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A Câmara Municipal de Caldas Novas, representante dos Cidadãos do Maior Manancial 

hidrotermal do Mundo está honrada em conceder Título de Cidadão Caldasnovense ao 

Excelentíssimo Desembargador Dr. Guilherme Gutemberg Isac Pinto. 

A história desta personalidade da área jurídica, por si só, justifica a honraria concedida esta 

noite: 

Dr. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, nasceu na cidade de Anápolis, aos 20 dias do mês de abril 

de 1960, filho honroso do Sr. José Batista Pinto e Sra. Geralda Elias Isac Pinto.  

É casado com a Sra. Dandara Silva de Sousa Isac e pai de 04 (quatro) filhos. 

Referente a vida acadêmica e universitária, o ilustre homenageado concluiu os cursos 

Secundário e Superior no Colégio Carlos Chagas, na cidade de Goiânia; formado em Direito 

pela Universidade Católica de Goiás (UCG), em 1983; exerceu a profissão de advogado 

brilhante desde a conclusão do curso superior. 

Nos últimos 15 (quinze) anos, o homenageado atuou fortemente na advocacia junto à cidade 

de Caldas Novas/GO. 

Para chegar ao apanágio de sua carreira, Guilherme Gutemberg Isac Pinto foi integrante, por 
três vezes consecutivas, das Listas Sêxtuplas e Tríplices, formadas respectivamente pelo Egrégio 
Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil/Goiás e pelo Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás, sendo, finalmente, em 12 de junho de 2018, nomeado para o cargo de 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo ex-governador José Eliton de 
Figueiredo Junior e empossado no dia 28 daquele mês. 

Como desembargado, o homenageado trouxe inúmeros benefícios para a cidade de Caldas 
Novas/GO, como o Programa Acelerar, que busca meios de padronização, de gestão de 
processos e de comunicação com os grandes demandantes, afim de, reduzir as demandas 
repetitivas; e, o Projeto Justiça Ativa, onde foram realizados em 2019, 1.417 (mil, quatrocentos 
e dezessete) atos judiciais, sendo 545 (quinhentos e quarenta e cinco) audiências, e a previsão 
para 2020 é de 960 (novecentas e sessenta) audiências. 

Seja, pois, Dr. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, muito bem-vindo, a partir desta data, como 

Cidadão de Caldas Novas.  


