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A cidade de São Luís teve 
a honra de sediar entre os 

-

de Assistência dos Advoga-
-

tes das 27 Caixas de Assis-
tência dos Advogados de 

para o programa de vacina 
em 2015, auxílio maternida-

Prev, dentre outros temas. 
O evento foi mais uma 

oportunidade para a troca 

-

para os mais de 800 mil ad-
vogados inscritos em todo 

-
tro senão esse importante 

cidade. 
-

ria sobre a postura sempre 
enérgica, atuante e vigilante 

-
-

rogativas dos advogados 
maranhenses sejam respei-

-

de profissionais da advoca-
cia do estado às unidades 

-

-
to à classe dos advogados, 
tendo levado o Conselho 

mesmo sentido. A íntegra 
da nota dos Conselhos Sec-

-
marcas e varas maranhen-
ses também tem preocu-
pado a atual diretoria da 
Ordem. O assunto foi tema 

a presidência do Tribunal de 

admitiu a necessidade de 
-

nhão. O assunto é abordado 

-
rão acompanhar matéria so-
bre evento voltado para os 

-
missão de Defesa do Direito 

-
nhense, Escola Superior da 
Advocacia (ESA/MA) e Caixa 
de Assistência dos Advo-
gados do Maranhão (CAA/
MA) no dia 28 de agosto e 
a cobertura do seminário 

eleitorais promovido pela 
Seccional Maranhense em 
parceria com o Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Maranhão (CRC/MA). 

Uma boa leitura!

TRÂMITES

visita do comando geral do 

Comissão de Direito Tributário 

-
-

a diretoria manifestou sua solidariedade aos familiares e amigos 
dos dois profissionais por tão irreparável perda. 

-

tratado sobre o apoio da Seccional Maranhense ao anteprojeto 

reunião também foi debatido o agendamento de vistorias técni-

interior do estado.

-

-

autoria, não verificou inconstitucionalidade no valor do imposto 

se sentirem prejudicados deverão recorrer administrativamente 
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-

está prevista para o mês de setembro de 2014. O 
projeto já foi votado em ambas as Casas Legisla-
tivas, tendo retornado ao Senado (casa iniciadora 
do processo legislativo) para examinar as altera-

inicialmente aprovado.
Para além de uma discussão marcada pelo 

jargão jurídico tradicional, este texto pretende 
analisar como o novo CPC pode facilitar o fluxo de 
trocas comerciais e melhorar a vida das pessoas.

-

Embora essa discussão não seja nova, e te-

de julgamento por amostragem” do artigo 543-C 

demanda repetitiva estabelecendo um entendi-
mento a ser adotado nos casos análogos), parece-

-

melhorias sociais significativas.
-

consegue dar conta. Além disso, diante do cenário 

-

do país.

sem implicar aumento de despesa (como ocorre 

de despesas correntes com o acervo imobiliário do 
-

-

-

uma ideia da dimensão do problema, no ano de 

necessário para a análise, para a compreensão de 

sem falar em eventuais recursos — agravos regi-
-
-

-

atender a contento a sua demanda.

-

-

melhorias marginais no ambiente de mercado.

constitui-se em síntese, num forma de pensamen-
-

diciário seja atravancado por uma série de deman-

processual.
-

tende pela utilidade do precedente.

de fato e as pessoas não conseguem se entender, 

-
-

mos de lacuna).

muito tempo para serem proferidas. É muito co-
-

-

assim como as leis formais, algo a ser incorporado 
no cotidiano da vida das pessoas. Afinal de contas, 

-

E, nesse cenário, o projeto do CPC inova bas-

tante ao instituir o chamado incidente de resolu-

-

-
dimento aplicável ao caso, vinculando os demais 

-

si” esse julgamento — seja diretamente, seja por 

-

E isso não está no CPC atual.
Assim, os precedentes judiciais devem ser es-

possam ser compreendidos de maneira clara e 

de subinvestimento, pois as pessoas poderão 

direitos por meio precedentes é algo socialmente 
-

prudencial (seja pela ausência de precedentes, 

pois cria um ambiente mais propício para trocas e 

(e apesar de todas as suas falhas) revelou-se como 
o arranjo mais notável de desenvolvimento do 

pessoas.
-

sa servir como instrumento de desenvolvimento e 

o cidadão comum não tenha sua liberdade e seus 

desenvolvimento. E isso não é assegurado apenas 
pela lei em sentido formal, mas também pelos 

e proteger o cidadão contra investidas oportunis-

-

-
tre os níveis de desenvolvimento da África subsaa-

-

um determinado produtor de soja vendeu, em 

o mercado futuro no valor de US$ 100 a saca. Em 

-

o mercado de compra antecipada de soja ficou 
comprometido durante algum tempo, pois vários 

precedentes em sentido contrário, entendeu 

consubstancia acontecimento extraordinário e 
imprevisível, inapto, portanto, à revisão da obri-

contratuais.

-

-

-

-

-

Autores
 *Bruno Dantas
Ministro do Tribunal de Contas da União.

Doutor e Mestre em Direito Processual pela PUC-SP.

**Alexandre Freire
Doutorando em Direito Processual pela PUC-SP. 

da PUC-SP.
-

-

Civil da PUC-Rio. 

-
dos do Estado de São Paulo-AASP. 

Professor da ESA/MA.

*** Leonardo Albuquerque Marques
Advogado da União.
Doutorando em Direito pela Pontifícia Universida-

A PALAVRA DO(A) ADVOGADO(A)

Novo CPC deve mudar cultura de litigância excessiva
Por: * Bruno Dantas, **Leonardo Albuquerque Marques e Alexandre Freire
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OAB/MA requereu habilitação nos autos do pedido 
da AMMA sobre regulamentação do acesso de 
advogados às unidades jurisdicionais

MA protocolou na Corre-

-

interessada, nos autos do pro-
cedimento administrativo ins-

dos Magistrados do Maranhão – 

-
tando o acesso de advogados às 
dependências das unidades ju-
risdicionais.

-

Cível da Comarca de São Luís, 

-
ta, envolvendo o advogado 

fator motivador para o pedi-
-

das prerrogativas profissio-
-
-

a exercer a sua finalidade de 

advogados, conforme Lei 
8.906/94”.

 O dirigente da Seccional 

-
rio, diante da legitimidade 
da Ordem dos Advogados do 

-

-

sidentes dos Conselhos e das 
-

timidade para agir, judicial 
e extrajudicialmente, contra 

-
ta lei”.

seja indeferido o pedido ex-

-
mentando o acesso de advo-
gados às dependências das 
unidades jurisdicionais”.
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Conselho Seccional e Conselho Federal da OAB emitem 
Nota Oficial em defesa intransigente das prerrogativas 
dos advogados maranhenses

OAB Nacional emite Nota Oficial em defesa da 
advocacia maranhense

O Conselho Seccional da Ordem dos 
-

defesa das prerrogativas profissionais dos 

Decorre de previsão legal a inexis-

-
gados, sendo relevante transcrever o dis-

da Advocacia).
-

-
peito recíprocos.

exercício da profissão, tratamento com-
patível com a dignidade da advocacia e 

-
mento entre os operadores do direito 

-

tratamento compatível com a dignidade 

seu desempenho.  

estacionamento exclusivo e coberto, os 
advogados sofrem para estacionar seus 

-
náveis.

Os responsáveis pelo projeto dos 

impedem o devido e condigno atendi-
mento dos advogados, gerando filas e 

trabalhando.
-

sidade de adentrar às dependências da 

Art. 7º São direitos do advogado:

parte reservada aos magistrados;

b) nas salas e dependências de au-

fora da hora de expediente e indepen-

praticar ato ou colher prova ou informa-
-

nal, dentro do expediente ou fora dele, e 

-

-
res especiais.

Ademais, as portas trancadas tam-
-
-

trevistar com os magistrados, em defesa 
dos seus constituintes, outra prerrogativa 
assegurada pela Lei 8.906/94:

Art. 7º São direitos do advogado:
-

gistrados nas salas e gabinetes de tra-
balho, independentemente de horário 

observando-se a ordem de chegada;

sociedade e os demais operadores do di-

atividade judicante e lutar para eliminar 

-

aflige a advocacia e a sociedade. Caberia 
aos dirigentes da entidade uma reflexão!

Por tudo isso a Ordem dos Advoga-

manifesta intransigente defesa das Prerro-
gativas Profissionais, e reivindica medidas 
a serem implementadas pela Corregedo-

-

-

-
nhão tome medidas, imediatamente, para 

-

dos existentes pela magistratura e servi-
dores;

-
vocacia, da Magistratura, do Ministério 

responsável pela propositura de medi-

Mário de Andrade Macieira
Presidente

manifesta integral apoio ao Conselho 
-

-

pugnando por melhorias na sua estru-
tura judiciária.

Procurando garantir a plena ati-
vidade dos advogados, o Presidente 
Mário de Andrade Macieira pede, por 

-
-

7º d a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advo-

advogado tem o direito de ingressar 
-

separam a parte reservada aos magis-

-

registro, e, no caso de delegacias e pri-
-

de seus titulares”.
A Presidência da Seccional ma-

ranhense ainda reivindica melhorias 
-

estacionamento e do balcão de atendi-
mento aos advogados. Pede, sobretu-

-

A iniciativa do Conselho Sec-

cional do Maranhão torna-se ainda 

ocorrido no dia 10 de julho passado 
-

Carvalho teve suas prerrogativas pro-

de São Luís.
-

ofenda os direitos dos advogados, 

no início da atual gestão.

6º do Estatuto institui a inexistên-

magistrados em nosso País. Também 

convém relembrar a legitimidade 
-

-
fissão, nos limites da lei”.

a ser desrespeitado por magistrados 

-
-

-

sejam plenamente atendidas pelas 
autoridades competentes.
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Reunião do CONCAD em São Luís debate 
ampliação de atuação das CAA’s

Entre os dias 24 e 25 de 
julho,  São Luís sediou 

Caixas de Assistência dos Ad-

a solenidade de abertura foi 
presidida pelo coordenador 

-
dente da CAA de Santa Cata-

-
to Assistencial dos Advogados 

-
rio Macieira, e o presidente da 
Caixa de Assistência dos Ad-
vogados do Maranhão (CAA/

 Durante o evento, Paulo 
-

das Caixas de Assistência e 

nacionais para as CAA’s de 

tragam sempre benefícios aos 
advogados”.

-

a troca de experiência entre 
as CAA’S trariam benefícios a 

debater as necessidades dos 

vida e de sua família e reafir-
mar nosso compromisso em 
prestar uma assistência me-
lhor e maior aos nossos cole-
gas”, afirmou.

-

sido incumbido pelo presi-

-

escrita e dirigida aos partici-
-

fortalece a categoria e a Or-
-

vogado possa desempenhar 

em atendimento aos precei-
tos constitucionais do Estado 
Democrático de Direito e dos 
direitos fundamentais, motes 

ressaltava o texto.

-
ram o planejamento do pro-
grama de vacina para 2015, 
auxílio maternidade, o Progra-

nacionais e estatuto das Cai-
xas de Assistência.

O evento contou ainda 
-

Santos Andrade; da Procu-
radora Geral do Maranhão, 
Helena Maria Cavalcanti 

Governo do Estado; o pre-
-

vidência e Assistência do 
-

a Prefeitura de São Luís; o 

pelo Maranhão, Raimundo 

Ericeira.
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Estiveram presentes à 
-

Marco Antônio Coelho Lara; 
o secretário geral adjunto 
da Seccional, Ulisses Sousa; 
os conselheiros federais da 

o presidente do Tribunal de 
Ética da entidade, conselheiro 
seccional Windsor Silva dos 
Santos; o presidente da Co-
missão de Cultura, Eventos 

e o presidente da Comissão 

-
bém prestigiaram o evento o 
secretário geral da CAA/MA, 

-
tária geral adjunta, Rosemeire 

-

Praseres.

A CONCAD - A Coordena-

Assistência dos Advogados, a 
-
-

grega as 27 Caixas de Assistên-

Seus principais objetivos 
são integrar as CAA’s através 
da troca de experiências, con-

-

librada e assessorar o Conse-
-

cionando uma assistência 

7



20 a 23
OUTUBRO

RIOCENTRO

PACOTES 
ESPECIAIS DA OAB/MA

AÉREO (GOL)

06 X SEM JUROS, SOMENTE 
COM CARTÃO DE CRÉDITOR$ 518,34

HOSPEDAGEM & TRASLADO 
AEROPORTO/HOTEL/AEROPORTO

HOTEL RAMADA RIO CENTRO 4*
POR PESSOA EM APTO DUPLOR$ 1887,00
HOTEL ROYALTY BARRA 4*
POR PESSOA EM APTO DUPLO R$ 1370,00

PAGTO: 20% DE ENTRADA E SALDO EM 06 X SEM JUROS COM CARTÃO 

PRAZO PARA PAGAMENTO: ATÉ DE 10 DE MAIO

(98) 3235 5051 - AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 
148 LOJA 05 - ED. COMERCIAL CASTELO BRANCO

 SÃO FRANCISCO

INSCRIÇÃO GRATUITA NA CONFERÊNCIA 
(PARA OS 60 PRIMEIROS QUE FECHAREM O PACOTE).
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Situação de comarcas e varas sem juízes é 
tratada em reunião entre OAB/MA e TJ/MA

Subseções

o mês de junho,  o 

MA, Mário Macieira, 
em reunião com a presidente 

-
tado, desembargadora Cle-

-

-
contram funcionando sem a 

direito.

-
dos e viemos ao Tribunal 
para pleitear o preenchimen-
to dessas vagas”, declarou o 

foi informado pela desembar-

atualmente, há a necessidade 
-

nhados de toda a estrutura de 

precisam (como técnicos, au-
-

de pagamento do Tribunal.
 Tal impacto não está pre-

urgente de o Poder Executivo 
suplementar essa despesa. 

-
rá em processo eleitoral sem 

-

rio efetivo. Declaramos nossa 
solidariedade à presidente 
do Tribunal, e vamos estar ao 

em todo o estado”, afirmou 
Macieira.

 Participaram do encontro 
também o secretário geral 
adjunto da Seccional, Ulisses 
Sousa; o presidente do Tri-
bunal de Ética da Ordem ma-
ranhense, Windsor Silva dos 
Santos; o presidente da Co-
missão de Defesa, Assistência 
e Prerrogativas do Advogado, 
conselheiro Erivelton Lago, 
a conselheira seccional Alba 
Maria Lins e outros advoga-
dos.

-

tada o atraso no pagamento 

-
mos, em sessão do Conselho 

os gestores do Poder Executi-
vo pelo atraso do pagamen-

dirigente da Seccional Mara-
nhense. 

 Para Mário Macieira, o não 

significa um desrespeito às 
-

sível, em um Estado Demo-
-

der Executivo não cumpra as 

reunião do Conselho Seccio-
nal sobre esse tema ocorreu 
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OAB/MA promoverá I Encontro Maranhense de Direito 
e Saúde do Idoso

Um momento especial 
para debater a legis-

-
cas para pessoas da terceira 

Encontro Maranhense de Di-

acontece dia 28 de agosto, 

promovido pela Comissão 
-

so da Seccional Maranhense, 
Escola Superior da Advocacia 
(ESA/MA) e Caixa de Assistên-
cia dos Advogados do Mara-
nhão (CAA/MA).

Segundo o presidente da 
-

terá como finalidade escla-
recer a sociedade sobre os 

pessoas idosas, como ne-
gligência, violência física e 

-

acontece dentro do convívio 
familiar. Por isso é necessário 

-

pessoas para lidar com essas 

-

titular da Promotoria de De-

-
-

-
-

no e Saudável para Todos: É 
-
-

-
nista e doutoranda do Pro-

-

-

-

-
menes Prado.

-
to terão inicio a partir do dia 

-
-

mento não perecível ou kit de 
higiene pessoal (fralda geriá-
trica, sabonete, creme dental, 
escova de dente, barbeador, 
xampu, pente, hidratante e 

ofertados posteriormente  a 
entidades de amparo ao ido-

telefone 98 2107-5409.
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

 POLICLÍNICA RENASCENÇA
Rua das Sucupiras, quadra 56, nº 26 - Jardim Renascença
Telefone: 3304 -4595
 Serviços: Angiologia, clínico geral, cancerologia, 
cardiologia, fisioterapia, ginecologia, geriatria, nutrição, 
gastroenterologia e outros.
Desconto de 15% nos procedimentos.

ATIVITTÀ - ESCOLA DE ATIVIDADES CORPORAIS E 
ARTÍSTICAS LTDA
Desconto de 15% nas mensalidades das aulas de jazz, 
dança de salão, ballet clássico, artesanato, origami, pilates, 
hidroginástica, artes maciais e outros.
End.: Av. Borborema, quadra 18, nº. 19 - Calhau
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3227-3261/ 8771-4418
End.: atendimento@portalattivita.com.br
Fone: www.portalattivita.com.br

ÚNICA AMBIENTAÇÕES
Móveis e Artigos de decoração. Desconto de 10% e 
parcelamento em até 12 x sem juros nos cartões VISA, 
MASTER, DINERS, CABAL, HIPERCARD, ELO, AMERICAN 
EXPRESS e 15% de desconto à vista em toda a loja.
End.: Av. dos Holandeses, quadra 06, nº 07 - Calhau
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3268-7308/ 9993-5380/ 8805-9886
End.: unicaambientacoes@hotmail.com 

WALMART
Eledomésticos e Eletroportáteis

End.: Site
Cidade/UF: São Luís/MA

Fone: 3003-6000
Fone: www.walmart.com.br/oab-ma

JORNAL GRÁFICA E EDITORA AÇAILÂNDIA LTDA.
Desconto de 30% nos serviços gráficos.

End.: Rua São Raimundo, 432, sala 01 - Centro
Cidade/UF: AÇAILÂNDIA/MA

Fone: (99) 3538-3886
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o dia 15 de julho foi re-

Eleitorais 2014, promovido 
pela Ordem dos Advogados 

o Conselho Regional de Con-
tabilidade do Maranhão (CRC/
MA), com o apoio do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-MA). 
Prestigiado por advogados, 
contabilistas, magistrados, 
procuradores e representan-
tes de partidos políticos, o 
evento teve por objetivo tra-

da Seccional Maranhense os 
aspectos jurídicos e contábeis 

presidente do CRC/MA, Anto-

rais e agradeceu a parceria da 

bunal Superior Eleitoral (TSE), 

de contas eleitorais dos can-
didatos a cargos eletivos nas 

tos aos cargos de Presidente, 
Governador, Senador, Depu-

devem conter, de forma obri-

contador e de um advogado. 

Além disso, disciplina como 

durante sua fala na abertu-

soas jurídicas às campanhas 
políticas.

titulares de cidadania, como 
o são as pessoas físicas como 

por parte de pessoas jurídicas 
às suas campanhas gera coi-
sas como favorecimentos e de 

Macieira.
A primeira palestra do Se-

minário fi cou a cargo do ad-
vogado especialista em Direi-
to Eleitoral, ex-diretor geral da 
Escola Superior de Advocacia 
(ESA/MA) e atual presidente 
da Comissão de Direito Elei-

2014”.

de dois confl itos. Do princí-
pio de legalidade e do prin-
cípio de liberdade. Por isso a 

mente como devem ocorrer 

A segunda palestra da ma-
nhã teve como tema o Projeto 

fendido pelo atual correge-

do projeto é ampliar o acesso 

ral atendendo demandas dos 

O evento foi encerrado à 
tarde com o painel sobre a 

contabilidade tendo como 
debatedores os contadores 

de contas dos candidatos 

Um exemplo citado pelos 

prestar contas de despesas 
com veículos, mas não decla-
rar o combustível, por exem-

essa podem levar à reprova-

TCE e à inelegibilidade do 
candidato. Ao concluir o pai-

tador e um bom advogado.

Prestação de Contas Eleitorais 2014 é tema de 
Seminário promovido pela OAB/MA e CRC/MA
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