmo da família.

Outro estabelecimento 
modelo de assistência social é 
a Vila São José Bento Coto-
lengo, uma das instituições fi-
lantrópicas mais tradicionais 
de Goiás, que presta atendi-
mento integral e permanente a 
365 pessoas com deficiências 
crônicas associadas. Entre 
os pacientes estão 48 idosos, 
que recebem tratamento ade-
quado, conforme as normas 
do Estatudo do Idoso. Em Ja-
taí, foram visitadas duas ins-
tituições, uma pública e uma 
filantrópica. Mantida pela 
Secretaria de Promoção So-
cial do Município, a institui-
ção pública, embora funcione 
em instalações antigas, que 
necessitam de reforma e de 
investimentos em atividades 
de lazer e recursos humanos, 
procura atender adequada-
mente os idosos. Já na insti-
tuição filantrópica de orien-
tação espírita foi constatada 
condições de habitabilidade, 
com atendimento humanizado 
aos moradores.
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Desde início de junho 
passado, a OAB-GO 
instalou monitores em 

seus espaços para informar ad-
vogados e estagiários sobre fatos 
do dia-a-dia do mundo jurídico, 
esportes, meteorologia, econo-
mia, cotação de moedas, bolsa 
de valores e fatos institucionais 
relativos à Seccional. 

“Este é mais um canal de 
aproximação, de comunicação, 
mais um serviço que disponibi-
lizamos, exatamente pensando 

em mostrar para a categoria, o 
que a instituição faz”, afirmou 
o presidente da OAB-GO, Mi-
guel Cançado, durante lança-
mento do serviço.

Os equipamentos já estão 
funcionando na sede adminis-
trativa da Seccional, na Escola 
Superior de Advocacia de Goiás 
(ESA-GO), no Centro de Servi-
ços, na Farmácia do Advogado 
da Av. Goiás, na Casag Serviços, 
nas salas dos advogados no Fó-
rum de Goiânia, na Justiça Fede-

ral e na sala de digitalização de 
processos no Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região e no 
estacionamento da OAB-GO em 
frente ao TRT-18. Em breve, es-
tarão em funcionamento os mo-
nitores instalados no Centro de 
Cultura Esporte e Lazer (CEL).

Para o secretário-geral 
da entidade, Celso Gonçalves 
Benjamin, a iniciativa pionei-
ra da Seccional demonstra sua 
preocupação em levar informa-
ção aos inscritos.
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Informe OAB-GO
Seccional oferece mais um veículo de comunicação à advocacia
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Inscritos recebem prêmios

Os premiados nos sorteios da promoção Cadastro Atualizado 
Vale Mais, campanha realizada pela Seccional, receberam 
os equipamentos durante a sessão ordinária do Conselho 
realizada no dia 19 de agosto. Os diretores (foto) entregaram 
um notebook ao estagiário Ricardo Afonso de Araújo Costa e 
um notebook, um scanner e uma leitora de cartão ao advogado 
Rodrigo Fonseca da Cruz. 
Os sorteios foram realizados durante o IV Jogos Abertos da 
Advocacia. A campanha teve como objetivo atualizar os dados 
cadastrais dos advogados e estagiários e estimular o uso do 
meio de comunicação eletrônico. Entre 8 de abril e 6 de agosto, 
mais de 1,2 mil inscritos, entre estagiários e advogados, 
participaram da campanha.

Arrecadação de alimentos 

No dia 19 de agosto, o Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB-GO entregou 130 
quilos de alimentos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Goiânia. Os 
mantimentos, arrecadados na quarta edição dos Jogos Abertos da Advocacia e no Arraiá da CAJ, 
foram utilizados nas refeições servidas aos atletas que participaram da VI Olimpíada das Apaes 
do Estado de Goiás. Também foram doadas 52 cestas de alimentos à Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia, que as sorteou, no dia 28 de agosto, durante as comemorações do Dia do Gari.

OAB-GO entrega 
sala no Fórum 
de Itajá

Desde o dia 7 de agosto, 
os advogados goianos 
que atuam no município 
de Itajá ganharam mais 
benefícios da OAB-GO, 
com a inauguração da Sala 
da Delegacia da Seccional, 
no Fórum de Itajá, sob a 
jurisdição da Subseção de 
Jataí. A solenidade contou 
com a presença do presidente 
da autarquia, Miguel Ângelo 
Cançado, o vice-presidente 
Henrique Tibúrcio Peña e 
os conselheiros seccionais 
Francisco Barbosa Garcia 
e Érico Rafael Fleury de 
Campos Curado. Para o 
presidente da Subseção de 
Jataí, Mário Ibrahim do 
Prado, a nova sala da OAB 
enobrece os advogados 
atuantes em Itajá e também 
aqueles que eventualmente 
passam pela região. “Apesar 
de pequena, Itajá é muito 
freqüentada por advogados 
de outros Estados brasileiros 
como São Paulo e Mato 
Grosso do Sul”, acrescentou. 
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Edição de acórdãos

O volume 26 da Seleção de Acórdãos do Conselho 
Administrativo Tributário (CAT), referente a 2008, foi lançado 
no dia 20 de agosto. Esta é a 11ª edição de acórdãos publicada 
em parceria com a OAB-GO e a Cooperativa de Economia e 
Crédito dos Advogados (Credijur). O presidente da Seccional 
goiana da OAB, Miguel Ângelo Cançado, e o presidente da 
Credijur, Felicíssimo Sena, marcaram presença na solenidade. 
Na ocasião, o presidente do CAT, José Arthur Mascarenhas da 
Silva, agradeceu a autarquia goiana e a Credijur pelo apoio 
prestado na elaboração deste volume. “Graças a uma feliz 
parceria com a Ordem, tivemos a oportunidade de lançar mais 
essa edição de acórdãos”, reconheceu.

Medalha 
do Mérito 
Legislativo

Para comemorar o 
Dia do Advogado, a 
Assembléia Legislativa 
entregou a Medalha 
do Mérito Legislativo 
a 75 advogados 
goianos durante sessão 
especial realizada no 
dia 10 de agosto. A 
cerimônia foi proposta 
pelo presidente 
da Comissão de 
Constituição, Redação e 
Justiça (CCJ), deputado 
Fábio Sousa, e teve 
aprovação unânime entre 
os parlamentares. Os 
dirigentes da Seccional 
homenageados foram: 
o vice-presidente, 
Henrique Tibúrcio 
Peña; os conselheiros 
seccionais Reginaldo 
Martins, Juverci 
Felício Vieira e 
Francisco Barbosa 
Garcia; o presidente da 
Comissão de Estudos 
Constitucionais, 
Legislação, Doutrina 
e Jurisprudência da 
Seccional, Danilo de 
Freitas; o ex-conselheiro 
Francisco de Assis 
e os presidentes das 
Subseções de Aparecida 
de Goiânia, Walter de 
Araújo, e de Jataí, Mário 
Ibrahim do Prado. 

Casag Leva Você

Os advogados e estagiários goianos já contam com 
mais um benefício. A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Casag) lançou, no dia 24 de 
agosto, o serviço Casag Leva Você. Trata-se de um 
transporte gratuito oferecido, exclusivamente, aos 
inscritos na OAB-GO. Uma van com 16 lugares 
e ar condicionado circula, das 8 às 18 horas, 
numa área compreendida entre órgãos do Poder 
Judiciário em Goiânia. Para utilizar o transporte, 
basta o inscrito estar em dia com a anuidade da 
Seccional e apresentar o cartão de identidade 
profissional. Confira o trajeto que o veículo 
percorre no site da Casag - www.casag.siteoficial.
ws/casag/.
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Projudi 1 

A OAB-GO, por meio da 
Comissão do Advogado 
Público e do Advogado 
Assalariado, presidida 
pela advogada Carla 
Queiroz, promoveu 
encontros com 
procuradores que atuam 
no Executivo estadual 
e municipal para tratar 
do Projudi. A Escola 
Superior de Advocacia, 
no dia 29 de junho, 
promoveu palestra 
sobre o peticionamento 
eletrônico a procuradores 
do Estado e também aos 
gestores públicos. O 
tema “Processo Judicial 
Digital” foi abordado 
pelo juiz da 4ª Vara Cível 
da Comarca de Goiânia, 
Aureliano Albuquerque 
Amorim, que tem falado 
sobre o assunto em 
diversas reuniões nas 
subseções da OAB-GO. 
Segundo Carla Queiroz, a 
adaptação dos advogados 
públicos ao processo 
eletrônico é “a grande 
preocupação da comissão” 
e o objetivo da palestra 
do magistrado é dirimir 
dúvidas sobre o assunto. 
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Fórum de Vianópolis

Em 19 de agosto, o presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, participou da inauguração do prédio 
do fórum da comarca de Vianópolis. A nova instalação, 
que abriga uma sala da Seccional para advogados 
militantes na região, foi entregue no dia do aniversário 
de 61 anos da cidade. O governador de Goiás, Alcides 
Rodrigues Filho, e autoridades do meio jurídico 
participaram do evento. “É essencial que a OAB tenha 
espaço em todos os prédios do Judiciário. A Justiça não 
funciona sem a participação do advogado”, afirmou 
o diretor do foro, juiz Chrispim Silva Araújo. A sala 
da Ordem no Fórum de Vianópolis vai beneficiar os 
advogados militantes na região.

Projudi 2

Em 18 de maio, no Paço Municipal, aconteceu reunião realizada pela Comissão do Advogado Público 
e do Advogado Assalariado com os procuradores municipais para discutir a implantação do Projudi. 
Comandando a reunião, o presidente Miguel Cançado lembrou que a ESA-GO está modernizando os 
equipamentos de informática que ficam à disposição da categoria nas salas de apoio para atender às 
exigências do processo eletrônico. Além da exposição dos dirigentes da OAB-GO, os procuradores 
municipais também assistiram à palestra da professora Samira Povoa, do Senai, que ministra o curso sobre 
o Projudi na ESA-GO e tiraram dúvidas sobre o assunto.

Divulgação
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Curso sobre 
processo 
eletrônico

Desde dezembro de 2008, a Escola 
Superior de Advocacia de Goiás 
(ESA-GO) promove periodicamente 
curso de capacitação prática 
em Processo Judicial Digital, o 
Projudi. Inúmeros profissionais da 
advocacia foram orientados sobre 
o sistema. Até o final de julho, 25 
turmas receberam treinamento, 
das quais 293 profissionais 
participaram dos cursos. 
Segundo a diretora-adjunta da ESA 
e conselheira seccional Márcia 
Queiroz, os participantes do 
treinamento têm assimilado muito 
bem as aulas. Na sua opinião, o 
curso possui um grande diferencial 
– ele não se restringe apenas ao 
peticionamento eletrônico, mas 
orienta também sobre noções 
básicas de informática, as 
quais muitos profissionais não 
dominam. “A implantação do 
Projudi avança rapidamente em 
todo o Estado”, avisa.

Quarta-Cultural Junina

Com a presença de centenas 
de advogados da capital e do 
interior, o Arraiá da Comissão 
da Advocacia Jovem (CAJ), 
realizado em 24 de junho no 
Centro de Cultura, Esporte e 
Lazer da OAB-GO (CEL). Com 
muita animação regada à música, 
dança e comidas típicas, a festa 
mobilizou, além dos advogados, 
diretores, conselheiros e 
presidentes de comissões da 
Seccional. A próxima edição da 
Quarta-Cultural está prevista 
para outubro. 
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Maçonaria homenageia Seccional

A Maçonaria Filosófica do Estado de Goiás realizou em sua 
sede, na noite do dia 20 de agosto, sessão pública especial em 
homenagem à OAB-GO. Na oportunidade, o presidente da 
Seccional goiana, Miguel Ângelo Cançado, proferiu palestra, 
sob o tema “O Entendimento dos Conceitos de Liberdade, 
Fraternidade e Igualdade à Luz da Legislação Brasileira”.

Carlos Costa

OAB-GO pede recesso forense 
na Justiça estadual

O presidente da OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, 
já encaminhou ofício à presidência do Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) solicitando 
a implantação do recesso forense entre os dias 
20/12/2009 a 06/01/2010, com a suspensão dos 
prazos processuais, permitindo, assim, que os 
advogados goianos possam programar o seu 
descanso de fim de ano. O pedido se faz necessário 
tendo em vista que o projeto de lei 06/2007, que 
altera o Código de Processo Civil para permitir a 
suspensão dos prazos processuais, ainda está em 
tramitação no Congresso Nacional e não foi votado 
pelo Senado. O assunto também já foi tratado pela 
OAB-GO com os senadores goianos.
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Diretoria do Semesg toma posse

Na quarta-feira, dia 1º de julho, o presidente da Seccional 
goiana, Miguel Ângelo Cançado, prestigiou a posse 
da primeira diretoria eleita do Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Educação Superior 
do Estado de Goiás (Semesg) em solenidade que aconteceu 
no auditório Eli Alves Forte, na sede da OAB-GO. O 
professor Jorge de Jesus Bernardo tomou posse como 
presidente do sindicato. Entre as metas do Semesg, estão a 
busca pela qualidade do ensino superior e a continuidade da 
parceria com a OAB-GO. O governador Alcides Rodrigues 
(foto) participou da solenidade.

Semana da 
Previdência 
traz Nelson Nery

O OABPrev-GO/TO 
promoveu, de 15 a 19 de 
junho, na sala da Seccional 
no Fórum de Jataí, a Semana 
da Previdência. O evento, 
promovido pela Casag, OAB-
GO e Subseção de Jataí, 
trouxe aos profissionais do 
Direito inúmeras informações 
sobre as vantagens do plano 
de previdência da advocacia 
– Adv-Prev. Os participantes 
assistiram a três apresentações 
do plano e agendaram visitas 
com os consultores da 
instituição.
O evento foi encerrado na 
noite do dia 19 com a palestra 
“O Contexto da Sentença e a 
Recorribilidade das Decisões 
de 1º Grau no Processo Civil 
Brasileiro”, ministrada pelo 
advogado e professor Nelson 
Nery Junior, doutor e mestre 
em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP). Mais 
de 600 pessoas estiveram no 
Centro Municipal de Eventos 
e Cultura Dom Benedito 
Domingos Cóscia, entre 
advogados, promotores, 
juízes, que prestigiaram a 
palestra de um dos maiores 
especialistas em Direito Civil 
do País.

CCAs voltam a funcionar

O TJ-GO firmou novo convênio com a 1, a 2 e a 8 Corte de Conciliação e Arbitragem de 
Goiânia, no dia 31 de agosto, com o apoio e a participação da OAB-GO. As três cortes são as 
primeiras convalidadas desde janeiro de 2008, quando foi revogado o Decreto Judiciário nº 
070/97, que instituiu o Projeto das Cortes de Conciliação e Arbitragem (CCAs), bem como todos 
os decretos judiciários sobre o assunto.

Direito do Trabalho
 
Com o apoio da OAB-GO, o Instituto Goiano de Direito do 
Trabalho (IGT) e a Associação dos Magistrados do Trabalho 
da 18ª Região (AMATRA XVIII) realizarão o 16º Congresso 
Goiano de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. O 
evento será realizado nos dias 22, 23 e 24 de outubro, no 
auditório da Faculdade de Direito da Universidade Católica 
de Goiás, em Goiânia. 

Leo Iran
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Intimações digitais

O Recorte de Intimações 
Digitais recebeu a aprovação 
de 97,83% dos 3.417 
advogados que responderam 
pesquisa de opinião da OAB-
GO. A maioria, 56,39%, 
respondeu estar muito 
satisfeito, outros 41,44%, 
satisfeito. Disseram estar 
pouco satisfeitos 1,90% dos 
advogados que votaram, 
e não gostar, 0,26%. O 
questionamento foi aplicado 
de 7 de julho a 15 de agosto. 
Para 2.352 dos que votaram 
(68,79%), a implantação do 
recorte é a ação mais importante 
realizada pela atual gestão entre 
outras quatro opções listadas. O 

serviço, lançado pela Seccional 
em fevereiro deste ano, conta 
com a adesão de cerca de 
15 mil advogados goianos. 
O profissional cadastrado 
recebe por meio eletrônico 
(celular e e-mail) informações 
sobre intimações processuais 
publicadas em seu nome nos 
Diários de Justiça de Goiás e 
da União. A pesquisa também 
avaliou o grau de satisfação 
com a atual gestão da OAB-
GO. Afirmaram estar muito 
satisfeitos ou satisfeitos uma 
soma de 86,87% dos votantes; 
outros 11,76% responderam 
estar pouco satisfeitos e, 1,37%, 
não gostar. 

Recertificação 
do ISO para 
a OAB-GO 

O Instituto de 
Certificação Qualidade 
Brasil (ICQ Brasil) 
vai recomendar a 
recertificação de 
conformidade à norma 
ABNT NBR ISO 
9001:2008 para o 
Sistema de Gestão da 
Qualidade da OAB-
GO. A informação foi 
repassada ao presidente 
da Seccional goiana, 
Miguel Ângelo Cançado, 
durante reunião no dia 
5 de junho. O processo 
da auditoria externa 
foi realizado de 2 a 
5 de junho. Para o 
presidente da OAB-
GO, a recertificação 
valoriza e fortalece os 
serviços prestados pela 
instituição à advocacia 
em Goiás e demonstra 
transparência na gestão 
da Seccional.

A OAB-GO recebeu o presidente da Associação Goiana dos Advogados Trabalhistas (Agatra), 
João Negrão de Andrade Filho e a secretária-geral da entidade, Neliana Fraga de Sousa, aos 
diretores da OAB-GO, dia 15 de junho. Andrade Filho e Neliana, que tomaram posse na diretoria 
da Agatra em abril deste ano, foram recebidos pelo presidente da Seccional, Miguel Ângelo 
Cançado, pelo vice-presidente da Seccional, Henrique Tibúrcio Peña, e pelo diretor-tesoureiro, 
João Bezerra Cavalcante. “Queremos nos aproximar da Seccional, que é uma importante parceira 
para a Agatra”, destacou a secretária-geral da entidade.

Agatra visita Seccional

Sessão no Rio do Conselho Federal

Vinte e três anos depois da sede do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) ser transferida para Brasília, o 
Rio de Janeiro voltou a sediar a entidade máxima da advocacia 
brasileira entre os dias 8 e 9 de junho. O presidente da OAB-GO, 
Miguel Ângelo Cançado, participou da sessão do Conselho na 
capital fluminense, quando os conselheiros federais deliberaram 
sobre 47 processos com temas diversos. Na ocasião, o membro 
honorário vitalício da entidade e ex-presidente, Hermann Assis 
Baeta, recebeu a Medalha Raymundo Faoro.
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Anicuns 
recebe OAB 
Vai à Escola

A Subseção da OAB-
GO de Anicuns vai 
receber, neste mês de 
novembro, uma edição 
do serviço OAB vai à 
Escola, coordenado pela 
Comissão da Advocacia 
Jovem da Seccional. O 
projeto já visitou escolas 
da rede pública estadual 
na capital e no interior. 
A partir deste segundo 
semestre, o serviço vai 
atingir a rede particular 
de ensino. 

Mutirão de 
Conciliação

Mais de 1,6 mil audiências 
foram realizadas no Mutirão 
de Conciliação, dia 28 de 
junho. Promovido pelo 
Tribunal de Justiça em 
parceria com a diretoria do 
Foro da Comarca de Goiânia 
e com a Seccional goiana 
da OAB, o evento ocupou 
sete andares do Fórum, onde 
101 bancas de conciliação 
foram montadas. Centenas de 
advogados, juízes, servidores 
do Judiciário e voluntários 
trabalharam no mutirão. 
A Comissão de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem 
da OAB-GO, presidida pela 
conselheira seccional Carla 
Sahium Traboulsi, esteve 
presente. A sala da Ordem 
no Fórum funcionou como 
centro de distribuição de 
processos e deu suporte aos 
advogados que trabalharam.

OAB-GO na Campanha do Agasalho

A diretoria da OAB-GO entregou à presidente da Organização 
das Voluntárias do Judiciário (OVJ), Maria do Socorro 
Ribeiro Teles, 200 cobertores para a Campanha do Agasalho 
desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). “A 
Seccional não poderia deixar de participar de uma importante 
ação social como essa”, disse o presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado. A presidente da OVJ agradeceu a contribuição 
e a iniciativa da entidade. 

Lista sêxtupla para o TJ-GO

A diretoria da OAB-GO está fazendo a análise das 36 
inscrições ao processo de formação da lista sêxtupla e 
a divulgação dos nomes deferidos. A partir de votação 
se chegará aos seis nomes que serão indicados para 
o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJ-GO) na vaga destinada à advocacia pelo 
Quinto Constitucional. A vaga é decorrente da criação 
de novos postos previstos na Lei 16.307/08. O último 
desembargador do TJ-GO indicado pela Ordem goiana 
foi o advogado Geraldo Gonçalves da Costa, que 
assumiu, em março deste ano, lugar deixado com a 
aposentadoria do desembargador Charife Oscar Abrão.
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TJ-GO
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Contas judiciais

A diretoria-geral do Foro da Comarca de Goiânia 
conseguiu junto ao Banco do Brasil autorização para 
que juízes e servidores das Varas Cíveis, devidamente 
identificados, tenham acesso, via internet, a saldos 
e extratos atualizados de contas judiciais do Poder 
Judiciário de Goiás no referido banco. O serviço atende 
a uma reivindicação da OAB-GO junto ao Foro e vai 
agilizar o procedimento, que antes poderia levar entre 
dois e três meses por necessitar de envio de ofício à 
instituição financeira para a consulta.

Informatização

Desde o dia 21de julho, mandados de segurança, execuções 
fiscais e embargos da execução fiscal estão sendo recebidos 
pelo Processo Judicial Digital (Projudi). O juiz auxiliar 
da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), 
Aureliano Albuquerque Amorim, informa que a medida é 
necessária para dar celeridade ao trâmite processual e favorecer 
tanto o juiz quanto o advogado, já que tudo é disponibilizado 
em tempo real. A Escola Superior de Advocacia de Goiás 
(ESA) mantém uma sala equipada para se acessar o Projudi. 
Na ESA é ministrado curso sobre o tema. "O processo 
eletrônico já é uma realidade. É por isso que a OAB-GO está 
empenhada em orientar a advocacia sobre o assunto", frisa o 
presidente da Seccional, Miguel Ângelo Cançado.

Exame de Ordem

Audiência pública no Senado 
Federal dia 8 de julho 
discutiu projeto de autoria 
do senador Gilvam Borges 
(PMDB-AP) que determina 
o fim do Exame da OAB. O 
vice-presidente da Seccional 
goiana, Henrique Tibúrcio 
Peña, saiu otimista em 
relação a não aprovação da 
matéria. Peña, que foi ao 
evento acompanhado dos 
presidentes das Comissões de 
Ensino Jurídico, conselheiro 
seccional Flávio Buonaduce, 
e de Estágio e Exame de 
Ordem, conselheiro seccional 
Júlio César do Valle, fez uma 
avaliação positiva da reunião. 
Ele apontou que nomes de 
destaque do Senado, como 
os senadores Marconi Perillo 
(PSDB-GO) e Marco Maciel 
(DEM-PE), são favoráveis à 
manutenção do Exame. 
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Retirada de autos

O vice-presidente da Seccional goiana da OAB, 
Henrique Tibúrcio Peña, comemorou a publicação da 
Lei 11.969/09, que regulamenta a retirada de autos 
dos cartórios judiciais pelos advogados por uma hora. 
"Com a nova lei, os advogados poderão ficar com os 
autos para consultar ou tirar cópia fora do ambiente 
forense, o que pode, inclusive, gerar economia para o 
profissional", afirmou. O presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da OAB-GO, Luciano Mtanios 
Hanna diz que a legislação é mais uma conquista para 
a advocacia. O projeto, de autoria do deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP), foi aprovado em junho deste ano 
pelo Senado.
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Diretoria do 
Foro da capital 
elogia atuação 
da OAB-GO

O diretor do Foro da comarca 
de Goiânia e 1º juiz-corregedor, 
Carlos Elias da Silva, elogiou a 
atuação da OAB-GO na defesa 
das prerrogativas profissionais 
dos advogados. Ele esteve na 
instituição em agosto, quando 
ratificou a importância da 
parceria com a Seccional para a 
realização de ações de interesse 
da categoria e sociais, como o 
mutirão carcerário. 
Carlos Elias salientou o trabalho 
que vem sendo desempenhado 
pela Comissão da OAB-GO 
de Acompanhamento dos 
Trabalhos da Diretoria do 
Foro da Comarca de Goiânia, 
presidida pelo conselheiro 
seccional Murillo Macedo 
Lôbo, com a qual se reúne 
mensalmente. 

Advogado 
lança livro 

infantil

O universo infantil 
é o tema do livro do 

advogado e escritor Paulo 
Morais, que lançou a obra 
Zapty – O Extraterrestre, 

em Anápolis. O 
presidente da Subseção, 

Antônio Heli, presitigiou 
o colega no evento.

Reforma processual

No dia 6 de agosto, o auditório da Escola Superior de 
Advocacia de Goiás  (ESA-GO) foi palco da palestra (Re) 
Pensando a Reforma Processual Penal, ministrada pelo 
advogado criminalista Aury Lopes. O palestrante é doutor em 
Direito Processual Penal, professor e coordenador do curso de 
especialização em Ciências Penais da PUC-RS. 
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Reunião no Foro

Desde o dia 1º de setembro, as sentenças e decisões dos juízes da comarca de Goiânia estão sendo 
disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A informação é do diretor do Foro 
da comarca da Capital, juiz-corregedor Carlos Elias da Silva, com quem a Comissão da OAB-GO de 
Acompanhamento dos Trabalhos da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia esteve reunida, no dia 
17 de agosto, para acompanhar o andamento de solicitações feitas anteriormente e também para cobrar 
mais melhorias nos serviços forenses.
Outra questão tratada na ocasião pela comissão, foi a falta de juiz substituto na 1ª Vara de Família, 
durante a ausência temporária da titular. “Trata-se de uma vara com demanda muito pesada para ficar 
sem magistrado mesmo que por um curto período”, disse o coordenador da comissão da OAB-GO, 
Murillo Macedo Lôbo. O juiz Carlos Elias comunicou que os advogados que tiverem demandas urgentes 
devem se dirigir à direção do foro, pois serão designados juízes para despachá-las.

Honorários de Sucumbência

Em reunião com o senador Marconi Perillo (PSDB-GO), em 
Brasília, o vice-presidente da OAB-GO, Henrique Tibúrcio Peña, 
coordenador da Campanha por Honorários de Sucumbência Justos, 
pediu apoio aos projetos que tratam dos honorários de sucumbência 
dos advogados em tramitação no Congresso. O encontro ocorreu dia 
8 de julho, após audiência pública que debateu projeto que pede fim 
do Exame da Ordem. Perillo afirmou que dará apoio total e irrestrito 
à campanha desenvolvida pela OAB-GO e que acompanhará de 
perto a tramitação dos projetos.
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Movimento 
pela conciliação

Em reunião com o presidente da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, a presidente, o vice-presidente e 
o coordenador do Movimento pela Conciliação do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), 
respectivamente, a juíza Doraci Lamar Rosa, o 
juiz Carlos Elias da Silva, também diretor do 
Foro da comarca de Goiânia, e o juiz Fernando 
Ribeiro Montefusco, do 9º Juizado Especial 
Cível de Goiânia, pediram o apoio da Seccional 
na divulgação das audiências concentradas de 
conciliação, marcadas para 29 e 30 de outubro. “A 
parceria da OAB-GO é essencial para o êxito do 
evento”, afirmou Montefusco. Miguel Cançado 
colocou a Seccional e seus veículos de comunicação 
à disposição do movimento.
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Cartão da OAB

A Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-GO cobra, desde o início do ano 
passado, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, providências em relação ao 
atendimento prestado aos advogados nas unidades do Vapt-Vupt. De acordo com 
reclamações, os atendentes do Vapt-Vupt não aceitam o cartão profissional do advogado, 
expedido pela OAB, como documento de identificação civil.
Em resposta à última solicitação, o assessor-geral da Secretaria de Segurança Pública 
enviou à Comissão expediente afirmando que, em abril de 2008, foi encaminhado 
ofício circular a todas as unidades administrativas básicas da secretaria, orientando que 
o cartão profissional do advogado seja aceito como prova de identidade civil.

Sala para advogados

A Seccional cobrou, em agosto, do 
delegado-geral da Polícia Civil, Aredes 
Correia Pires, a disponibilização de 
espaço físico no complexo das delegacias 
especializadas situadas no Setor Cidade 
Jardim, em Goiânia, próximo ao Detran-
GO, para instalação de Sala da OAB-GO. 
O delegado-geral da Polícia Civil garantiu 
que vai atender, em breve, à reivindicação 
da OAB-GO. Por meio da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas, a instituição já 
havia encaminhado, em dezembro do ano 
passado, ofício solicitando o espaço à 
Secretário de Segurança Pública do Estado. 
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XXII Encontro Pan-Americano de Direito Processual

Fotos: João Faria
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Fotos: Estúdio Maria Célia e João Faria

Baile do Rubi
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Baile do Rubi

Fotos: Estúdio Maria Célia
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