
Ordem dos Advogados do Brasil Secção de Goiás

Ata da sessão de 20 de março de 1964

Aos 20 dias do mês de março de 1964 no Edifício do Palácio da Justiça onde funciona a
Sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, presentes os conselheiros: Rômulo
Gonçalves,  Jorge  Jungmann,  José  Lopes  Rodrigues,  Maximiano  da  Matta  Teixeira,  Alberto
Rodrigues  Alves,  Cláudio  das  Neves,  Floriano  Batista,  Gumercindo  Inácio  Ferreira,  Arione
Correia  de  Morais,  Afonso  Luiz  Prestes  Paranhos,  e  convocado  o  bel.  Mário  Alencastro,
justificadas as faltas dos conselheiros Livino José de Oliveira, Leon Borba e Benedito Barreira
de Morais,  no horário  regulamentar,  verificada a existência  de número legal  foi  declarada
aberta a sessão. Ata: lida a ata da sessão anterior, posta em discussão foi a mesma aprovada
com as ligeiras modificações que seguem: deixou de constar a presença do conselheiro Prestes
Paranhos  e  justificação,  digo,  justificação  da  ausência  do  conselheiro  Afonso  Luiz  Preste
Paranhos e, a presença do conselheiro José Alves. _ Neste horário, encontrando-se no recinto
das  sessões  os  bacharéis  Walter  José  Mendonça  (Proc.  Inscr.  Principal  80/64)  Hélio  Roriz
(Principal 44/64) Laurenço Antônio de Oliveira – Provisória 47/64) Francisco (Lopes ou Chaves)
de Carvalho – Inscrição Principal nº             lhes foi deferido o compromisso que estabelece o
artigo 64 da Lei 4215 de 27/04/1963. EXPEDIENTE: _ Pelo conselheiro Presidente foi lida a
reclamação do solicitador Acadêmico Abadio Antônio dos Santos, contra o Delegado do DOPS
Sr. Jurandir Rodovalho, que de posse de um Alvará de Soltura de um constituinte, após obter a
sua libertação foi o mesmo preso novamente. Disse o conselheiro Presidente haver tomado as
providências levando o fato ao conhecimento do Juiz de Direito  Walfrido  de Campos Maia,
oficiando ainda ao Secretário da Segurança Pública, profligando a atitude do citado Delegado.
Falando o conselheiro José Lopes Rodrigues, disse; que o reclamante lhe afirmou que, quando
libertou  seu  constituinte  pela  2ª vez,  teve  que  usar  um  estrutagema  para  tirá-lo  fora  da
Capital. No caminho trocou de veículo; só assim conseguindo seu intento. Com a inversão da
Ordem dos Trabalhos, foi a matéria posta em discussão, ficando estabelecido que se oficiasse
ao  Dr.  Procurador  Geral  de  Justiça  para  que  designasse  um  Promotor,  para  apresentar
denúncia contra o Delegado Jurandir Rodovalho, oficiando-se ainda, ao Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado e ao Governador sobre o fato.  – INSCR.  Pela Comissão de Seleção e
Prerrogativas  fora  submetidos  à  mesa  os  seguintes  processos:  33/64  –  Provisória:  Nelson
Gomes da Silva – UNÂNIME; 63/64 – SOL. ACAD: Aluízio Antônio de Sá Peixoto – ADIADO;
64/64 – PRINCIPAL: Fernando Plaza Mallea –          “; 65/64 – PRINCIPAL: - Cornélio Amorim –
Adiado; 66/64: SOL. ACAD: Eudoro Guilherme Zacarias Pedrosa – UNÂNIME; 67/64: SOL. ACAD:
Mardeu Pavan  Carneiro – Adiado; 81/64: PRINCIPAL:  Enei Curado Brom – UNÂNIME. Sessão
Secreta: Transformada a sessão em secreta pela Comissão de Ética e Disciplina foi submetido a
Julgamento a reclamação do advogado Newton Silveira de Souza (158/61) contra seu colega
Gildino.  Achando-se  presente  o  reclamado,  argumentou  que  diz  conhecia  o  conteúdo  da
reclamação, não temendo porém, uma devassa em sua vida profissional, pedindo juntada de
certidões  fornecidas  pelos  cartórios  da  Comarca  em que  advoga.  A  leitura  do  parecer  do
Relator foi marcada para a próxima sessão. Levantada a sessão secreta, passou-se a ordem do



dia, ocasião em que foram lidos os movimentos de caixa relativos a última semana: da MAEG e
da ORDEM acurando os saldos de Cr$1.618.500,00 e Cr$625.529,40, respectivamente. _ Pelo
Conselheiro Presidente foi sugerido a mudança de horário para realizações das sessões do
Conselho às sextas-feiras, ficando deliberado que pode manter início às 17 horas. Nada mais
havendo foi dada por encerrada a sessão do que, para constar, eu Leon Borba, 2º Secretário,
com base nos apontamentos colhidos pelo Conselheiro José Alves, lavrei a presente ata que,
depois  de lida,  posta em discussão e  aprovada,  será também pelo Conselheiro Presidente
rubricada. 

Sala de sessões, 20 de março de 1964

____________________

Leon Borba

2º Secretário

Em tempo: 

Pelo  Cons.  presidente  foi  deferido  compromisso  legal  aos  seguintes  bacharéis  e
solicitadores: Processos números: 80/64 – Principal, digo, 264/63 – Inscrição SUPLEMENTAR
Gilberto Valentin  Volpou;  168/63 – SOL. ACAD: Francisco  Chagas de Carvalho; 55/64 - SOL.
ACAD: Getúlio Targino Lima; 59/64 - SOL. ACAD: Antônio Roberto Toledo.

____________________

Leon Borba

____________________

Rômulo Gonçalves

 Onde diz "interdilô proibitório" para; Ação de Reintegração de Posse que foi a medida
pleiteada  pela  Prefeitura.  Compromisso:  Achando-se  presente  no  recinto  das  sessões  o
Solicitador Acadêmico, Benedito Gonçalves de Araújo Filho, proc. n.50/64, pelo conselheiro
Presidente lhe foi deferido o compromisso capitulado no artigo 64 da lei nº 4215 de 27 de abril
de  1963,  do  novo  regulamento  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil.  EXPEDIENTE:
correspondência do Dr Rogerio urbieta Valdo não entendi,  datada em janeiro Último. Não
entendi  dos  saldos  em  caixa  da  última  semana:  da  ordem  Cr$  533.874,40  Montepio  dos
Advogados (MAEG $1.604

500,00  Caixa  de  Assistência  dos  Advogados  1.232.110,90.  INSCRIÇÕES:  Pela  Comissão  de
Seleção e Prerrogativas foi submetida à mesa a pauta de processos de inscrição n° 240/63 -
Suplementar - Leopoldina Eugenia minha de Morais -  UNÂNIME




