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5 Capa

13  Entrevista / Miguel Cançado

Presidente da Seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil por dois 
mandatos consecutivos, Miguel Cançado será o primeiro profissional goiano a 
assumir um posto de direção na OAB nacional, ao exercer o cargo de diretor-
tesoureiro do Conselho Federal. 

 

Num processo transparente e democrático, a chapa OAB Forte venceu a eleição, derrotando quatro 
outras chapas na mais concorrida campanha da história de quase 80 anos da Seccional goiana. 
Participaram do processo eleitoral 12.508 profissionais regularmente inscritos na Ordem, dos quais 
4.976 escolheram Tibúrcio para a presidência.

9  Entrevista / Henrique Tibúrcio

Eleito para a presidência da OAB-GO em novembro de 2009, o advogado Henri-
que Tibúrcio Peña já planeja agenda para os três anos de seu mandato. Os planos 
incluem consolidar as conquistas alcançadas pela advocacia no Estado e avançar 
em direção à superação de novos desafios, com trabalho, empenho, compromis-
so, disposição, seriedade, transparência e parcerias.

 

17  Balanço 2004-2009

Nos últimos seis anos, a direção da OAB-GO propôs e executou inúmeros pro-
jetos, obras e eventos, sempre com a preocupação de valorizar a advocacia, de-
fender seus interesses maiores e capacitar os profissionais goianos. Num balanço 
desse período, destacam-se iniciativas para a universalização dos serviços presta-
dos ao advogado em todo o Estado.

 

A
di

ls
on

 C
as

tro



4   Revista da OAB-GO - Setembro/Dezembro de 2009

Aadvocacia goiana reco-
nheceu a qualidade e a 
relevância do nosso tra-

balho no comando da OAB-GO 
e nos designou o mandato do tri-
ênio 2010/2012, que será lidera-
do por Henrique Tibúrcio.

O resultado vitorioso da 
eleição realizada em novembro 
último é a deferência mais im-
portante que poderíamos receber 
da categoria. Demonstra que es-
tamos no caminho certo na luta 
pelo pleno apoio ao exercício da 
profissão; que a nossa convicção 
sobre os objetivos a serem alcan-
çados tem o aval dos inscritos.

Nos dois mandatos em que 
estive na presidência da Seccio-
nal, procurei retribuir a confian-
ça depositada por meus colegas. 
Trabalhei intensamente para 
que tivessem, cada dia mais, 
orgulho da profissão. E, nesta 
edição da Revista da OAB-GO, 
tenho a satisfação e honra de 
mostrar que obtivemos muito 
sucesso nesse objetivo.

Trata-se de mais uma pres-
tação de contas à categoria. Nas 
próximas páginas, a advocacia 
goiana poderá conferir o balanço 
das inúmeras ações, reivindica-

ções, obras, serviços e benefí-
cios conquistados em favor da 
advocacia goiana no período das 
gestões em que estive na presi-
dência, de 2004 a 2009.

Demos continuidade à meta 
de interiorização dos nossos ser-
viços visando à categoria mili-
tante nas subseções da OAB-GO. 
Nesse sentido, aprimoramos a es-
trutura já existente no interior por 
meio de ampliações e reformas, e 
edificamos cinco sedes próprias 
nos últimos seis anos. Além disso, 
os inscritos no interior do Estado 
receberam mais benefícios e ser-
viços da Casag e grande parte dos 
eventos realizados pela ESA-GO.

As conquistas que obtivemos 
nos últimos anos comprovam que 
avançamos muito na valorização 
da categoria e que a entidade que 
representa a advocacia de Goiás 
tem muitas razões para ser refe-
rência em todo o Brasil.

A partir de fevereiro, tenho 
um novo desafio em prol da ca-
tegoria ao assumir cargo de di-
reção no Conselho Federal da 
OAB. A expectativa é continuar 
honrando nossa nobre profissão 
e trabalhar intensamente por to-
dos os advogados do país.

Compromisso 
com a advocacia
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Miguel Ângelo 
Cançado, presidente 
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Disputa acirrada define nova diretoria da 
Seccional para o triênio 2010/2012 com 
participação de mais de 12,5 mil advogados

Na eleição mais concorri-
da da história de quase 
80 anos da Seccional 

goiana da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, na qual con-
correram cinco chapas, a OAB 
Forte, liderada por Henrique 
Tibúrcio Peña, venceu o sexto 
pleito consecutivo. Um total de 
12.508 advogados regularmen-
te inscritos na Ordem e com a 
anuidade em dia compareceu às 
urnas eletrônicas, cedidas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral e 
espalhadas em mais de 30 se-
ções em Goiânia e em outras 87 
cidades do interior do Estado.

Henrique Tibúrcio Peña saiu 
vitorioso com 4.976 votos. Dos 
12.508 votantes, 8.154 foram da 
capital e 4.354 do interior. Devido 
à concorrência acirrada, a eleição 
ganhou as ruas de Goiânia, de 
Anápolis, de Rio Verde e de outras 
cidades de maior porte em Goiás. 

O presidente da Comissão 
Eleitoral da OAB-GO, advo-
gado Jamar Correia Camargo, 
considerou tranquilo o evento. 
A preparação demorou mais de 
60 dias e envolveu o trabalho de 
mais de mil pessoas, entre mem-
bros das comissões eleitorais, 
mesários e fiscais. 
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escolhe OAB Forte
Sangue novo

Juntamente com a nova 
diretoria da OAB-GO foram 
eleitos também os conselhei-
ros estaduais, federais,  dire-
toria da Caixa de Assistência 
dos Advogados de Goiás (Ca-
sag) e diretores das subseções. 

A escolha da OAB For-
te para a Seccional de Goiás 
trouxe nomes novos para a ad-
ministração da entidade, pro-
movendo a mudança de quase 
80% dos seus integrantes. 

Os dirigentes atribuem 
a vitória ao histórico de bons 
serviços prestados à categoria 
e aos projetos apresentados 
em campanha.
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Miguel Cançado e Henrique Tibúrcio comemoram vitória da 
chapa OAB Forte pela sexta vez consecutiva

Felicíssimo Sena 
e companheiros: 
à espera da 
contagem final

Fotos: Adilson Castro

Comemoração: advogados 
tomam a rua 101 para comemorar 

resultado das eleições 2009

Processo tranquilo: mãe e 
filha depois de divulgado o 

resultado dos votos

RESULTADO 
FINAL
Atitude
1737 votos
OAB Forte
4976 votos
Ordem
431 votos
OAB Melhor
438 votos
Renovação
4614 votos
Nulos
173 votos
Brancos
139 votos
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Henrique 
Tibúrcio Peña
presidente

“Foi uma eleição muito de-
mocrática, com processo elei-
toral tranquilo, transparente e 
bem organizado como sempre 
acontece na Ordem. A advocacia 
goiana reconheceu as conquistas 
que obteve nos últimos anos por 
meio do Projeto OAB Forte, nas 
administrações de Felicíssimo 
Sena e Miguel Cançado. A res-
posta desse trabalho foi o resulta-
do das urnas. Vamos agora colo-
car nossas propostas em prática, 
honrando aqueles compromissos 
firmados com os advogados de 
Goiás, contando para isso com a 
colaboração de todos eles.”

Sebastião Macalé
vice-presidente

“O prestígio que a OAB-GO desfruta 
junto à sociedade goiana e o trabalho sé-
rio que executa resultaram em um proces-
so eleitoral muito disputado, com cinco 
chapas. Isso mostra a força da advocacia 
goiana. A entidade está sempre mostrando 
sua importância e vigor. Queremos, nes-
ta gestão, dar atenção especial ao setor 
de comunicação da Ordem, aprimorando 
mais os meios para levar informações atu-
alizadas a todos os advogados da capital 
e do interior, para que possam interagir 
mais e melhor. Vamos resgatar os com-
promissos de campanha, principalmente 
no interior do Estado.”

Carlos Costa
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avalia processo eleitoral

Adilson Castro
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Flávio Buonaduce Borges
Secretário-geral

“Embora algumas pessoas tenham tentado 
baixar o nível do processo eleitoral, os advoga-
dos goianos compareceram às urnas, votando e 
valorizando a OAB Forte. Agora vamos dar con-
tinuidade ao trabalho desenvolvido pela direto-
ria que deixa o cargo, seguindo as orientações do 
presidente Henrique Tibúrcio. Daremos prosse-
guimento sempre tentando melhorar ainda mais 
a nossa atuação em prol da valorização da advo-
cacia goiana.”

Maria Lucila Ribeiro 
Prudente de Carvalho
secretária-geral adjunta

“A eleição da OAB-GO foi um processo democrático. Os 
advogados tiveram a oportunidade de escolher a melhor chapa 
- a OAB Forte - entre as cinco concorrentes. Fomos vencedo-
res graças ao trabalho que executamos ao longo dos últimos 
anos. Os membros da OAB Forte procuram se atualizar sempre 
e atender às reivindicações dos advogados goianos. Vamos dar 
continuidade aos trabalhos desenvolvidos, consolidando, ain-
da mais, as comissões, trazendo os advogados para dentro da 
Ordem, com maior participação em eventos, cursos, palestras, 
e até frequentando mais o CEL.”

Enil Henrique de 
Souza Filho
diretor-tesoureiro

“Defendo mais união entre os 
advogados, que é uma categoria 
diferenciada e guardiã da demo-
cracia. No processo eleitoral, que 
culminou com a vitória da OAB 
Forte, foram feitas várias mani-
festações de algumas chapas não 
condizentes com a importância da 
advocacia e houve gastos excessi-
vos. Agora como diretor-tesourei-
ro da OAB-GO, a meta é cumprir 
a função com eficácia e transpa-
rência, seguindo o planejamento 
estratégico que for definido”

Adilson Castro

Adilson Castro

Carlos Costa



Disposição 
para superar
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Trabalho, empenho, 
compromisso, disposi-
ção, seriedade, trans-

parência e parcerias. Essas 
são as armas com as quais o 
novo presidente da seccional 
goiana da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Henrique 
Tibúrcio Peña, vai atuar nos 
próximos três anos para pro-
mover o avanço das conquis-
tas da advocacia de Goiás, su-
perando os grandes desafios 
que a instituição tem pela 

frente e contribuindo para 
a busca de soluções 

para os complexos 
problemas do 

País e do Estado. Disposição 
e vontade de trabalhar não lhe 
faltam, como ficou demonstra-
do nesta entrevista à Revista da 
OAB-GO. 

Como o senhor avalia a elei-
ção de 2009 para a OAB-GO?

Henrique Tibúrcio – O 
processo eleitoral teve caracte-
rísticas diferenciadas na última 
eleição, porque foram cinco 
chapas disputando a presidên-
cia. Isso é uma demonstração 
da importância da Ordem, da 
grandiosidade que ela expres-
sa hoje. É natural que muitas 
pessoas, muitos profissionais 
pleiteiem dirigir essa institui-
ção tão prestigiada e tão res-
peitada. Entendo que esse qua-
dro será a tônica das próximas 
eleições, com disputas cada vez 
mais acirradas. Foi uma eleição 
democrática, o processo elei-
toral tranquilo, transparente e 
bem organizado, como sempre 
acontece na Ordem. A avalia-
ção que faço é muito positiva e 
a advocacia goiana reconheceu 
as conquistas que obteve nos úl-
timos anos por meio do Projeto 
OAB Forte, nas duas últimas 
administrações. Os advogados 

Carlos Costa
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perceberam isso e a resposta foi o 
resultado positivo das urnas.

Um processo eleitoral é 
sempre desgastante e traz al-
gumas divisões. Como o senhor 
pretende aglutinar ou reagluti-
nar os advogados em torno dos 
interesses maiores da advocacia 
goiana?

Tibúrcio – O que eu que-
ro dizer, sobretudo, é o seguinte: 
passada a eleição, deixamos de ser 
candidatos para voltarmos a ser 
advogados e, momentaneamente, 
administradores da Ordem. Que-
remos fazer uma administração 
para todos os advogados e inclu-
sive convidar aqueles que têm 
compromisso verdadeiro com a 
instituição, com a categoria e com 
a advocacia, a se unirem a nós, 
mesmo que tenham ocupado es-
paço em outras chapas. São todos 
bem-vindos para que possamos 
trabalhar em favor da advocacia 
em nossa administração. Mais do 
que isso, os incentivamos a vir 
participar efetivamente da nossa 
gestão. Eu sempre disse que so-
mos um projeto aberto que tem 
interesse em contar com o apoio e 
a força dos advogados que querem 
trabalhar pelo bem e pelo desen-
volvimento da categoria. Todos 
os que estiverem imbuídos desse 
espírito de colaboração e trabalho 
terão espaço e oportunidades em 
nossa instituição.

O senhor foi eleito, logi-
camente, por sua plataforma 
política, que continha muitas 
propostas e ações. Como será a 
implementação dessas propostas 
de modo a honrar os compro-
missos assumidos?

Tibúrcio – Será com muito 
trabalho, disposição e empenho. 
Fizemos propostas factíveis, pro-
postas de quem conhece a insti-

tuição e sabe do que ela é capaz. 
Não fizemos nenhuma proposta 
miraculosa. Todas são passíveis 
de implementação, porque temos 
responsabilidade com a instituição 
e precisamos nos manter respon-
sáveis. A partir de agora, vamos 
trabalhar para resgatar nossos 
compromissos que estão foca-
dos em algumas vertentes, como 
o tratamento da defesa das prer-
rogativas de forma institucional, 
junto aos poderes constituídos, ao 
Judiciário, ao Ministério Público 
e a outros órgãos, com o objetivo 
de reduzir custas judiciais, um dos 
grandes desafios que temos. E va-
mos aproveitar 2010, ano eleitoral, 
para discutir com os candidatos ao 
governo do Estado essa questão. 
E todas as ações com as quais nos 
comprometemos no decorrer da 
campanha serão implementadas 
rapidamente, com muita disposi-
ção, trabalho e comprometimento 
dos que foram eleitos.

Nos últimos seis anos, a 
OAB-GO avançou muito no que 
diz respeito a instalações físicas, 
equipamentos e também na me-
lhoria dos serviços prestados aos 
advogados. O senhor vai manter 
esta mesma linha?

Tibúrcio – Cada gestão, na 
verdade, tem um foco consideran-
do especialmente o seu período 

temporal. As gestões de Felicís-
simo Sena, por exemplo, foram 
muito focadas (porque essa era a 
necessidade do momento) na edi-
ficação da nossa estrutura física, 
levando os benefícios também ao 
interior, promovendo a construção 
do nosso clube e de nossas sedes. 
Tudo isso, naquele momento, era 
o que a advocacia mais precisava. 
As gestões de Miguel Cançado, 
além de darem continuidade a es-
sas construções, foram focadas na 
ampliação da linha de serviços e 
benefícios, fazendo-os chegar a to-
dos os advogados. O foco da pró-
xima gestão, necessariamente, terá 
de ser a participação da Ordem no 
dia-a-dia da advocacia, estar mais 
próxima do advogado, lutando, 
por exemplo, pela valorização dos 
honorários de sucumbência, que é 
uma parte importante da remune-
ração dos advogados, ou seja, tor-
nar o exercício profissional mais 
satisfatório para o advogado. Esse 
é o foco. Eu acho que o momento 
agora é este, mas claro, sem des-
cuidar da manutenção da nossa es-
trutura física e de sua ampliação, 
bem como da melhoria de toda a 
nossa linha de serviços, disponibi-
lizando-a aos profissionais da ca-
pital e do interior, utilizando o que 
a tecnologia nos proporciona para 
que possamos estar mais próximos 
dos advogados e da sociedade.

A propósito dos honorários 
de sucumbência, como será a 
atuação da Ordem para que essa 
conquista seja ainda mais signi-
ficativa?

Tibúrcio – Nós temos um 
grande desafio pela frente em re-
lação a isso, que é a sensibilização 
da magistratura. São os magistra-
dos que fixam esses honorários. É 
preciso que estejam sensibilizados 
com a importância de o advogado 

“O resultado da 
eleição é a prova de 
que os advogados 
reconheceram as 

conquistas alcançadas 
nos últimos anos”
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ser remunerado à altura da dig-
nidade da profissão que exerce. 
A aplicação da Justiça é feita por 
meio de um tripé que é a Magis-
tratura, o Ministério Público e a 
advocacia. Então não pode haver 
descompasso entre essas carrei-
ras. Juízes são bem remunerados, 
membros do Ministério Público 
também. E é natural que o advoga-
do também seja para não ficar infe-
riorizado nessa relação, já que não 
há hierarquia entre eles. Para se 
ter Justiça forte é necessário uma 
advocacia forte. Além dessa sensi-
bilização, vamos atuar fortemente 
junto ao Congresso Nacional para 
a aprovação de um Projeto de Lei 
que especifique regras mais rígidas 
para a fixação desses honorários, 
que não fiquem somente ao arbí-
trio do juiz. É preciso estabelecer 
regras claras e condizentes com a 
importância da profissão.

O senhor mencionou ante-
riormente a questão das prer-
rogativas. Houve avanços, mas 
ainda há o que fazer. Como será 
na sua atuação? 

Tibúrcio – Esse é um proble-
ma permanente. Enquanto houver 
relação entre pessoas, e a nossa 
profissão é naturalmente uma ati-
vidade de embate, isto é, teremos 
de estar nos opondo a outro advo-
gado, ao Ministério Público, a um 
magistrado ou delegado de polícia. 
Então, teremos atritos. E temos de 
trabalhar para evitar que ocorram. 
Tivemos muitos avanços. Hoje, fe-
lizmente, já não acontecem tantos 
casos de violação das prerrogati-
vas como no passado. Trabalhare-
mos institucionalmente para evitar 
isso. Vamos dialogar com o Poder 
Judiciário, com o Ministério Pú-
blico e outras instâncias de modo 
que possamos adotar uma forma 
de conduta entre essas autorida-

des e os advogados para que não 
tenhamos mais violações de prer-
rogativas. Uma das formas de tam-
bém conseguir isso é a aprovação 
de Projeto de Lei que criminaliza 
a ofensa às prerrogativas dos ad-
vogados. Tem havido uma atuação 
muito forte da OAB para que o 
projeto seja aprovado o mais rapi-
damente possível.

Duas questões importantes 
são a melhoria do ensino jurídi-
co e o Exame de Ordem. Este úl-
timo, inclusive, tem sido alvo de 
críticas nos últimos anos e até de 
tentativas de extingui-lo. Como 
será a conduta da Ordem em re-
lação a isso?

Tibúrcio – Em relação ao en-
sino jurídico já temos uma atribui-
ção constitucional que é a de velar 
pelo seu aprimoramento em todo 
o país. Temos feito esse trabalho, 
mas precisamos avançar mais. 
Isso pela participação efetiva da 
Ordem na formação daquele aca-
dêmico que cursa Direito. Precisa-
mos atuar de forma a incentivá-lo 
a adotar a advocacia como profis-
são de fato. Não que ele se inscre-
va na Ordem apenas como mero 
cumpridor de uma meta de estágio 
probatório para tentar uma carrei-
ra por concurso público, mas que 
efetivamente se entusiasme com 
a profissão de advogado. E para 

isso teremos de trabalhar junto às 
faculdades, contribuindo com esse 
aprimoramento, até com a qualifi-
cação desse acadêmico antes que 
venha a sair da faculdade.

E quanto ao Exame de Or-
dem?

Tibúrcio – Quanto ao Exame 
de Ordem a nossa posição é mui-
to clara. Ele é necessário, é im-
portante e é uma segurança para 
a sociedade, pois garante que pro-
fissionais sem qualificação e habi-
litação para o exercício profissio-
nal não cheguem ao mercado de 
trabalho. O Exame de Ordem está 
em constante processo de aprimo-
ramento, inclusive porque há uma 
discussão em todo o país com o 
objetivo de aprimorar as provas, e, 
sobretudo, a aplicação, já que atu-
almente o Exame é unificado em 
todas as seccionais do País. Isso é 
muito positivo porque o certame 
tem que, cada vez mais, se consti-
tuir em aferidor da habilitação do 
profissional. 

A OAB tem participado for-
temente de campanhas institu-
cionais em prol da sociedade, a 
exemplo da questão da violên-
cia. Esse tema também está nas 
prioridades da nova diretoria da 
OAB-GO?

Tibúrcio – Sem dúvida ne-
nhuma. Hoje, a violência é um 
dos problemas que afetam indis-
tintamente qualquer pessoa, seja 
advogado, trabalhadores de outras 
áreas, famílias, pobre, rico. A vio-
lência é algo que atinge a todos 
e é reflexo da deficiência do Es-
tado, pois é deficiente na saúde, 
na educação, na moradia. É tam-
bém deficiente quanto à seguran-
ça pública. Temos visto pesquisas 
apontando que a segurança públi-
ca é uma das questões que mais 

“Vamos fazer uma 
gestão para todos 

os advogados, 
promovendo a união 
para o crescimento 

da advocacia goiana”
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preocupam a população. Vamos 
trabalhar cobrando ações efetivas 
do poder público e inclusive que 
as verbas específicas destinadas 
aos projetos de segurança pública 
sejam utilizadas corretamente no 
combate à violência e à crimina-
lidade. Há indícios de que verbas 
programadas a essa área são des-
viadas pelo Executivo (federal, es-
tadual e até municipal) para outras 
finalidades. Mas entendemos que 
a segurança pública é prioridade 
hoje no Brasil.

No que diz respeito à advo-
cacia dativa houve melhorias, 
mas ainda há desafios. Como 
será sua atuação nessa área?

Tibúrcio – Vamos atuar fir-
me, inclusive tratando desse as-
sunto com o procurador-geral do 
Estado para que os pagamentos 
tenham continuidade. Fizemos um 
acordo, com atuação direta do pre-
sidente Miguel Cançado, para que 
os valores atrasados fossem pagos 
em 18 parcelas e, salvo engano, 
faltam apenas duas para serem 
quitadas. Avançamos na discussão 
e temos compromisso do governa-
dor de que uma vez encerrado o 
pagamento dos atrasados, a ver-
ba continue sendo destinada para 
pagamento dos serviços presta-
dos pelos advogados dativos atu-
almente, ou seja, vamos garantir 
a continuidade dos pagamentos. 
Mais do que isso, vamos trabalhar 
para que esses valores aumentem, 
já que os honorários que seguem 
a tabela da PGE estão defasados. 
Vamos atuar firmes para que eles 
sejam atualizados.

A OAB-GO tem se voltado 
também para o apoio ao jovem 
advogado. Como a questão será 
abordada?

Tibúrcio – Vamos incremen-

tar esse apoio. Hoje o advogado 
principiante encontra um mercado 
muito difícil, saturado, competi-
tivo e ele precisa entender que é 
necessário se qualificar. Vamos 
colocar os mecanismos exigidos 
à sua disposição, inclusive à pre-
paração de sua carreira, para que 
possa aprender a identificar nichos 
de mercado em que ainda pode 
atuar e preparar o planejamento 
de sua carreira em longo prazo, 
investimento em marketing pes-
soal e profissional. Tudo isso sem 
ferir os códigos de ética e facilitar 
a inserção do jovem advogado no 
mercado de trabalho.

Com relação ao peticiona-
mento eletrônico, o que fazer 
para que essa ferramenta seja 
efetivamente utilizada por todos 
os advogados, facilitando o de-
sempenho de suas atividades?

Tibúrcio – O peticionamento 
eletrônico é um grande avanço. É 
uma realidade que já existe e não 
há o que discutir. O que precisa-
mos é aprimorar o processo. O 
peticionamento eletrônico ainda 
é muito difícil de ser trabalhado, 
porque não foram desenvolvidas 
ferramentas capazes de facilitar a 
vida do advogado. Ele é difícil de 
ser usado, é lento e, por isso, pou-
co utilizado. Temos de fazer com 
que o Projudi, por exemplo, que é 

o sistema de peticionamento ele-
trônico da Justiça Estadual, passe 
pelas correções que forem neces-
sárias para que funcione melhor. 
A Ordem está disposta a colaborar 
com o Poder Judiciário para ajudá-
lo, encontrando as melhores solu-
ções tecnológicas para que o sis-
tema realmente funcione de forma 
fácil. É preciso ressaltar que o pe-
ticionamento eletrônico significa 
um grande avanço na tramitação 
dos processos. Temos de trabalhar 
para aprimorarmos esse importan-
te instrumento, colocando-o de 
forma plena e eficaz à disposição 
da advocacia e do Judiciário.

A OAB tem se posicionado 
em questões importantes para 
a vida do País e do Estado em 
diversas áreas. Este ano haverá 
eleições. Como será o posiciona-
mento da instituição em relação 
ao processo eleitoral?

Tibúrcio – Como disse an-
tes, é uma oportunidade ímpar 
para OAB-GO e para a nova ges-
tão identificar o que cabe ao Poder 
Executivo e fazer que atenda aos 
interesses da advocacia. Quando o 
advogado pede algo para si como 
forma de facilitar o exercício de 
sua profissão, na verdade, está fa-
cilitando a vida da sociedade, isto 
é, trazendo benefícios para a so-
ciedade também. Nós precisamos 
identificar essas demandas, e já 
temos feito isso, para colocarmos 
claramente aos candidatos que, 
em geral, não se furtam ao debate 
vindo pessoalmente à nossa casa. 
Como já disse, a questão da redu-
ção das custas judiciais é uma de-
las. Vamos mostrar aos candidatos 
que somos uma categoria nume-
rosa, organizada e que queremos 
deles o compromisso de que isso 
será feito, além de atender outras 
reivindicações da categoria. 

“Nossa posição 
quanto ao Exame de 

Ordem é muito clara: 
ele é necessário, 

importante e uma 
segurança para a 

sociedade”



Após cumprir dois mandatos como presiden-
te da Seccional goiana da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, o advogado Miguel Ânge-

lo Cançado alça voo mais alto e chega ao Conselho 
Federal da Ordem na condição de diretor-tesoureiro. 
É o primeiro profissional goiano a assumir cargo de 
direção na OAB nacional, o que, indubitavelmente, é 
uma grande conquista pessoal e da advocacia de Goi-
ás. Nesta entrevista à Revista da OAB-GO, Miguel 

Ângelo Cançado fala de suas realizações, discute 
temas polêmicos e importantes para a cate-

goria e faz agradecimentos a todos aque-
les que colaboraram para o sucesso de 
suas duas gestões.

De Goiás para 
o Conselho
Federal da OAB

O senhor deixa a presidên-
cia da OAB-GO e assume car-
go no Conselho Federal como 
o primeiro advogado goiano 
a integrar a diretoria da OAB 
nacional. A que atribui essa 
conquista?

Miguel Ângelo Cançado – 
Ao trabalho, à transparência e à 
seriedade nas gestões à frente da 
Seccional goiana, ao empenho 
na defesa dos interesses da cate-
goria, ao engajamento nas lutas 
conduzidas pela Ordem e à busca 
permanente de melhorias para os 
advogados. A absoluta transparên-
cia nas nossas gestões, em especial 
na questão financeira, levou Goi-
ás, levou a Seccional goiana a ter 
um representante na diretoria do 
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Conselho Federal. Fui convidado pelo 
próximo presidente, Ophir Filgueiras 
Cavalcante Júnior, para integrar a dire-
toria e serei exatamente diretor-tesou-
reiro do Conselho Federal da OAB. 
Isso é o reconhecimento da forma 
séria com que conduzimos as nossas 
prestações de contas, as nossas admi-
nistrações. Não teria chegado a essa 
posição se não tivesse exercido a presi-
dência da OAB-GO, juntamente com 
todos os meus companheiros, com 
essa preocupação de transparência, de 
segurança e de demonstração da força 
da advocacia goiana.

A chapa OAB Forte saiu vito-
riosa nas eleições de novembro. O 
senhor acredita que essa vitória faz 
justiça ao trabalho desenvolvido 
à frente da Seccional nos últimos 
anos?

Miguel Cançado – Não tenho 
dúvida que sim, porque nós disputa-
mos com quatro chapas que tiveram 
inscrição deferida (uma não teve ins-
crição deferida, mas acabou apresen-
tando materiais de campanha de al-
guma forma trazendo repercussão até 
negativa em relação ao seu projeto) e 
saímos vitoriosos. Não tenho dúvida 
em afirmar que o Projeto OAB Forte 
saiu vitorioso porque é isso o que quer 
a advocacia de Goiás. Afinal de con-
tas, nas seis últimas eleições, nós ven-
cemos baseados apenas no debate de 
ideias, no debate de projetos, no debate 
da realização concreta de serviços, de 
estruturas físicas (que foi tão criticada 
como tem sido sempre) e sobretudo no 
cumprimento do papel institucional e 
corporativo da OAB. Então é uma vi-
tória significativa, mostrando que o ca-
minho certo é o que temos perseguido.

Na campanha eleitoral falou-
se muito sobre dignidade, sobre 
conferir dignidade aos advogados 
goianos. Como o senhor viu essa 
discussão e o que sua gestão fez de 

concreto nessa área?
Miguel Cançado – É um absur-

do que pessoas interessadas em dispu-
tar eleição com a pretensão de dirigir a 
OAB digam que a advocacia de Goiás 
não tem dignidade, quando todos sa-
bem que não há no Brasil seccional 
melhor avaliada e melhor estruturada 
que a OAB de Goiás, o que, natural-
mente, se reflete na advocacia. A ad-
vocacia de Goiás tem uma instituição 
que lhe assiste nas mais diversas áre-
as. Além dessa questão da dignidade, 
houve discussões também sobre prer-
rogativas profissionais, mas não se 
apontou um único caso de violação a 
prerrogativas profissionais que não te-
nha sido enfrentado pela Seccional de 
Goiás. Infelizmente, alguns dos nos-
sos adversários quiseram vincular o 
processo eleitoral ao episódio ocorri-
do em 2007, em relação ao Exame de 
Ordem, quando foram feitas investi-
gações sobre o vazamento do conteú-
do de provas, o que já foi devidamen-
te esclarecido pelo Poder Judiciário, 
particularmente em relação a mim. 
Isso foi um ato de leviandade que 
não posso classificar de outra forma. 
Sempre tive a humildade de responder 
pelos meus atos. Com relação a esse 
episódio respondi perante a categoria, 
perante a sociedade, a imprensa, Mi-
nistério Público e, sobretudo, perante 

o Poder Judiciário. Fui absolvido com 
sentença transitada em julgado, sendo 
que foi o próprio Ministério Público 
que pediu a minha absolvição. Es-
tranho que algumas pessoas que se 
dizem professores de Direito Penal 
questionem esses atos, mal se dando 
conta de que estão infringindo uma 
regra constitucional básica que é o 
princípio da inocência e, sobretudo, o 
princípio da coisa julgada.

A prestação de contas também 
foi alvo de questionamento no plei-
to. Como é feita essa prestação de 
contas? O processo é transparente?

Miguel Cançado – A maior 
transparência que damos à categoria é 
exatamente a constante ampliação dos 
serviços, de espaços físicos e do pa-
trimônio da OAB. Além disso, temos 
um sistema de Gestão da Qualidade, 
inplantado conforme a Norma ABNT 
NBR ISO 9001:2008, que significa 
também avaliação constante da nos-
sa transparência. Mas para que não 
fiquem dúvidas, a nossa prestação de 
contas é apresentada em sessão públi-
ca aberta a quem queira comparecer. 
Nós publicamos os atos no Diário da 
Justiça e mais ainda: basta consultar a 
última edição da Revista da OAB-GO, 
que trouxe um resumo das nossas con-
tas. Além disso, o Conselho Federal 
tem analisado as nossas prestações de 
contas e aprovado até com elogios.

A OAB Forte investiu muito em 
estrutura física nos últimos anos e 
isso também motivou críticas. Como 
o senhor viu isso e quais foram suas 
principais realizações?

Miguel Cançado – É preciso 
que fique claro que a consolidação 
da estrutura física significa a consoli-
dação de serviços. Essas edificações, 
que também se tornaram um debate 
mais uma vez equivocado da oposi-
ção, servem à categoria, elas são para 
os advogados. Servem como espaços 

“A absoluta 
transparência nas 
nossas gestões, em 
especial na questão 

financeira, levou 
Goiás, levou a 

Seccional goiana a ter 
um representante na 
diretoria do Conselho 

Federal”
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de serviços. É assim nos nossos esta-
cionamentos, por exemplo. Investimos 
recentemente quase R$ 1 milhão na 
construção e entrega do estaciona-
mento nas proximidades da Justiça 
Federal. A quem serve esse serviço? A 
quem se destina esse espaço? À advo-
cacia, à categoria.  Concretamente nós 
consolidamos, nas nossas gestões, o 
funcionamento do CEL, construímos 
sedes próprias de muita subseções (a 
última delas foi a de Luziânia), entre-
gamos o estacionamento na Justiça Fe-
deral, ampliamos o estacionamento da 
Justiça do Trabalho, implantamos um 
serviço importantíssimo à advocacia 
que são os Escritórios Compartilhados 
no edifício construído também recen-
temente na Rua 100, em Goiânia, e 
esse serviço é direcionado à advocacia 
jovem (sempre uma das nossas prio-
ridades),  edificamos, recentemente, 
o CEL de Anápolis, que é o segundo 
melhor espaço dessa natureza em todo 
o Brasil. Enfim, continuamos amplian-
do a linha de serviços que a Instituição 
presta aos advogados. 

A propósito de temas como 
prerrogativas, honorários de su-
cumbência e advogados dativos. 
Como sua gestão tratou essas ques-
tões e quais os avanços alcançados?

Miguel Cançado – Em todos 
esses setores tivemos avanços muito 
importantes. No campo das prerroga-
tivas, insisto em dizer que a Comissão 
foi extremamente atuante durante os 
dois mandatos em que presidi a OAB-
GO. Nós instalamos recentemente o 
Núcleo de Defesa das Prerrogativas 
Profissionais como espaço destina-
do exatamente a melhorar o serviço 
à advocacia e há sempre a ampliação 
dos serviços nessa linha. Volto a frisar: 
não há caso de desrespeito à advocacia 
que não tenha sido por nós enfrentado 
com firmeza, com determinação, não 
com discurso fácil que surge apenas 
em momentos eleitorais, mas com 

efetividade nas ações. Na questão dos 
honorários de sucumbência, também 
trabalhamos e avançamos muito, mas 
ainda serão necessárias novas ações 
em âmbito até nacional, o que já está 
ocorrendo, para que essa questão seja 
definitivamente solucionada. No cam-
po da advocacia dativa, conseguimos, 
ao longo dos últimos seis anos, apro-
ximadamente R$ 13 milhões pagos 
pelo Estado de Goiás, destinados a 
milhares de advogados que prestaram 
serviços à sociedade goiana. Esse va-
lor foi creditado diretamente na conta 
dos advogados, não passou pela Insti-
tuição. Nenhum de nós dirigentes é be-
neficiário desses pagamentos, ou seja, 
é um serviço voltado para a categoria e 
que beneficia também a sociedade. O 
advogado, quando exerce a advocacia 
dativa está prestando um serviço pú-
blico e para isso deve ser remunerado.

Ainda na linha de serviços, 
a OAB-GO passou a oferecer o 
Recorte de Intimações Digitais. 
Quais  benefícios o serviço traz aos 
advogados?

Miguel Cançado – O Recorte de 
Intimações Digitais significa que o ad-
vogado recebe de volta, somente com 
esse benefício, algo em torno de 70% 
do valor de sua anuidade, economi-
zando assinaturas de empresas congê-

neres. E isso será ampliado,  pelo que 
já foi dito pelo presidente Henrique 
Tibúrcio. Será estendido a todos os Di-
ários de Justiça do Brasil.

Como o senhor avalia as ações 
realizadas em prol dos advogados 
em início de carreira?

Miguel Cançado – Eu posso dizer 
sem nenhum receio, sem medo de errar, 
que uma das nossas comissões (das 17 
que tivemos funcionando efetivamente 
em nossos mandatos), mais atuantes 
foi a da Advocacia Jovem. Foram de-
senvolvidas ações como a Quarta Cul-
tural, Terça-Prática, OAB Vai à Escola 
e OAB Vai à Faculdade. Além disso, 
instalamos os Escritórios Compartilha-
dos em Goiânia e Rio Verde para apoiar 
o seguimento. Mais ainda, estipulamos 
o desconto de 20% nas duas primeiras 
anuidades pagas pelo jovem advogado 
e criamos o Banco de Currículos, que 
são ações efetivas, desenvolvidas em 
favor da advocacia jovem. Acho inte-
ressante discutir tudo isso e penso que 
devemos levar esse debate adiante. A 
advocacia jovem é sempre mais ques-
tionadora, tem sempre espírito crítico, é 
mais provocadora e é bom que seja as-
sim, porque isso não nos incomoda, ao 
contrário, nos motiva e nos impulsiona. 
Queremos que a advocacia jovem par-
ticipe conosco como sempre foi. Tanto 
é que teremos integrando o Conselho 
Seccional dois componentes da Comis-
são da Advocacia Jovem (Otávio Forte 
e Ludimila Torres, presidente e vice-
presidente, respectivamente). E posso 
dizer com segurança que foi exatamen-
te o segmento jovem que mais impul-
sionou nossa campanha.

Questões como o Exame de Or-
dem e ensino jurídico têm sempre 
ocupado espaço nas discussões no 
âmbito da advocacia. Em suas ges-
tões, o que o senhor realizou nessas 
duas áreas? 

Miguel Cançado – Seguramen-
te, houve muitos avanços. O Exame de 

“É um absurdo que 
pessoas digam que a 

advocacia de Goiás não 
tem dignidade, quando 
todos sabem que não 
há seccional melhor 
avaliada e melhor 

estruturada que a OAB 
de Goiás”
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Ordem e até o episódio sobre o qual 
já comentei, que ocorreu em maio de 
2007, serviu para nos ensinar. Eu não 
tenho nenhum problema em enfren-
tar essa discussão. Esse episódio ser-
viu para nos mostrar que o Exame de 
Ordem ganhou uma dimensão muito 
grande e acabou fazendo com que ti-
véssemos dificuldades em preservar 
a aplicação direta da prova. Lamenta-
velmente, houve o vazamento, como 
ocorre em outras áreas, como recente-
mente no exame do Enade, o que não 
justifica, mas é um fato que tem acon-
tecido com alguma frequência. Contu-
do, acho que, em relação ao Exame de 
Ordem, o principal é que nós aderimos 
à terceirização e contribuímos efetiva-
mente para a unificação da prova via 
Conselho Federal.

Qual foi a participação e a con-
tribuição da OAB-GO na implanta-
ção do processo eletrônico?

Miguel Cançado – A OAB deu 
amplo suporte para que os advogados 
goianos se adaptassem a essa nova 
realidade. Foi uma participação im-
portante. Nós elaboramos um tutorial 
para treinar o advogado, por meio da 
Escola Superior de Advocacia. Esse 
treinamento é hoje referência para o 
Brasil. O Conselho Federal importou 
de nós esse modelo e está distribuindo 
para outras seccionais. Também im-
plantamos na sede da ESA um labora-
tório para treinar os advogados quanto 
ao Processo Judicial Digital (Projudi) 
do TJ-GO. Desse modo, a Ordem se 
inseriu imediatamente no novo siste-
ma. E mais: firmamos com o Tribunal 
Regional do Trabalho da 18ª Região 
uma parceria que também se tornou 
o modelo adotado pelo Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST) em todo o 
Brasil, no sentido de implantar salas 
de digitalização de processos. 

A OAB-GO é uma instituição 
certificada pela ISO 9001:2008. O 

que isso representa para a advoca-
cia goiana?

Miguel Cançado – A linha de  
serviços que a OAB-GO presta à so-
ciedade e à própria categoria, enfim, 
o cumprimento de seus papéis com 
efetividade e excelência, lhe garantiu 
a conquista e a manutenção do certi-
ficado de qualidade pelo Instituto de 
Certificação Qualidade (ICQ Brasil). 
Nenhuma outra seccional tem esse 
certificado e são pouquíssimas as ins-
tituições congêneres que o possuem. 
Isso mostra transparência, mostra pre-
ocupação com a gestão, mostra quali-
dade dos serviços. Agora mesmo im-
plantamos um serviço para possibilitar 
que pessoas com necessidades espe-
ciais no campo da visão tenham acesso 
às informações inseridas no portal da 
OAB-GO. Então, é uma grande satis-
fação termos conseguido preservar a 
certificação até 2012, ou seja, rompen-
do até além do próximo mandato.

Fazendo um balanço de suas 
gestões, o que o senhor considera 
que foi mais importante?

Miguel Cançado – Realizamos 
uma gestão altamente produtiva para 
a categoria. Como já disse, tivemos 
avanços significativos em todas as 
áreas. O Conselho Seccional, ao qual 

quero fazer um destaque especial em 
relação ao seu funcionamento, não 
deixou de realizar uma única das ses-
sões ordinariamente programadas em 
seu calendário, nem as sessões ex-
traordinárias. Durante meu mandato 
elaboramos três listas sêxtuplas para 
desembargador e todas com absoluta 
transparência, com democracia, com 
lisura, sem nenhum envolvimento po-
lítico ou classista. A Ordem preservou 
o seu papel, preservou as suas finali-
dades, preservou os serviços e eu me 
sinto muito satisfeito. 

O que significou para o senhor 
ser o presidente da OAB-GO du-
rante seis anos?

Miguel Cançado – Significou 
um grande desafio. Acredito que 
ser presidente da OAB seja a honra 
máxima que um advogado pode ter, 
sobretudo se tem apego à política 
classista, na defesa dos interesses 
maiores da categoria. Enfrentei esse 
desafio com muita disposição, mui-
ta alegria, muita firmeza, seja nos 
momentos de dificuldades, seja nos 
momentos de alegrias e vitórias. Eu 
sempre procurei compartilhar com 
meus amigos, com meus compa-
nheiros, com as pessoas que esti-
veram comigo, com os servidores 
da Ordem, aos quais destaco como 
fundamentais, o êxito das nossas 
gestões. Saio satisfeito pelo traba-
lho prestado, pelo que fiz, mesmo 
considerando que sempre há algo 
a fazer. É por isso que o Projeto 
OAB Forte se preserva, se inova 
sempre. A minha avaliação pessoal 
é altamente positiva. Vou agora para 
um outro grande desafio perante o 
Conselho Federal da OAB, ou seja, 
perante a advocacia brasileira, re-
presentando a advocacia de Goiás. 
Não é uma tarefa fácil e será para 
mim também um grande aprendiza-
do, uma nova etapa de desafios que 
estou pronto para enfrentar.

“Não há caso 
de desrespeito à 

advocacia que não 
tenha sido por 
nós enfrentado 

com firmeza, com 
determinação, não 
com discurso fácil 

que surge apenas em 
momentos eleitorais”

16   Revista da OAB-GO - Setembro/Dezembro de 2009
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Em ritmo intenso de realizações,  
eventos e obras, gestões 
modernizam e consolidam 
apoio à categoria

Investimentos em obras físicas 
e ações de capacitação e apoio 
profissional marcaram os últi-

mos seis anos de gestão da OAB-
GO. Das 38 subseções existentes, 
22 possuem sede própria, sendo 
cinco inauguradas entre 2004 e 
2009. Outras 11 passaram por 
reforma. Ainda foram entregues 
estacionamentos, sedes sociais e 
implantadas salas da seccional em 
15 fóruns. A Escola Superior de 
Advocacia de Goiás Conselheiro 
Francisco Moreira Camarço (ESA-
GO) realizou 566 eventos. Entre as 
novidades da Escola destaque para 

cursos a distância e de pós-gradua-
ção que começaram a ser disponi-
bilizados.

Os serviços oferecidos na ca-
pital também chegaram ao interior 
do Estado, a exemplo do Programa 
Balcão de Farmácia do Advogado, 
hoje presente em 37 subseções. 
Para delegacias e subseções foram 
repassados mais de cem equipa-
mentos de informática, além de 
aparelhos de ar condicionado e fax, 
móveis e fotocopiadoras. O plano 
de previdência do advogado – OA-
BPrev – ganhou cerca de 600 usuá-
rios entre 2007 e 2009. 

Doze novos serviços foram 
implantados, incluindo a reformu-
lação do portal da Ordem e o lan-
çamento, em 2007, do Escritórios 
Compartilhados, que beneficia  
advogados com até cinco anos de 
inscrição que ainda não dispõem de 
espaço próprio. Os recém-escritos 
também contam com cursos de for-
mação e descontos em anuidades. 
Mais quatro comissões foram cria-
das, somando-se às 13 já existentes. 
Acrescente-se à relação de avanços, 
o agendamento eletrônico de carga 
processual e a maior agilidade na 
consulta a depósitos judiciais.

A pleno vaporA pleno vapor
Carlos Costa

Entre os anos de 2007 e 
2009, as comissões da 
Ordem dos Advogados 

do Brasil Seção Goiás atuaram 
em diversas áreas, sempre com a 
missão de lutar por melhores con-
dições de trabalho para o advoga-
do e de defender os direitos dos 
cidadãos em geral. Sua atuação 
incluiu a realização de debates 
sobre assuntos de interesse direto 
da sociedade, participando dire-
tamente do processo, num exem-

plo, entre vários, da implantação 
da Lei Maria da Penha em Goiás.

Além de acompanhar ad-
vogados em diversos casos, as 
comissões demonstraram ca-
pacidade de mobilização e de 
participação ao longo de todo 
aquele período. Em outro des-
taque, a OAB-GO, por meio da 
Comissão de Direitos Humanos, 
desempenhou papel relevante 
na solução do processo de de-
socupação dos residenciais Belo 

Horizonte e Serra das Brisas, em 
Aparecida de Goiânia, evitando 
o despejo dos moradores.

Advocacia jovem
Criada em 1998, a Comis-

são da Advocacia Jovem (CAJ) 
mantém uma série de programas 
e serviços destinados aos advoga-
dos recém-inscritos na OAB-GO 
e à sociedade. Entre as atividades 
desenvolvidas a partir de 2007 se 
destacam a implantação dos Es-

Uma agenda de peso
O balanço das últimas duas gestões mostra a capacidade de mobilização 
das comissões na defesa dos direitos e interesses da sociedade



critórios Compartilhados, Terça-
Prática, Quarta-Cultural, Banco 
de Oportunidades Profissionais, 
Encontros Regionais, OAB Vai à 
Faculdade e OAB vai à Escola.

Os Escritórios Comparti-
lhados foram inaugurados em 

novembro de 2007. São três sa-
las, com infraestrutura completa, 
instaladas no prédio da OAB-
Saúde e designadas a advogados 
iniciantes, com até cinco anos de 
inscrição na Ordem. O serviço foi 
estendido a Rio Verde a partir de 

maio de 2009. O Banco de Opor-
tunidades Profissionais oferece 
espaço no Portal da OAB-GO 
para cadastro de currículos e va-
gas de emprego. A Terça-Prática, 
lançada em março de 2008, as-
segura a troca de conhecimentos 
entre experientes operadores do 
Direito, advogados iniciantes e 
estagiários. O repasse de informa-
ção é reforçado nos Encontros da 
Advocacia Jovem de Goiás. Neste 
ano, a terceira edição do evento 
ocorreu de 1º a 3 de outubro. O 
OAB Vai à Escola leva aos alunos 
dos ensinos fundamental e secun-
darista de Goiás noções de cida-
dania e de temas jurídicos rela-
cionados à vida e ao cotidiano da 
população. E o OAB Vai à Facul-
dade, aproxima as faculdades de 
Direito do Estado e a Seccional.

Advocacia pública
Uma das principais funções 

desta comissão é atender às rei-
vindicações dos advogados li-
gados à OAB-GO e, a partir de 
reuniões com seus membros, 
designar melhorias. No total, no 
triênio 2007/2009, 27 reuniões 
foram realizadas com tal objetivo. 
Somente em 2007, foram realiza-
das seis inspeções em empresas e 
instituições públicas, entre elas, 
Celg, Saneago, INSS, Agetop, 
Ipasgo, Secretaria de Segurança 
Pública. Paralelamente a essas 
atividades, a comissão promoveu 
palestras sobre Projudi, sistema 
de cadastramento de processos e 
ações online.

Direitos humanos
Segundo relatório da OAB-

GO, a Comissão de Direitos 
Humanos concluiu 121 proces-
sos e outros 95 aguardam deci-
são. Atendendo a denúncias, a 
CDH inspecionou 13 unidades 
prisionais do Estado para averi-
guar as condições dos detentos 
e apurar violações aos direitos 

Advogados em início de carreira e palestrantes durante III Encontro 
da Advocacia Jovem de Goiás 

Arquivo OAB-GO

Sistemas de 
arquivos 

deslizantes

Representante: Archmóveis Arquivos e Móveis para Escritórios
Av. T 10 nº 319 - Qd. 110 - Lotes 7/8  - Salas 32 e 33 - Galeria Paula 

CEP 74.223-060 - Setor Bueno - Goiânia - GO
Tel.: 55 62 3941-0099 / Fax: 55 62 3941-0049
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dos encarcerados. Outras uni-
dades voltadas à internação de 
adolescentes e idosos também 
receberam visitas da comissão. 
O resultado disso foi constata-
do em projetos, alguns concre-
tizados e outros em andamen-
to, com participação da CDH, 
como a Campanha do Idoso e o 
Mutirão Carcerário.

Direito ambiental
Com o avanço das discus-

sões em torno do meio ambien-
te, esta comissão focou seu tra-
balho nas modificações feitas 
pelo governo federal na legis-
lação ambiental, promovendo 
várias ações para reforçar a atu-
ação dos advogados goianos na 
defesa da natureza.

Foi intensificada a adoção 
de medidas conservacionistas no 
ambiente de trabalho e fora dele. 
Pontos de entrega voluntária de 
coleta seletiva de lixo (PEV), 
instalados no CEL, passaram a 
receber resíduos produzidos em 
escritórios de advocacia espa-
lhados pela capital. A comissão 
ainda promoveu o plantio de ár-
vores nativas do cerrado nas de-
pendências do CEL.

Direito da mulher
A Comissão da Mulher 

Advogada concentrou seus es-
forços, durante 2007, para a di-
vulgação e implantação efetiva 
da Lei Maria da Penha no Esta-
do. Entre março e abril daquele 
ano, mais de 2 mil exemplares 
da cartilha com informações so-
bre o assunto foram produzidas 
e distribuídas. Como parte desse 
projeto, foi realizada ainda uma 
série de palestras sobre o tema 
em várias cidades do Estado.

Prerrogativas
Entre 2007 e 2009, esta 

comissão registrou 270 repre-
sentações envolvendo processos 
administrativos. No mesmo perí-

odo, o plantão de disque prerro-
gativas recebeu 4.483 ligações, 
que resultaram em 1.660 inter-
venções. Destas, foram impe-
trados 11 habeas corpus e nove 
acompanhamentos. Outros nove 
advogados foram publicamente 
desagravados e sete processos 
aguardam decisão.

Casos de desacato a advoga-
dos, como por parte da juíza de 
Alvorada do Norte e ao policial 
militar Arlos José da Silva, tam-
bém foram concluídos, sendo de-
terminadas sanções punitivas aos 
acusados.

Arbitragem
A agenda de atividades da 

Comissão de Mediação, Conci-
liação e Arbitragem entre 2007 
e 2009 incluiu, entre outras, as 
seguintes iniciativas: orientação 
técnica às Cortes de Conciliação 
em Goiás; participação na ela-
boração de regimentos internos 
das Cortes Arbitrais; reuniões 
com os presidentes das entidades 
classistas para avaliação do tra-
balho das Cortes; realização de 
seminários; visitas rotineiras às 
Cortes; requerimento ao TJ-GO 
para recebimento das execuções 
de sentença arbitrais; averigua-
ção de instalações de Tribunais 
Arbitrais irregulares; informação 
sobre carteiras falsas de juízes 
arbitrais; requerimento para ave-
riguação de advogados suspen-
sos que atuam como procurado-
res; além de promoção, junto a 
instituições de ensino superior, 
de curso de pós-graduação de 
Mediação, Negociação, Conci-
liação e Arbitragem.

Ensino jurídico
Esta comissão tem por fi-

nalidade desenvolver atividades 
com objetivo de buscar melho-
rias no ensino das faculdades de 
Direito do Estado. Nos últimos 
três anos, foram realizadas vi-
sitas a diversas instituições de 

Manifestação: moradores do bairro 
Serra das Brisas protestam 
contra ameaça de desocupação

Carlos Costa

Total de inscrições de estagiários 
e advogados deferidas entre  1º de 
janeiro de 2004 e 22 de dezembro 
de 2009

Advogados .............................. 8.751
Estagiários .............................. 5.265

Comissão de Seleção e 
Sociedades de Advogados

ensino que oferecem o curso de 
Direito em 10 municípios goia-
nos. Além de verificar a auto-
rização para o curso, membros 
da comissão também analisam 
a adequação entre teoria e práti-
ca da profissão e instalações nas 
unidades visitadas. Para refor-
çar tais atividades, foi criado o 
fórum permanente de discussão 
sobre a qualidade de ensino jurí-
dico do Estado de Goiás.

Exame de Ordem
A Comissão de Estágio e 

Exame de Ordem, sob o comando 
de Júlio César do Vale Machado, 
aprimorou o certame ao aderir à 
unificação e à terceirização, se-
guindo as orientações do Conse-
lho Federal da OAB.
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da OAB-GO
Em seu histórico de lutas pela democracia e 
pelo Estado de Direito, a Seccional destacou-se por 
campanhas em defesa do advogado e da sociedade

Passeata em Brasília: Seccional goiana participa ativamente 
de movimento contra o calote aos títulos precatórios

l Campanha Honorários de Sucumbência Justos

l Campanha de Valorização das Prerrogativas 
Profissionais

l Campanha de Valorização dos Advogados 
Públicos

l Campanha do Agasalho

l Campanha Contra a Violência 

l Campanha em Defesa dos Direitos dos Idosos

l Movimento Social Fora com Essa Lama

l Movimento Contra o Nepotismo

l Movimento Pela Paz

l Mutirão Carcerário

l Rede Pela Paz

l Comitê Goiano de Combate à Corrupção 
Eleitoral

Baluarte da democracia brasileira, a Ordem 
dos Advogados do Brasil comemora seus 79 
anos de criação, com a certeza de ser a advo-
cacia arma poderosa a serviço da ética, dos 
direitos humanos e do aperfeiçoamento das 
instituições nacionais. “É uma história de lu-
tas e desafios, que tem como eixo, mais que 
os legítimos interesses corporativos da advo-
cacia, a defesa da sociedade civil brasileira. 
É, simultaneamente, a casa do advogado e 
a tribuna da cidadania. Em tudo o que faz e 
fez, estará sempre presente a defesa da ética, 
dos direitos humanos e da ordem jurídica”, 
afirmou o presidente do Conselho Federal da 
OAB, Cezar Britto na solenidade de come-
moração do aniversário da instituição.
Criada em 18 de novembro de 1930, no go-
verno Getúlio Vargas, em meio a um proces-
so de profundas transformações por que pas-
sava o Brasil, a OAB fez-se presente desde o 
início na cena política. Luta pelo País e, por 
imposição estatutária, zela pela solidez das 
instituições, pela Constituição e pelo Estado 
Democrático de Direito. É presença forte em 
todas as campanhas que envolvem a socie-
dade brasileira.

Principais ações institucionais

História de lutas no País
Os advogados goianos sem-

pre tiveram presença ativa 
nas grandes campanhas e 

bandeiras de luta nacionais. Parti-
ciparam da histórica batalha pelos 
direitos humanos durante a ditadura 
militar, das campanhas pelas Dire-
tas Já, do Combate ao Nepotismo, 
contra o excesso de medidas provi-
sórias, do Movimento pela Ética na 
Política e Contra a Corrupção.

A OAB-GO teve participação 
ativa na Campanha do Agasalho 
realizada pelo Tribunal de Jus-
tiça de Goiás e pela Associação 
Comercial e Industrial de Goiás. 
Também apoiou o movimento so-
cial Fora com Essa Lama, pedindo 
ética na política.

Campanhas
De 2007 a 2009, a Seccional 

de Goiás participou da bandeira 
em prol de ampla e efetiva reforma 
política, visando à moralização da 
política brasileira; das mobiliza-
ções em defesa da reforma tribu-
tária; pelo fim do nepotismo nos 
três Poderes; Movimento Pela Paz; 
do Movimento de Conciliação; do 
Movimento de Combate à Corrup-
ção Eleitoral, liderado pelo Conse-
lho Federal da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil; da Campanha Contra 
a Violência e do Movimento Contra 
a PEC do Calote nos Precatórios, 

que reuniu milhares de advogados 
e profissionais da Justiça, durante 
marcha, em Brasília. A OAB-GO 
firmou parceria com o Ministério 
Público nas campanhas Defesa dos 
Direitos dos Idosos e O que você 
tem a ver com a corrupção?. Além 
disso, a entidade trabalhou, com 
total empenho, pela instalação da 
Defensoria Pública em Goiás.

Entre outras ações importantes 
estão: a Instalação de Comitê Goia-
no de Combate à Corrupção Eleito-
ral; a realização de sessão extraordi-
nária, com a presença de jornalistas 
e autoridades para discutir o avanço 
da violência em Goiás; e a colabo-
ração no mutirão carcerário, pro-
movido pelo Conselho Nacional de 
Justiça, que contou com a participa-
ção de advogados voluntários.

Rodrigo Teixeira
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Nos últimos anos, a OAB-
GO cresceu e expandiu 
seu rol de serviços. Com 

foco no melhor desempenho das 
atividades dos advogados goianos, 
a instituição lançou, em agosto de 
2006, o Protocolo Integrado dos 
Juizados Especiais. Com a novi-
dade, não é mais necessário que os 
advogados se desloquem pela ci-
dade para protocolar petições nos 
17 Juizados Especializados exis-
tentes. Tudo passou a ser resolvido 
com mais agilidade com a centra-
lização de todos em um só local, 
no Centro de Serviços. Em pouco 
tempo, o serviço teve adesão sur-
preendente. Nos três primeiros 
meses de funcionamento, mais de 
3 mil petições foram recebidas. 

E ainda visando facilitar o 
trabalho da advocacia em Goiás e 
agilizar o monitoramento dos pro-

cessos, outras vantagens foram im-
plantadas e incrementadas. Em ple-
na era digital, advogados passaram 
a receber, em fevereiro de 2009, 
informações sobre intimações 
processuais por meio de endereço 
eletrônico (e-mail) ou celular com 
o estabelecimento do Recorte de 
Intimação Digital. A comodidade 
conquistou os usuários. Segundo 
pesquisa realizada pela OAB-GO, 
mais de 97% dos inscritos se consi-
deravam satisfeitos com o serviço.

A OAB-GO também investiu 
em ações para promover a adap-
tação dos advogados ao Projudi, 
elaborando, em 2009, o Tutorial 
Projudi, que explica passo a passo 
como utilizar o sistema.

A conexão com a internet 
sem fio foi implantada em sua 
sede e nos principais pontos des-
tinados aos inscritos, como no 
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em modernização
OAB-GO implantou novos serviços para 
facilitar exercício profissional e ampliar  
comunicação com os inscritos

prédio da Justiça Federal e no 
Fórum de Goiânia. Ao mesmo 
tempo, o portal da OAB-GO se 
modernizou e se aproximou ain-
da mais de seus inscritos. Com 
o www.oab.org.br, várias infor-
mações sobre o mundo jurídico 
ficaram mais acessíveis e com 
maior dinamismo.

Pelo endereço eletrônico, 
também é possível acessar ou-
tros serviços. No site da OAB-
GO é possível, no link Serviços 
Online, realizar atualização ca-
dastral e cadastrar senha de usu-
ário. Também é possível solicitar 
a inscrição principal originária, 
consultar inscritos, processos e 
requerimentos como certidão, 
cancelamento de inscrição e li-
cenciamento. 

O acervo da Biblioteca da 
OAB-GO está disponível no por-
tal da entidade. Por meio de login 
e senha, o usuário pode consultar 
vários títulos disponíveis, sem se 
deslocar para obtê-los. Com uma 
solicitação via e-mail, o material 
chega com rapidez ao destina-
tário. Para quem não dispensa 
uma pesquisa pessoalmente, a 
biblioteca está aberta de segunda 
à sexta-feira das 8h às 21h e aos 
sábados das 8h às 12h.

Outro serviço implantado 
em 2009 foi o Informe 
OAB-GO. Monitores 
foram instalados em 
vários espaços des-
tinados à categoria, 
como na sede da insti-
tuição, ESA-GO, Ca-
sag, Sala da OAB-GO 
no Fórum da capital e 
sede do TRT-18 onde 
são transmitidos bole-
tins do mundo jurídico 
e outras informações 
destinadas ao profis-
sional do Direito.
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à serviço da 
advocacia
Esforços da Seccional de Goiás por melhorias 
garantiram conforto e dignidade para a categoria

Como resultado do trabalho 
desenvolvido pela OAB-
GO, durante os últimos seis 

anos, advogados e estagiários ga-
nharam salas em vários pontos da 
Justiça Estadual para desempenhar 
suas atividades. Locais de uso ex-
clusivo da classe foram implanta-
dos em juizados, fóruns, tribunais, 
delegacias de polícia – como no 20º 
DP da capital – e presídios em todo 
o Estado. Cada sala foi equipada 
com computadores e materiais de 
escritório custeados pela Ordem.

A Seccional também inau-
gurou salas de digitalização de 
processos na sede do TRT-18 e na  
Justiça do Trabalho de Rio Verde, 
Aparecida de Goiânia e Catalão. 
Nelas, serviços de conversão digital 

de processos foram disponibiliza-
dos aos advogados, o que facilita a 
inclusão e adaptação dos profissio-
nais ao peticionamento eletrônico.

Outra conquista é o estacio-
namento reservado aos advogados 
que fazem parte do Tribunal do 
Júri, no prédio do TJ-GO.

Informação 
Para contribuir com o enrique-

cimento cultural e informativo da 
categoria, subseções espalhadas por 
Goiás ganharam assinaturas gra-
tuitas do Diário de Justiça, além de 
obras e outros títulos que passaram 
a integrar suas bibliotecas. O acervo 
foi reforçado com a doação de 200 
DVDs produzidos pela Escola Su-
perior de Advocacia de Goiás.

Recesso 
A OAB-GO vem lutando 

para estipular, todos os anos, a 
suspensão dos prazos processu-
ais durante o recesso forense. E 
vem obtendo vitórias. 

Em 2009, a Seccional con-
seguiu, junto ao TJ-GO, estender 
o recesso forense aos advogados. 
Ficou decidido que no período 
entre 20 de dezembro e 6 de ja-
neiro esses profissionais pode-
riam abdicar de seus trabalhos, 
sem nenhum prejuízo. 

Acessibilidade 
Pessoas portadoras de ne-

cessidades especiais e de baixa 
renda foram beneficiadas com 
algumas medidas adquiridas por 
meio da Seccional goiana. Para 
facilitar o acesso ao prédio da 
instituição, tanto por parte de 
seus funcionários quanto por vi-
sitantes, a OAB-GO instalou um 
elevador especial em sua sede, 
em Goiânia. O feito, segundo 
usuários do local, é uma forma 
de respeitar as diferenças e va-
lorizar a competência daqueles 
que, por algum motivo, possuem 
limitações em sua locomoção.

Outra conquista importante 
foi que pessoas desprovidas de 
recursos financeiros foram isen-
tas de taxas ao requisitar certi-
dões criminal e civil. Em 2007, 
o diretor do Foro da Comarca de 
Goiânia, juiz-corregedor Carlos 
Alberto França, baixou Portaria nº 
117/07 para isentar de pagamen-
tos de taxas judiciárias aqueles 
que comprovarem renda baixa.
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Sala de digitalização no 
TRT-18 apoia advogados 
na utilização do 
peticionamento eletrônico



Conquistas
Resultado de inúmeras ges-

tões da OAB-GO, o funciona-
mento ininterrupto do Fórum 
de Goiânia e de várias comarcas 
no interior do Estado facilitou 
a atuação dos advogados na se-
gunda gestão de Miguel Can-
çado. Assim como as reuniões 

realizadas entre delegações do 
interior e a presidência do Tri-
bunal de Justiça. Esses encon-
tros contribuíram para acelerar 
o encaminhamento de solicita-
ções de melhorias do trabalho 
dos advogados nas comarcas e 
para denunciar posturas antiéti-
cas dos magistrados. 

Nessa linha de defesa dos 
profissionais da advocacia, a 
OAB-GO também ajuizou ação 
contra Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) do Ministé-
rio Público que determina o fim 
da contratação de escritórios de 
advocacia para prestação de as-
sessoria jurídica aos municípios 
goianos e a criação de procura-
dorias jurídicas pelas prefeituras. 

Dativos
A meta da Seccional de buscar 

a valorização do trabalho realizado 
pela advocacia dativa está entre as 
principais conquistas da categoria. 
Entre 2004 e 2009, a diretoria da 
OAB-GO conseguiu que os advo-
gados que prestam assistência ju-
diciária recebessem grande parte 
de seus honorários que estavam 
atrasados. Foram pagos, naquele 
período, cerca de R$ 13 milhões, 
beneficiando mais de 2 mil advo-
gadas e advogados goianos.

Com o objetivo de fazer com 
que a remuneração atrasada fos-
se quitada e o pagamento dos ho-
norários regularizado, a Seccio-
nal fez inúmeras reuniões com 
o governo estadual e conseguiu 
a assinatura de vários convênios 
que garantiram aos advogados 
dativos o recebimento da ver-
ba. O último convênio assinado 
na gestão do presidente Miguel 
Cançado garantiu a quitação de 
uma dívida de mais de R$ 5 mi-
lhões pagos em 18 parcelas.

Para Miguel Cançado, a va-
lorização do segmento é impres-
cindível. “Trata-se de um trabalho 
social de extrema relevância que 
precisa ser reconhecido pelo Esta-
do”, afirma o presidente da OAB-
GO. E completa: “a dignidade da 
advocacia passa pela devida remu-
neração da profissão.”

Delegação: Caldas Novas está entre as recebidas pelo TJ-GO
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para inscritos
Investimentos em reformas, ampliações e novas instalações mais 
modernas reforçam a infraestrutura da Seccional em todo o Estado

A s administrações dos 
integrantes da OAB 
Forte na Ordem dos 

Advogados do Brasil, Seção de 
Goiás, sempre foram marcadas 
pelas realizações de obras em 
prol da categoria em Goiânia 

e nas principais cidades do 
interior do Es-

tado. Também houve efetivo 
incremento dos serviços, com 
reflexos positivos na melhoria 
do desempenho das atividades 
dos advogados.

Nos últimos seis anos, a 
gestão de Miguel Ângelo Can-
çado mostrou um histórico de 
bons serviços prestados à ad-
vocacia goiana. O dia-a-dia do 

trabalho dos advogados 
foi facilitado 

com inúmeros investimentos 
em infraestrutura física, como 
estacionamentos em vários  
pontos do Judiciário, constru-
ção de cinco sedes de subse-
ções, obras de manutenção e 
reforma no Centro de Cultu-
ra, Esporte e Lazer (CEL), em 
Aparecida de Goiânia, para 
garantir mais diversão e pon-
tos de encontros aos inscritos 
e  seus familiares.

Carlos Costa
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Interior
No primeiro mandato de 

Miguel Ângelo Cançado na 
OAB-GO, entre 2004 e 2006, 
foram inauguradas as sedes pró-
prias das subseções de Ipameri, 
Trindade, Inhumas, São Luís de 
Montes Belos e a sede campestre 
da Subseção de Rio Verde. Nas 
subseções de Rio Verde, Goiatu-
ba e Morrinhos foram realizadas 
obras de reformas.

Em Anápolis, a OAB-GO 
inaugurou sua nova sala no Fó-
rum da Camarca da cidade, pro-
moveu reforma geral na Sala dos 
Advogados na sede do Juizado 
Especial e inaugurou o estaciona-
mento da Ordem na Subseção, ao 
lado do Fórum local.

Em Goiatuba, a administra-
ção da OAB-GO, comandada por 
Cançado, concluiu a reforma do 
auditório da Subseção, atendendo 
a reivindicação dos advogados da 
cidade e dos municípios vizinhos. 
E instalou a Subseção de Posse, 
na região nordeste do Estado.

Foram inauguradas as Sa-
las da OAB-GO nos fóruns das 
Comarcas de Pontalina, Itajá, 
Jaraguá, Paraúna, Luziânia, Ne-

rópolis, Bela Vista, Cachoeira 
Alta, São Luiz de Montes Belos 
e Caldas Novas.

Capital
Na primeira gestão de Mi-

guel Ângelo Cançado, as cidades 
de Goiânia e Aparecida de Goiâ-
nia foram beneficiadas com mais 
obras e serviços para facilitar o 
dia-a-dia dos profissionais. A Sala 

dos Advogados na sede da Justiça 
Federal, na capital, recebeu no-
vos equipamentos de informáti-
ca. Também foram inaugurados o 
estacionamento e a sala de apoio 
aos advogados em frente à Justiça 
Trabalhista.

O CEL da OAB-GO um dos 
melhores clubes de cultura e lazer 
do País, passou por ampla refor-
ma. Foram realizados a cobertura 
do píer do Clube, a reforma da 
piscina infantil e o plantio e re-
plantio de mudas de árvores. Os 
equipamentos de informática e 
comunicação do CEL da OAB-
GO foram substituídos por outros 
mais modernos. Houve investi-
mento na iluminação do campo 
de futebol, garantindo melhorias 
para atender atletas que praticam 
esportes no período noturno. Ain-
da no Centro de Cultura, Esporte e 
Lazer foi instalada uma moderna 
e bem equipada academia de gi-
nástica, com aparelhos de última 
geração. Profissionais habilitados 
foram contratados para dar assis-
tência aos advogados e seus fami-
liares que frequentam o Clube.

Mais conforto: novo estacionamento próximo à Justiça Federal

Carlos Costa

Melhorias: piscina infantil do CEL está entre obras de manutenção

Arquivo OAB-GO
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Carlos Costa

Segundo 
mandato 
e a mesma 
disposição

De 2007 a 2009, o ritmo tam-
bém foi acelerado. Entre as prin-
cipais obras na capital está a ins-
talação da cobertura de 60 metros 
quadrados na entrada do estacio-
namento do Centro de Serviços, 
no Setor Sul; as inaugurações do 
estacionamento para advogados 
militantes na Justiça Federal e da 
reforma, ampliação e disponibi-
lização de novos equipamentos 
na Sala da OAB-GO no Fórum 
de Goiânia; e a construção de um 
prédio anexo à sede administra-
tiva da Seccional para melhorar 
o atendimento ao advogado. Este 
edifício, que abrigará a central de 
atendimento da instituição e ou-
tros departamentos que possuem 
grande movimentação de pessoas, 
é composto de subsolo, três pavi-
mentos (térreo e dois superiores) 
e mezanino, perfazendo uma área 
construída total de 1.550 metros 
quadrados em um terreno de 650 
metros quadrados. 

As melhorias no CEL da 
OAB-GO também tiveram conti-
nuidade. Foi realizado o conserto 

da piscina do píer, construído o 
reservatório de água subterrâneo 
do Clube, com capacidade para 
160 mil litros, garantindo o abas-
tecimento para o salão de eventos 
e o complexo de lazer. Foram ins-
taladas as iluminações dos cam-
pos de futebol oficial, das quadras 
de tênis, de futevôlei e de vôlei 
de praia, além do sistema de irri-
gação para os campos de futebol 
gramados. A diretoria investiu na 
recuperação das quadras de tênis, 
na pista de cooper, no entorno 
do lago, reestruturou as quadras 
de peteca e fez a pintura das ar-
quibancadas do salão interno de 
eventos. O estacionamento do 
Clube recebeu nova marcação ga-
rantindo vagas exclusivas aos por-
tadores de deficiência física, além 

CEL de Anápolis: ampla reforma transformou clube em referência

disso, foi ampliado o horário de 
funcionamento da academia.

Subseções
O interior do Estado também 

recebeu várias obras, nos últimos 
três anos. Em Jaraguá, Edeia e 
Trindade foram inauguradas as sa-
las da OAB-GO nos Fóruns daque-
las Comarcas e outras nas Casas de 
Prisão Provisória de Itumbiara e 
Piracanjuba. Foram reformadas as 
salas da OAB de Taquaral, Itauçu e 
Itajá. As subseções de Catalão, Ce-
res, Ipameri, Quirinópolis, Cristali-
na, Formosa, Trindade e Piracanju-
ba e a sede campestre de Rio Verde 
passaram por reformas, enquanto a 
de Luziânia foi edificada.

Em Aparecida de Goiânia foi 
entregue o estacionamento ao lado 
do Fórum da cidade, e em Rio Ver-
de foi aberto o Escritório Comparti-
lhado da subseção. Já em Anápolis, 
foi inaugurado o estacionamento 
dos advogados próximo à Justiça 
do Trabalho e a sede social daquela 
Subseção da OAB-GO, um com-
plexo de esporte e lazer à altura da 
categoria que atua naquela cidade e 
em municípios vizinhos.

Sede própria: Subseção 
de Luziânia inaugurou 
novo espaço em 2009A
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Significativas conquistas 
em relação à questão das 
prerrogativas e direitos 

profissionais valorizaram a ad-
vocacia goiana nos últimos anos. 
A atuação firme e vigilante da 
OAB-GO, por meio de um pla-
nejamento voltado à valorização 
e respeito aos diretos dos profis-
sionais da advocacia, coordena-
do pela Comissão de Direitos e 
Prerrogativas (CDP), resultou 
em melhorias expressivas, faci-
litando a rotina de trabalho dos 
advogados. Entre 2004 e 2006, 
a entidade encaminhou várias 
reivindicações à Corregedoria-
Geral de Justiça/Presidência do 
Tribunal de Justiça. No âmbito 
da Comissão, foram registradas 
148 representações administra-

tivas/disciplinares, sendo 50 em 
2004, 52 em 2005 e 46 em 2006.

No triênio 2004/2006, o 
Disque-Prerrogativas recebeu 
3.840 ligações, das quais 1.584 
resultaram em diligências. En-
tre as solicitações da OAB-GO 
atendidas pelo TJ-GO, estão as 
implantações do sistema infor-
matizado de andamento proces-
sual – sistema push – que dispo-
nibiliza a marcha processual ao 
advogado via e-mail; e a do Pro-
cesso Administrativo/Disciplinar 
na Corregedoria.

A Seccional conseguiu que,  
nos casos de representações for-
muladas contra juízes ou serven-
tuários da Justiça, seja garantido 
ao advogado/representante o di-
reito ao contraditório.
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Respeito aos direitos do advogado assume 
papel relevante na política da Seccional

Prerrogativas
em foco

Outro avanço foi a sanção da 
Lei nº 11.969/2009, que alterou 
a redação do parágrafo segundo 
do artigo 40 do CPC, permitin-
do ao procurador retirar os autos, 
pelo período de uma hora, para 
obtenção de cópias, quando o 
prazo for comum às partes. Uma 
medida importante foi a agiliza-
ção dos trabalhos desenvolvidos 
na Contadoria Judicial, com im-
plantação do sistema de informá-
tica que permite aos escrivães cí-
veis, mediante simples acesso ao 
sistema, atualização de cálculos 
judiciais, sem necessidade de re-
messa dos autos à Contadoria do 
Fórum. Também foram criados 
instrumentos de procuração e de 
substabelecimento recebidos di-
retamente nas escrivanias.

A Diretoria-Geral da Polí-
cia Civil atendeu ao pedido da 
OAB-GO para que o advogado 
tenha livre acesso aos clientes 
presos. Ainda na primeira ges-
tão, foram realizadas palestras 
sobre o tema “Direitos e Prer-
rogativas do Advogado” nas Fa-
culdades Anhanguera, Padrão, 
Unip, Objetivo, Faculdade de 
Direito da Universidade Federal 
de Goiás e em 16 subseções.

Núcleo de Defesa: 
ação permanente
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Consolidação do trabalho na segunda gestão

O trabalho constante da OAB-
GO pelo respeito às prerrogativas 
dos advogados gerou bons frutos 
na segunda gestão de Miguel Can-
çado. A partir de reivindicações 
da entidade, o TJ-GO investiu no 
aumento do número de servidores 
em varas que atuavam com defici-
ência. A diretoria do Foro da Justi-
ça Federal editou a Portaria nº 581, 
de 5/5/2009, autorizando o acesso 
aos autos pelos advogados, nos 
balcões das seções de Contadoria, 
Distribuição e Depósito, Arquivo 
Judicial, Protocolo e Central de 
Mandados.

A direção do Foro da Co-
marca de Goiânia tomou decisões 
marcantes para a melhoria do 
trabalho dos advogados, a partir 
de gestões da Seccional goiana. 
Foi liberada a protocolização de 
petições de sentenças processu-
ais sem pagamento de custas, 
suspendendo os efeitos da porta-
ria nº 159/2009 e determinada a 
extinção da exigência de CPF e 

CNPJ das partes no ajuizamento 
de ações no protocolo judicial. A 
direção do Foro da Comarca de 
Goiânia determinou ainda a jun-
tada aos autos das guias de cus-
tas sem necessidade de petição 
interlocutória, de procuração e de 
substabelecimentos de mandados.

A partir da reivindicação da 
Comissão da OAB-GO de Acom-
panhamento dos Trabalhos da 
Direção do Foro da Comarca de 
Goiânia, foi elaborado o Manu-
al de Procedimentos Cartorários, 
com o objetivo de uniformizar os 
processos de trabalho e implantado 
o Serviço de Atendimento ao Usu-
ário, no Foro de Goiânia. A entida-
de conseguiu a instalação de termi-
nais de extratos sobre o andamento 
de processos nos andares onde 
estão localizadas as varas cíveis e 
criminais. Outra conquista é a de-
terminação de que as escrivanias 
recebam extratos de andamento de 
processos pela internet.

Foram retirados cartazes fixa-

dos em algumas escrivanias com 
advertência sobre prática de crime 
de desacato contra funcionários 
públicos e aqueles em que alguns 
juízes estipulavam horário para 
atendimento ao advogado. Aten-
dendo a pedido da CDP a Superin-
tendência Regional do Banco do 
Brasil retirou de um caixa da agên-
cia do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Goiás placa que continha 
indicativos de exclusividade de uso 
para desembargadores, juízes, pro-
curadores, promotores e escrivães.

Com a proposta de valorizar 
a categoria, foi criado o Núcleo 
de Atendimento de Defesa das 
Prerrogativas. Entre as ações 
promovidas, com objetivo de 
pôr fim a situações de conflito, 
o Conselho Seccional da OAB-
GO realizou reunião extraordi-
nária, em Goiatuba, para discu-
tir o desrespeito às prerrogativas 
da advocacia em razão de con-
duta ética do então magistrado 
responsável pela Comarca.

l Criação do Núcleo de 
Atendimento de Defesa das 
Prerrogativas

l Retirada de cartazes que 
desrespeitavam prerrogativas

l Implantação de processo 
administrativo/disciplinar na 
Corregedoria

l Livre acesso aos clientes 
presos

l Informatização do 
acompanhamento processual 
(sistema push)

l Implantação do Serviço de 
Atendimento ao Usuário

l Exercer, com liberdade, a profissão 
em todo o território nacional.

l Ter respeitada, em nome da liberdade 
de defesa e do sigilo profissional, a 
inviolabilidade de seu escritório ou 
local de trabalho, de seus arquivos e 
dados, de sua correspondência e de suas 
comunicações.

l Comunicar-se com seus clientes, 
pessoal e reservadamente, mesmo sem 
procuração, quando estes se acharem 
presos, detidos ou recolhidos em 
estabelecimentos civis ou militares.

l Ter presença de representante da 
OAB, quando preso em flagrante, por 
motivo ligado ao exercício da advocacia.

l Não ser recolhido preso, antes de 
sentença transitada em julgado, senão 
em sala de Estado Maior.

l Ingressar livremente nas salas de 
sessões dos tribunais; nas salas e 
dependências de audiências, secretarias, 
cartórios, ofícios de justiça, serviços 
notoriais e de registros e em delegacias 
e prisões.

l Dirigir-se diretamente aos 
magistrados nas salas e gabinetes 
de trabalho, independentemente de 
horário previamente marcado ou outra 
condição, observando-se a ordem de 
chegada.

l Sustentar oralmente as razões de 
qualquer recurso ou processo, nas 
sessões de julgamento, após o voto do 
relator, pelo prazo de 15 minutos.

l Usar da palavra, pela ordem, em 
qualquer juízo ou tribunal, mediante 
intervenção sumária, para esclarecer 
equívoco ou dúvida, bem como para 
replicar acusação ou censura que lhe 
forem feitas.

l Reclamar perante qualquer 
juízo, tribunal ou autoridade contra 
inobservância de preceito de lei, 
regulamento ou regimento.

l Falar em juízo, tribunal ou órgão de 
deliberação coletiva da administração 
pública ou do poder legislativo.

l Examinar autos de processos 
findos ou em andamento, mesmo sem 

procuração, quando não estejam sujeitos 
a sigilo, assegurada a obtenção de 
cópias.

l Ter vistas de processos em cartório 
ou repartição competente, ou retirá-los 
pelos prazos legais.

l Recusar-se a depor como testemunha 
em processo no qual funcionou ou deva 
funcionar, ou sobre fato relacionado com 
pessoa de quem seja ou foi advogado.

l Ser publicamente desagravado quando 
ofendido no exercício da profissão.

l O advogado tem imunidade 
profissional, não constituindo injúria, 
difamação ou desacato punível qualquer 
manifestação de sua parte, no exercício 
de sua atividade.

l O advogado somente poderá ser preso 
em flagrante, por motivo do exercício da 
profissão, em caso de crime inafiançável.

l O Poder Judiciário e o Poder 
Executivo devem instalar salas especiais 
permanentes para os advogados, com 
uso e controle assegurados à OAB.

Conquistas Marcantes Direitos dos Advogados (Estatuto da Advocacia e da OAB. Lei 8.906/de 4/7/1994)
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a serviço do profissional
ESA-GO desenvolve programa para informar e 
qualificar advogados na capital e no interior do 
Estado, com cursos, seminários e palestras

Mais de 560 eventos fo-
ram realizados pela 
Escola Superior de 

Advocacia de Goiás Conselhei-
ro Francisco Moreira Camar-
ço (ESA-GO) nos últimos seis 
anos. A maioria, 402, ocorreu 
no interior do Estado. Só no ano 
passado participaram das ativi-
dades 10.165 pessoas, entre ad-
vogados e estagiários inscritos 
na OAB-GO e outros profissio-
nais.

Entre 2004 e 2006, foram 
efetuados 144 eventos e o ritmo 
intensificou-se no período se-

guinte, com mais 422 promovi-
dos de 2007 a 2009. Na lista de 
seminários estão: “Direito de Fa-
mília”, “Ética e Prerrogativas”, 
“As Inovações no Recurso de 
Agravo”, “I Seminário Goiano 
de Controle da Administração 
Pública”, “Seminário Jurídico”. 
Entre os cursos oferecidos cons-
tam: Preparação Prática para 
Advocacia, Direito de Família e 
Sucessão, Direito Agrário, Ad-
vogado em Início de Carreira, 
Licitação e Contrato, Especiali-
zação em Direito Administrativo 
Contemporâneo, Responsabili-

dade Civil e Alterações do Códi-
go Processo Civil.

A partir de 2007, passaram 
a integrar a lista de cursos mi-
nistrados o de Capacitação Prá-
tica em Processo Judicial Digital 
(Projudi) e a pós-graduação em 
Mediação, Negociação, Conci-
liação e Arbitragem. 

O curso de pós-graduação 
realizado pela ESA-GO e a Co-
missão de Mediação, Conciliação 
e Arbitragem em parceria com o 
Centro Universitário Uni-Anhan-
guera tem foco internacional e 
duração de 18 meses. As aulas 
começaram dia 6 de novembro de 
2009, na sede da ESA-GO. 

Além dos tradicionais, a 
partir de junho de 2008, a Es-
cola oferece cursos a distância, 
transmitidos ao vivo, via satélite, 
na sede da instituição. O novo 
serviço foi viabilizado a partir 
de convênio entre a Escola e a 
Associação dos Advogados de 
São Paulo (AASP). Na condução 
de cursos, seminários e demais 
eventos, a Escola conta com a 
participação de especialistas lo-
cais e nacionais.

Pesquisa
Localizada no Centro de 

Serviços, a Biblioteca da OAB-
GO oferece aos advogados e 
estagiários acervo com 17 mil 
volumes, o mais atualizado do 
Centro-Oeste. Em média, 50 ins-
critos frequentam o local por dia.
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Biblioteca da OAB-GO:  Acervo jurídico de 17 mil volumes é o mais 
atualizado do Centro-Oeste
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incrementa atuação
Braço assistencial da OAB-GO assegura 
tranquilidade para advogados e estagiários

A Caixa de Assistência dos 
Advogados de Goiás (Ca-
sag) chega aos 66 anos 

com mais de 500 convênios firma-
dos na capital e em 37 subseções  
em diferentes áreas, como médi-
ca, comercial, lazer e serviços. O 
complexo Casag é formado pela 
OAB-Saúde, OAB-Prev, Farmá-
cia, Livraria e Ótica do Advogado. 

Mais de 570 mil procedimen-
tos foram prestados aos associa-
dos da OAB-Saúde e quase 5.630 
atendimentos registrados na Ótica 
do Advogado entre 2007 e 2009. 
No mesmo período, uma média de 
70 mil atendimentos por ano ocor-
reu na Farmácia do Advogado. 

Lançado em maio de 2006, o 
OAB-Prev/GO – fundo de pensão 
dos advogados goianos – alcançou 

a marca de 1.420 participantes ati-
vos e aproximadamente 2.880 be-
neficiários em 2009. Nos últimos 
três anos, o número de usuários 
cresceu 69%.

De 2004 a 2006, entre outras 
ações, a Casag criou o Centro de 
Atendimento, que reuniu uma far-
mácia de autoatendimento, OAB-
Prev e boxes. Este transformou-se, 
em março de 2009, no Casag Ser-
viços. Com a mudança, o endere-
ço da Rua 101, Setor Sul passou 
a agrupar as empresas do com-
plexo Casag. Foi inaugurado, em 
dezembro de 2006, o novo prédio 
do OAB-Saúde, que também abri-
ga os Escritórios Compartilhados. 
Criado há 16 anos, o OAB-Saúde 
tem hoje quase 10 mil associados. 
No ano passado, a empresa co-

meçou a gerir um novo plano, o 
OdontoPrev, lançado na comemo-
ração dos 66 anos da Casag, dia 1° 
de dezembro.

Em março de 2007, os asso-
ciados ao OAB-Saúde passaram 
a contar, gratuitamente, com a as-
sistência da UTI Vida, serviço de 
UTI Móvel 24 horas. Em 2008, 
o atendimento de emergência foi 
estendido aos não-associados que 
estiverem nas dependências da 
Ordem. No interior, o Balcão de 
Farmácia do Advogado, fruto de 
parceria entre Casag e farmácias, 
chegou a 37 subseções. As parce-
rias oferecem descontos de 16,8% 
em média na compra de remédios, 
cosméticos e manipulação de me-
dicamentos. Em 24 de agosto de 
2009, a entidade lançou o Casag 
Leva Você. O serviço transporta 
advogados e estagiários aos fóruns 
e aos tribunais gratuitamente das 8 
às 18 horas em uma van.

Subseções
Devido ao grande sucesso 

do Balcão de Farmácia da Casag 
em Goiânia, que garante aos ad-
vogados medicamentos a preços 
imbatíveis no mercado goiano, a 
OAB-GO levou mais esse serviço 
a 19 municípios. Foram agracia-
dos com o Balcão os advogados de 
Santa Helena de Goiás, Goiatuba, 
Morrinhos, Iporá, Cristalina, São 
Luís de Montes Belos, Pontalina, 
Jaraguá, Ceres, Luziânia, Jussara, 
Itapuranga, Piracanjuba, Crixás, 
São Miguel do Araguaia, Caiapô-
nia, Goianésia e Niquelândia.
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Farmácia:  Descontos garantem medicamentos a preços 
acessíveis aos inscritos
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lista sêxtupla
Conselho Seccional entrega ao TJ-GO seis nomes 
que concorrerão à vaga de desembargador

No dia 22 de dezembro, o 
Conselho Seccional da 
OAB-GO se reuniu em 

sessão extraordinária para defi-
nir a lista sêxtupla (veja quadro) 
encaminhada ao Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás (TJ-GO) 
para preenchimento de cargo de 
desembargador destinado à ad-
vocacia pelo quinto constitucio-
nal. A vaga de desembargador é 
decorrente da criação de novos 
cargos no Tribunal, previstos na 
Lei 16.307/08, que modificou a 
Organização Judiciária Estadual.

Dos 36 candidatos que se 
inscreveram, 23 tiveram suas 
inscrições deferidas. O Conselho 
Seccional da OAB-GO improveu 
os recursos que as advogadas 
Izabel Goir Costa do Amaral e 
Valnete Alves Diniz interpuse-
ram contra a decisão da diretoria 
da instituição de indeferir suas 

candidaturas ao processo. Já os 
recursos dos advogados Itamar 
de Lima, Eliézer de Jesus Dias 
e Florinda de Souza Melo foram 
providos pelo colegiado. 

No total, 23 advogados par-
ticiparam do processo seletivo. 
Destes, 22 compareceram e fo-
ram ouvidos na sessão pública.

No dia seguinte (23), o pre-
sidente da OAB-GO, Miguel Ân-
gelo Cançado, acompanhado por 
demais diretores e conselheiros, 
entregou ao presidente do Tribu-
nal de Justiça de Goiás (TJ-GO), 
desembargador Paulo Teles, a lis-
ta com os seis nomes dos advoga-
dos indicados pela entidade para 
ocupar a vaga de desembargador. 
Caberá ao TJ, a partir desta rela-
ção, a formação da lista tríplice 
que será encaminhada ao gover-
nador Alcides Rodrigues para es-
colha do novo desembargador.

João Bezerra, Miguel 
Cançado, Paulo Teles, 

Henrique Tibúrcio e Celso 
Benjamim: agora, cabe ao 

TJ definir a lista tríplice a ser 
enviada ao governador 

l Breno Boss Caiado 29 votos

l Norival de Castro Santomé 28 votos

l Luiz Carlos da Silva Lima 25 votos

l João Batista Fagundes Filho 22 votos

l Dalmy Alves de Faria 30 votos

l Itamar de Lima 19 votos

Candidatos que 
concorreram ao processo

l Rodrigo Rizzo Vasques

l Breno Boss Cachapuz Caiado

l Wesley Crisóstomo Aleixo Barbosa

l Itamar de Lima

l João Jaci José Pereira

l Carlos Alberto Camozzi

l Aurelino Ivo Dias

l Lacordaire Guimarães de Oliveira

l Carlos Henrique de Queiroz

l João Batista Fagundes Filho

l Henrique Marques da Silva

l Sandra Maria Xavier Japiassu

l Didimo de Oliveira Costa

l Eliza Conceição

l Dalmy Alves de Faria

l Florinda de Souza Melo

l Eliane Leonel de Campos

l Sérgio Reis Crispim

l Carlos Júnior de Magalhães

l Tânia Morato Costa

l Norival de Castro Santomé

l Eliézer de Jesus Dias

l Luiz Carlos da Silva Lima  

Lista sêxtupla 
encaminhada ao TJ-GO
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Terceiro 
minicurso

A OAB-GO, por 
meio da Comissão da 
Advocacia Jovem (CAJ) 
e da Escola Superior 
de Advocacia de Goiás 
(ESA-GO), promoveu 
no dia 21 de setembro 
o 3º Minicurso para 
Advogado em Início de 
Carreira, com o objetivo 
de mostrar caminhos e 
alternativas para que os 
profissionais em início 
de carreira possam 
enfrentar com eficiência 
o competitivo mercado 
de trabalho. Na ocasião 
foram ministradas 
pelestras sobre “Direito 
Previdenciário e Plano 
de Previdência do 
Advogado”, pelo gaúcho 
Clécio Roberto Olsson; 
“Advogar: Aptidão, 
Estratégia e Mercado”, 
pela vice-presidente 
da CAJ, Ludimila 
Torres, e “Tendências 
Comportamentais do 
Profissional do Futuro”, 
pelo diretor de educação 
da Associação dos Jovens 
Empresários de Goiás, 
Alexandre Prates.

Encontro 
nacional

A Escola Superior de 
Advocacia de Goiás (ESA-
GO) participou do 15º 
Encontro de Dirigentes 
das Escolas Superiores 
de Advocacia, realizado 
no período de 24 a 26 de 
setembro em Corumbá 
(MS). A unidade goiana foi 
representada pela diretora-
adjunta, Márcia Queiroz, 
que discorreu sobre a 
experiência vivenciada 
pela ESA-GO, mostrando 

detalhes do curso de 
capacitação em Processo 
Judicial Digital (Projudi), 
oferecido pela Escola desde 
2008. O evento foi muito 
concorrido e contou, em sua 
abertura, com a presença 
do presidente do Conselho 
Federal da Ordem, Cezar 
Britto, e do diretor-geral 
da Escola Nacional de 
Advocacia (ENA), Geraldo 
Escobar Pinheiro, além de 
autoridades do Conselho 
Federal e da Seccional de 
Mato Grosso do Sul, bem 
como representantes do 
governo do Estado.

Advocacia Jovem

Os serviços oferecidos aos jovens advogados de Goiás, bem como àqueles em início de carreira, 
foram mostrados no 3º Encontro da Advocacia Jovem de Goiás, realizado de 1º a 3 de outubro no 
auditório Eli Alves Forte da sede administrativa da OAB-GO. Ao discursar na abertura do evento, 
o presidente da Comissão, Otávio Alves Forte, afirmou que a advocacia jovem goiana não tem 
medo e concretiza tudo o que é colocado no papel. O criminalista Técio Lins e Silva participou do 
evento com palestra sobre as funções do advogado e sua importância para a sociedade. Entre outros 
palestrantes, o encontro contou com a presença do advogado Marcelo Manhães (foto)
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O papel 
da Casag

Ao participar do 3º 
Encontro de Delegados 
da Caixa de Assistência 
dos Advogados 
de Goiás, dia 2 de 
outubro, o presidente 
da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, 
destacou o papel da 
entidade que garante a 
seguridade social dos 
inscritos na Ordem 
e seus dependentes. 
O presidente da 
Casag, Jaime José 
dos Santos, e o vice-
presidente da OAB-GO, 
Henrique Tibúrcio, 
também falaram sobre 
a importância do 
encontro e do trabalho 
desempenhado pelos 
delegados da Caixa.

Mérito 
Judiciário

Ao prestigiar a solenidade de 
entrega do Colar do Mérito 
Judiciário ao governador 
Alcides Rodrigues, no dia 
2 de setembro de 2009, na 
sede do Tribunal de Justiça 
de Goiás, o então presidente 
da OAB-GO, Miguel 
Ângelo Cançado, lembrou 
a importância do trabalho 
realizado pelos advogados 
dativos, cuja atuação é 
fundamental para garantir 
o pleno acesso do cidadão 
carente à Justiça. 

OAB Vai à Escola

O Serviço OAB Vai à Escola, coordenado pela Comissão da 
Advocacia Jovem (CAJ) da OAB-GO, foi lançado na rede particular 
de ensino durante solenidade realizada no dia 15 de outubro no 
Colégio Externato São José. O evento contou com duas palestras 
oferecidas às turmas do quinto ano. Uma delas, com o tema 
“Cidadania”, foi ministrada pelo vereador Virmondes Cruvinel e 
a outra, “Mundo Legal da Criança”, pela vice-presidente da CAJ, 
Ludmila Torres. 

Colégio de Presidentes

“A advocacia goiana possui a marca da dignidade. Por isso tem 
servido com eficiência e seriedade à sociedade de Goiás”. A 
afirmação foi feita pelo então presidente da OAB-GO, Miguel 
Cançado, na abertura do 22º Colégio Estadual de Presidentes 
de Subseções realizado nos dias 17 e 18 de setembro na 
sede administrativa da Seccional, em Goiânia. Presentes os 
presidentes e diretores das 37 subseções, o tema central dos 
debates girou em torno das questões técnicas das eleições que 
foram realizadas em novembro. 
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22º Colégio Estadual de Presidentes
e Subseções: balanço positivo

Carlos Costa



34   Revista da OAB-GO - Setembro/Dezembro de 2009

Gravação de sessões

A OAB-GO quer que as sessões de julgamento do Tribunal de 
Justiça de Goiás sejam gravadas. O objetivo é garantir às partes 
e aos procuradores completa segurança quanto ao conteúdo das 
decisões tomadas durante essas sessões. Pedido neste sentido 
foi formalizado em novembro pelo presidente da Seccional 
goiana da OAB, Miguel Ângelo Cançado, por meio de ofício 
encaminhado ao presidente do TJ, desembargador Paulo Teles. 
O mesmo pedido foi feito em março de 2009, mas como não 
houve resposta, Cançado decidiu reapresentar a solicitação. 
Dessa vez, o pedido parece ter obtido resultado. Em ofício 
encaminhado à OAB-GO, o diretor-geral do TJ, Stenius 
Lacerda Bastos, afirma que está sendo desenvolvido projeto 
para permitir a gravação e desgravação de audiências realizadas 
na 1ª instância da Justiça estadual, com extensão para as 
câmaras cíveis e criminais e Corte Especial do TJ.

Sala no TRE em novo horário

A sala da OAB-GO no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) está 
funcionando em novo horário desde o fim de agosto (foto). 
A mudança, deliberada pela diretoria da Seccional, objetivou 
atender as demanda dos advogados que militam no referido 
tribunal, uma vez que as sessões do colegiado começam às 17 
horas. A mudança foi comunicada pelo presidente da OAB-GO, 
Miguel Ângelo Cançado, por meio de ofício, ao presidente do 
TRE-GO, desembargador Floriano Gomes, que transmitiu a 
informação ao colegiado.
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s OAB-GO 
solicita 
publicação 
no DJE

O presidente da OAB-GO, 
Miguel Ângelo Cançado, 
encaminhou ao presidente 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-GO), 
desembargador Paulo Teles, 
ofício solicitando que os 
atos processuais de ações 
que tramitam no Processo 
Judicial Digital (Projudi) 
sejam publicados no Diário 
da Justiça Eletrônico (DJE) 
do Tribunal. 
A reivindicação visa a 
facilitar o acompanhamento 
dos prazos pelos advogados, 
uma vez que, com a 
implantação do Projudi 
em algumas varas do 
Judiciário estadual, os atos 
processuais passaram a ser 
publicados em dois locais 
distintos: no DJE, no caso 
dos processos que tramitam 
em meio físico e no próprio 
Projudi, nas ações que 
utilizam a ferramenta de 
peticionamento eletrônico. 
“Essa é uma situação 
anômala, que dificulta o 
trabalho do advogado”, 
ponderou Miguel Cançado. 
“A omissão da publicação 
no DJE causa insegurança 
nos 15 mil advogados que 
recebem, diariamente, da 
OAB-GO, via e-mail ou 
celular, por meio do Recorte 
de Intimações Digitais, 
as publicações vinculadas 
àquele banco de dados”, 
argumentou o presidente da 
Seccional.



Setembro/Dezembro de 2009 - Revista da OAB-GO   35

Curso a 
distância

O primeiro curso a distância 
sobre prática processual 
trabalhista será realizado 
por meio de parceria entre 
OAB-GO e Escola Superior 
de Advocacia com o Instituto 
Goiano de Direito do Trabalho 
(IGT). Assinaram o convênio 
de cooperação no dia 21 de 
outubro, o secretário- geral da 
OAB-GO, Celso Gonçalves 
Benjamim, o diretor-tesoureiro, 
João Bezerra Cavalcante, 
os diretores da ESA, Pedro 
Paulo Guerra de Medeiros e 
Flávio Buonoduce Borges, 
o presidente do IGT, Platon 
Teixeira, e o juiz do Trabalho 
Edson Vacari. 

Pós-graduação 
em Conciliação 
e Arbitragem

Está em andamento o 1º 
Curso de Pós-graduação 
em Mediação, Negociação, 
Conciliação e Arbitragem, 
realizado por meio de parceria 
entre a Escola Superior de 
Advocacia (ESA) e a Comissão 
de Mediação, Conciliação e 
Arbitragem da OAB-GO com 
o Centro Universitário Uni-
Anhanguera. As aulas são 
ministradas na sede da ESA. 
De acordo com a conselheira 
seccional, Carla Sahium 
Traboulsi, presidente da 
comissão, o curso foi dividido 
em 18 módulos e tem como 
objetivo capacitar profissionais 
advogados para o desempenho 
de atividades nessas funções 
com mais eficiência.

Direito internacional na Ucrânia

No início de dezembro, a convite do governador Alcides Rodrigues, 
o presidente da OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, participou 
de fórum sobre Brasil e Ucrânia na Câmara de Comércio de 
Kiev, realizado durante missão presidencial brasileira a países do 
Leste Europeu. As relações comerciais entre os dois países foram 
debatidas sob o aspecto do direito internacional. Goiás foi o único 
Estado a compor a comitiva comandada pelo presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Cançado custeou sua viagem com recursos próprios, 
sem nenhum ônus para a OAB-GO ou para o governo estadual.

Vitória no caso do ITCD

A Seccional goiana da OAB saiu vitoriosa na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) ajuizada em dezembro de 2008, 
contra a Instrução Normativa nº 704/2004, expedida pela 
Secretaria da Fazenda de Goiás, em relação ao Imposto sobre 
a Tramitação Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITCD). No dia 26 de novembro de 2009, a Corte 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), 
por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados 
pela OAB-GO. A argumentação da Seccional sobre o assunto foi 
baseada na Constituição Estadual, quando prevê que apenas lei 
pode dispor sobre base de cálculo de impostos e não Instrução 
Normativa. Conforme Miguel Ângelo Cançado, a decisão do TJ 
é uma grande conquista para a advocacia e os cidadãos goianos, 
uma vez que exigências indevidas tornam-se obstáculos ao 
acesso judiciário, além de causar inaceitável prejuízo econômico 
às pessoas de bem que buscam as regras legais.
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Semana da 
Conciliação

A OAB-GO participou 
da Semana Nacional da 
Conciliação, realizada do 
dia 7 ao dia 11 de dezembro, 
no Centro de Convenções 
de Goiânia, com o objetivo 
de resolver pendências de 
mais de dez mil processos. 
A Comissão de Mediação, 
Conciliação e Arbitragem 
da OAB-GO participou 
ativamente com estande, onde 
os advogados encontraram 
espaço mobiliado para atender 
seus clientes e equipamentos 
de informática para elaborar 
pequenas peças processuais e 
acessar a internet. Estiveram 
no evento, o presidente da 
OAB-GO, Miguel Cançado, 
e o secretário-geral, Celso 
Gonçalves Benjamin.

Comitiva de Guiné-Bissau

A estrutura e o papel da Ordem dos Advogados do Brasil e 
do Poder Judiciário brasileiro foram mostrados por dirigentes 
da Seccional goiana da OAB a uma comitiva de advogados 
de Guiné-Bissau que visitou Goiás no mês de outubro (foto). 
Os profissionais guineenses Rufino Lopes, Maria Yala e Júlio 
Antônio Mendonça foram recepcionados pelo presidente da 
OAB-GO, Miguel Ângelo Cançado, pelo secretário-geral, Celso 
Benjamim, pela secretária-adjunta, Maria Lucila Prudente de 
Carvalho, e pelos conselheiros seccionais Flávio Buonoduce 
Borges, Júlio César do Vale Vieira Machado e Sabastião 
Macalé. Na visita, os advogados de Guiné-Bissau falaram sobre 
o exercício da advocacia naquele país, bem como a organização 
do Judiciário. Os africanos vieram ao Brasil participar do 
Programa de Capacitação e Estágio Profissional, promovido 
pelo Conselho Federal da OAB e pela Agência Brasileira de 
Cooperação, do Ministério das Relações Exteriores.

Gestão da Qualidade

A OAB-GO consolidou mais uma conquista no fim de outubro 
de 2009, quando teve o seu Sistema de Gestão da Qualidade 
recertificado pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil 
(ICQ Brasil), conforme a Norma ABNT NBR ISO 9001:2008. 
A recertificação significa que a OAB-GO tem cumprido os 
requisitos estabelecidos pela norma no seguinte escopo: Exame 
de Ordem, atendimento na biblioteca, Comissão de Seleção e 
das Sociedades de Advogados, realização de cursos na ESA-
GO, salas de apoio aos advogados, realização de eventos, 
processos ético-disciplinares e secretaria das comissões. 
Miguel Ângelo Cançado observou que a recertificação é o 
reconhecimento da excelência dos serviços prestados aos 
advogados inscritos e à sociedade.

N
o
ta

s

Comissão 
de Direito do 
Trabalho

Já está em pleno 
funcionamento a mais nova 
comissão da OAB-GO. Trata-
se da Comissão de Estudo do 
Direito do Trabalho, criada 
pelo Conselho Seccional 
e instalada durante sessão 
plenária no dia 2 de setembro 
de 2009. A Comissão é 
presidida pelo advogado Jorge 
Jungmann Neto, tendo como 
vice-presidente Delaíde Alves 
Miranda Arantes e secretária-
geral Mariângela Jungmann 
Gonçalves Godoy. A meta é 
acompanhar as atividades do 
Direito do Trabalho.

Arquivo OAB-GO
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Galeria de Fotos

Fotos: Adilson de Castro e Arquivo OAB-GO
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Galeria de Fotos

Fotos: Adilson de Castro e Arquivo OAB-GO
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