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Expediente o Fórum - informativo oficial da oaB-Ma

O ano de 2015 começou mo-
vimentado para a advocacia 
maranhense. Logo nos primei-
ros dias de janeiro a diretoria 
da OAB/MA reuniu-se com a 
direção do Fórum de São Luís 
para discutir a implantação do 
novo protocolo de segurança 
instituído pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). A me-
dida atingirá todos os usuários 
daquela unidade – juízes, pro-
motores de justiça, advogados, 
servidores e visitantes – e visa 
assegurar a integridade dos 
que ali freqüentam. A Seccional 
Maranhense reconhece a im-
portância do sistema, mas quer 
assegurar que a classe dos ad-
vogados não seja prejudicada 
e reivindica a garantia de trata-
mento igualitário a todos que 
trabalham ou buscam algum 
serviço no Fórum de São Luís.

Como resposta à pronta atu-
ação da Seccional Maranhense 
em defesa dos advogados, a 
diretoria do Fórum assegurou 
uma sala exclusiva para o ca-
dastramento dos profissionais 
maranhenses, bem como dis-
ponibilizou ficha cadastral no 
site da Ordem aos que deseja-
rem realizar o preenchimento 
prévio. Além disso, a OAB/MA 
tem discutido a possibilidade 
de o chip da carteira do ad-
vogado ser lido pelos equipa-
mentos eletrônicos instalados 
no local para que o documento 
seja utilizado como cartão de 
identificação de acesso ao Fó-

rum, uma vez que de acordo 
com as medidas de segurança 
será necessário um crachá dis-
ponibilizado pelo Tribunal de 
Justiça para percorrer as de-
pendências do prédio.

O assunto, destaque desta 
edição, é também abordado 
pelo presidente Mário Maciei-
ra em entrevista ao jornal O 
Fórum. Nela, o dirigente faz 
um balanço de sua gestão,  
enumera as ações realizadas, 
até então, e fala dos desafios 
párea a advocacia maranhen-
se neste ano de 2015. 

Outro tema de grande re-
levância para a classe, e abor-
dada nesta publicação, diz res-
peito à manutenção do valor 
da anuidade no ano de 2015. 
Além disso, até 31 de março 
o valor poderá ser parcelado, 
e outros benefícios estão pre-
vistos na Resolução 005/2014 
aprovada pelo Conselho Sec-
cional. 

Os leitores poderão acom-
panhar também nesta edição 
matéria sobre a nova sede da 
Subseção de Bacabal, a visita 
do presidente às cidades de 
Açailândia e Balsas, o plantão 
da Comissão de Prerrogativas 
durante o recesso forense e 
o registro da festa de final de 
ano dos advogado.

Uma boa leitura! 

TRâMiTES
OAB/MA recebe visita de Daniel 
Leite 

Comissão de Direito 
Previdenciário realiza ação social

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mara-
nhão, recebeu visita de cortesia do desembargador do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão, nomeado membro efetivo do 
TRE/MA na categoria jurista, no início do mês de dezembro pela 
presidente Dilma Roussef. O presidente da Seccional Maranhen-
se, Mário Macieira, destacou que mesmo a OAB não tendo partici-
pação na escolha de membros do TRE/MA, a visita do desembar-
gador reforça o vinculo com a entidade. Daniel Leite e Eduardo 
Moreira foram empossados no cargo de membros efetivos da 
Corte Eleitoral no dia 27 de janeiro. 

A Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MA participou 
no último sábado, dia 24 de janeiro de ação social em comemo-
ração ao dia do aposentado realizada na União de Moradores do 
Sá Viana. Mais de 100 pessoas foram atendidas na ocasião com 
orientação jurídica e agendamento para atendimento no INSS. 
A ação incluiu, ainda, a oferta de serviço odontológico gratuito 
como limpeza e aplicação de flúor prestado por dentistas volun-
tários. A ação teve início com uma palestra sobre os direitos dos 
segurados frente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
ministrada pelo presidente da comissão, o advogado Francisco 
Reis.

OAB/MA parabeniza DPE-MA 
pelo prêmio Innovare

A Diretoria da OAB/MA parabenixou a Defensoria Pública do 
Maranhão (DPE-MA), vencedora do Prêmio Innovare 2014 na 
categoria Defensoria Pública, com o projeto que visa o fortale-
cimento dos vínculos afetivos entre detentos do sistema peniten-
ciário e seus filhos, por meio da regularização do registro civil de 
crianças e adolescentes. A premiação aconteceu em dezembro 
no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, com a presença de vá-
rias autoridades. Presente ao evento, o diretor tesoureiro da Sec-
cional Maranhense, Marco Antônio Coelho Lara, que é também 
consultor do Prêmio Innovare no Estado do Maranhão, ressaltou 
a importância da iniciativa da DPE-MA. 
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oaB/Ma e diretoria do Fórum debatem protocolo 
de segurança

A Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção Mara-
nhão, realizou no dia 20 

de janeiro audiência pública 
para debater o novo protoco-
lo de segurança em implanta-
ção no Fórum Desembargador 
Sarney Costa. O encontro foi 
dirigido pelo presidente da 
OAB/MA, Mário Macieira, e 
contou com a presença do Di-
retor Geral do Fórum, juiz Os-
mar Gomes. A medida foi ins-
tituída pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e será adotada 
em todas as unidades judiciá-
rias do estado. A OAB/MA vem 
discutindo com a diretoria do 
Fórum a melhor maneira de 
implantação do  novo sistema 
sem que atividade do advoga-
do no local seja prejudicada.  

No dia 26 de janeiro uma 
nova reunião foi realizada 
com o diretor do fórum e o 
presidente da OAB/MA, Mário 

Macieira; a Conselheira Fe-
deral pelo Maranhão, Valeria 
Lauande;  e o representante  
da Comissão de Prerrogativas, 
Antônio Bacelar. Na ocasião, 
o magistrado garantiu que os 
advogados terão uma sala ex-
clusiva para fazerem o seu ca-
dastramento. O espaço fica ao 
lado da unidade da Associação 
dos Magistrados do Maranhão 
(AMMA), após a catraca eletrô-
nica. 

Pelo sistema de segurança 
em implantação no Fórum, 
servidores, magistrados, mem-
bros do Ministério Público, 
advogados e visitantes, sem 
exceção, terão que fazer o ca-
dastramento para que possam 
ter acesso às dependências do 
local. Ao entregar o cadastro o 
advogado recebe um cartão 
de identificação (crachá) com 
o qual poderá percorrer todas 
as dependências do Fórum, 

sendo necessária a devolução 
na saída do prédio. Sobre esse 
ponto, o  presidente da OAB/
MA disse que estão avançadas 
as negociações com a diretoria 
do Fórum e com a diretoria de 
Segurança Institucional do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão 
para que o chip da carteira do 
advogado possa ser lido para 
liberação nas catracas eletrô-
nicas. “Isso depende de alguns 
detalhes e ajustes tanto técni-
cos como financeiros para ver 
sobre a disponibilidade efetiva 
desse procedimento”, destaca 
Mário Macieira.

O presidente da OAB/MA 
disse reconhecer a importân-
cia das medidas de segurança 
como forma de garantir a in-
tegridade dos usuários e en-
fatizou que a preocupação da 
Seccional Maranhense é no 
sentido de que esse fato não 
cause nenhum obstáculo para 

o exercício da atividade pro-
fissional do advogado. “Nossa 
preocupação em debater o 
assunto é, também, no sentido 
de tornar esse atendimento 
mais célere para o advogado” 
pontuou Mário. 

A Ordem vai, ainda, for-
mular dois requerimentos. O 
primeiro será endereçado à 
Comissão de Segurança do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão 
e ao Conselho Nacional de 
Justiça para garantir a partici-
pação de um representante da 
entidade na comissão instala-
da para implantar o sistema. O 
outro requerimento terá como 
finalidade solicitar a abertura 
da porta lateral de acesso ao 
Fórum, desativada devido às 
medidas de segurança adota-
das pelo TJ maranhense.
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Comissão de Prerrogativas da oaB/Ma dá plantão 
durante recesso forense

A OAB/MA, por meio 
de sua Comissão de 
Defesa, Assistência e 

Prerrogativas, funcionou em 
regime de plantão durante o 
recesso forense. A atividade 
especial teve início no dia 20 
de  dezembro e encerramen-
to 20 de janeiro de 2015.

O plantão da Comissão 
teve por finalidade atender 
casos urgentes e flagrantes 
de desrespeitos às prerro-
gativas profissionais dos ad-
vogados. O trabalho do gru-
po também teve caráter de 
prevenção, impedindo que 
novos casos de violação das 
prerrogativas.

Segundo o presidente da 
Comissão de Prerrogativas, 
Erivelton Lago, as interven-
ções da comissão sempre 

levam em consideração o Es-
tatuto da Advocacia da OAB, 
no Regulamento Geral da 
Ordem, Regime Interno da 
OAB e subsidiariamente na 
legislação ordinária aplicá-
vel, sempre respeitando os 
princípios constitucionais do 
devido processo legal e da 
ampla defesa.

De acordo com Erivelton 
Lago, dentre os temas que a 
Comissão pretende trabalhar 
Como atividades neste ano 
estão a efetivação do regime 
jurídico das prerrogativas 
dos advogados, imunidade 
profissional para a classe e a 
essencialidade da advocacia.
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oaB/Ma mantém valor da anuidade em 2015 

O Conselho Seccio-
nal da OAB/MA, por 
meio da Resolução 

nº 005/2014, manteve para 
2015 o mesmo valor da anui-
dade praticado no exercício 
2014, sem qualquer reajus-
te, o que corresponde a R$ 
760,00. Também foi mantido 
o critério (redução de 50%) e 
o valor da anuidade dos esta-
giários, também mantido em 
R$ 380,00.

A exemplo de 2014, até 
31 de março, data do venci-
mento,  a anuidade poderá 
ser parcelada em até cinco 
vezes no boleto bancário ou 
em até dez parcelas mensais 
no cartão de crédito. Alterna-
tivamente, para os advogados 
e provisionados inscritos na 
Seccional Maranhense que 
anteciparem a data do paga-
mento da anuidade será as-
segurado desconto de 10% 
(se o pagamento foi realizado 
até 31 de janeiro ou de 5% se 
o pagamento ocorrer até o 
dia 28 de fevereiro, incidente 
sobre o valor total da taxa, ve-

dado nesta hipótese o parce-
lamento.

A Resolução nº 005/2014 
estabelece ainda que os ad-
vogados com inscrição ori-
ginária nos quadros do Con-
selho Seccional da OAB-MA 
que, até o dia 31/03/2015, 
contarem com menos de dois 
anos de inscrição e que qui-
tarem sua anuidade até essa 
data, terão um desconto adi-
cional de 10% (dez por cento) 
sobre o valor da anuidade do 
mencionado exercício, a título 
de incentivo ao início de suas 
carreiras. E mais, além dos des-
contos automáticos decorren-
tes dos fatores vencimento e 
tempo de inscrição originária, 
esses advogados em início de 
carreira (com menos de dois 
anos de inscrição originá-
ria até 31/03/2015) poderão 
também aderir ao Programa 
de Incentivo disciplinado pela 
Resolução n. 003/2010 do 
Conselho Seccional da OAB/
MA e, com isto, obter des-
contos adicionais que podem 
chegar a até 30% do valor da 

anuidade, premiando aqueles 
novos advogados que con-
tribuam efetivamente com a 
OAB e seus princípios demo-
cráticos.

Quanto aos estagiários 
da OAB/MA, estes também 
poderão parcelar o valor da 
sua anuidade em até cinco 
parcelas mensais no Boleto 
Bancário ou em até 10 (dez) 
parcelas no cartão de crédi-
to, a exemplo dos advogados, 
mesmo sem a incidência de 
descontos.

Segundo o Diretor Tesou-
reiro da Seccional, Marco An-
tônio Coelho Lara, o objetivo 
da Resolução n. 005/2014 foi 
de “incentivar e facilitar ao 
máximo a regularização da 
situação financeira dos ins-
critos, permitindo-lhes gozar 
dos inúmeros benefícios con-
cedidos aos profissionais em 
dia com as suas anuidades, 
inclusive ingressos para even-
tos promovidos pela Ordem e, 
neste ano de 2015, em parti-
cular, o exercício do direito a 
voto.”

Adverte, por outro 
lado, que “depois do dia 
31/01/2015, o valor de qual-
quer anuidade ou parcela não 
paga será atualizada mensal-
mente pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – 
INPC, acrescida de multa de 
2% e de juros moratórios de 
1% ao mês ou fração de atra-
so, ambos calculados sobre 
o valor do débito na data do 
efetivo pagamento, poden-
do ainda o inadimplemento 
resultar em aplicação de pe-
nalidade disciplinar na forma 
do art. 34, inciso XXIII, da Lei 
8.906/94 (Estatuto da Advo-
cacia e da OAB), que tipifica 
como infração disciplinar 
‘deixar de pagar as contribui-
ções, multas e preços de ser-
viços devidos à OAB, depois 
de regularmente notificado a 
fazê-lo.” Para maiores informa-
ções consulte o texto integral 
da Resolução n. 005/2014 ou 
procure a Tesouraria da OAB/
MA.
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“temos uma atuação diuturna em diversos campos em defesa da classe  
e no cumprimento das finalidades institucionais da ordem”

O Fórum: Presidente qual 
o balanço que o senhor faz de 
sua gestão até agora?

Mário Macieira – A nossa 
gestão tem sido bem avaliada 
pelos advogados do Maranhão, 
a gente tem uma equipe que 
se esforça diariamente para 
atender bem os colegas. Nessa 
segunda gestão, em 2013, nós 
inauguramos o Centro de In-
clusão Digital da OAB, na sala 
do Fórum, fizemos um grande 
esforço para fornecermos cer-
tificados digitais mais baratos 
em função da implementação 
do PJE, principalmente na Justi-
ça do Trabalho.

Nosso calendário de even-
tos está consolidado, temos as 
datas comemorativas (carnaval, 
arraial, dia das crianças e con-
fraternização de fim de ano).

Nossas quintas-jurídicas 
tem atraído para o aperfeiçoa-
mento e o debate de questões 
relevantes do direito não ape-
nas advogados, mas também 
estudantes, professores, juízes, 
promotores, enfim, toda comu-
nidade jurídica.

Todo ano, no mês de agosto, 
realizamos um grande congres-
so em comemoração ao dia do 
advogado. No ano passado a 
Conferência estadual teve mais 
de 1200 inscritos, além de pro-
gramação acadêmica e confra-
ternizações em todas as subse-
ções.

Os cursos telepresenciais da 
ESA – Escola Superior de Ad-
vocacia estão à disposição dos 
colegas em todas as Subseções.

Nosso campeonato de fu-

tebol reúne mais de 300 advo-
gados na prática esportiva e de 
lazer.

Entregamos em 2012 a nova 
sede de Imperatriz. Construí-
mos a sede de Caxias, estamos 
construindo a de Balsas e a CAA 
está concluindo o Clube do Ad-
vogado em São Luís.

No campo dos Direitos Hu-
manos a OAB/MA se tornou 
uma das entidades que prota-
goniza a luta pela promoção e 
pela defesa dos direitos, com 
respeito de toda a sociedade.

E o que é fundamental para 
nós, não transigimos com a de-
fesa das prerrogativas. Nossa 
luta no ano passado foi con-
tra a Resolução 018/2014 do 
TJMA, que, na prática impede 
o ingresso do advogado nas 
secretarias das varas e nos ga-
binetes de magistrados. É UMA 
VIOLAÇÃO DA LEI! É a lei que 
determina essa prerrogativa 
ao advogado e nós vamos lutar 
até o fim contra essa Resolução. 
Fomos ao CNJ, até agora o Con-
selho Nacional de Justiça man-
teve o ato, mas iremos ao STF se 
no julgamento do mérito o CNJ 
não acatar nossa reclamação.

Enfim, temos uma atuação 
diuturna em diversos campos 
em defesa da classe e no cum-
primento das finalidades ins-
titucionais da Ordem. Vamos 
continuar nossa luta, com o 
apoio dos advogados mara-
nhenses.

O Fórum – Em quais aspec-
tos o senhor pretende avan-
çar até o final deste ano?

Mário Macieira -  O ano já 

começou muito movimentado. 
Estamos discutindo com o Tri-
bunal de Justiça e a Diretoria do 
Fórum o novo protocolo de se-
gurança e o sistema de contro-
le de acesso ao fórum. Somos a 
favor de medidas de segurança 
que preservem a integridade 
de todos que fazem o sistema 
de Justiça, porém, exigimos tra-
tamento igualitário entre juízes, 
membros do MP e advogados, 
se nós temos de passar pelo 
raio X, nos identificar e passar 
nas catracas do fórum, tam-
bém todos os demais devem 
obedecer aos mesmos proce-
dimentos. A observância dessa 
isonomia nos foi assegurada 
pelo Dr. Osmar Gomes, diretor 
do Fórum, e pela Presidente do 
Tribunal, Desembargadora Cle-
onice Freire.

Também estamos discu-
tindo com a direção do TRT/
MA a mudança no horário de 
funcionamento das varas, que 
foi reduzido para as 15h30min. 
Consideramos a medida um 
retrocesso, lembramos ao Pre-
sidente do TRT, Dr. Luís Cosmo, 
que o Estatuto da OAB e da Ad-
vocacia assegura ao advogado 
o direito de ingressar livremen-
te nos fóruns, mesmo fora do 
expediente, e de ser atendido 
se houver funcionários presen-
tes, essa é uma prerrogativa e 
vamos lutar por ela. Neste tema 
não transigimos.

Estivemos com o Secretá-
rio de Segurança, Dr. Jefferson 
Portela, para reafirmar o com-
promisso da OAB/MA com uma 
política de segurança pública 

efetiva e eficiente, que ataque 
a violência que se abateu sobre 
a sociedade maranhense, mas 
sempre com respeito ao Estado 
de Direito, aos Direitos Funda-
mentais e às prerrogativas dos 
advogados. Apresentamos um 
conjunto de propostas para a 
política de Segurança Pública 
e, como já esperávamos, fomos 
recebidos muito bem, convida-
dos a participar do “Pacto pela 
Vida”, projeto governamental 
que pretende reduzir a violên-
cia, e vamos participar ativa-
mente, é a responsabilidade da 
OAB com a Sociedade.

Já conversamos com o Pro-
curador Geral do Estado , Dr. 
Rodrigo Maia, que foi um des-
tacado Conselheiro da OAB/
MA, e estaremos com ele para 
debater uma pauta que alcança 
o pagamento dos precatórios, o 
pagamento dos honorários dos 
advogados dativos e temas do 
interesse da Advocacia Pública.

Também já começamos o 
ano reunindo os Presidentes 
das Comissões da OAB, todos 
vão apresentar sua progra-
mação para 2015. A ideia é 
realizarmos diversos seminá-
rios, debates, palestras e Con-
gressos, eles apresentarão, no 
dia 24 de fevereiro seu pla-
nejamento anual. As comis-
sões vão trazer projetos da 
nossa atuação na realização 
de eventos, as iniciativas de 
interlocução com a sociedade 
e a atuação da OAB na defesa 
da classe.

Em 2015 vamos inaugurar 
a sede de Balsas e, de acordo 

No último ano do seu segundo mandato à frente da Seccional Maranhense, o presidente Mário Macieira faz 
um balanço de sua gestão até agora. Enumera os inúmeros avanços alcançados ao longo dos últimos três anos 
e reafirma o seu compromisso com a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados maranhenses. 
Disse que o ano de 2015 começou movimentado devido à implantação do novo protocolo de segurança e 
acesso ao Fórum do Calhau, que tem exigido da diretoria uma atenção especial, bem como o cumprimento de 
extensa agenda de reuniões para debater assuntos de interesse da classe. Criticou mais uma vez o PJE, sistema 
de processo judicial eletrônico, em implantação nos tribunais brasileiros e lembrou medidas adotadas pela 
Seccional Maranhense para reduzir os impactos no dia-a-dia da atividade profissional do advogado.  Por fim, 
desejou aos advogados um Feliz 2015 e pediu o apoio de todos os profissionais maranhenses no fortalecimento 
das ações da Ordem.
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“temos uma atuação diuturna em diversos campos em defesa da classe  
e no cumprimento das finalidades institucionais da ordem”

com o planejamento, cons-
truir a de Bacabal. 

Enfim, esse é nosso último 
ano de gestão e nós preten-
demos entregar à nossa classe 
uma OAB preparada para os 
desafios do presente e do fu-
turo.

O Fórum – Como tem sido 
a relação de sua diretoria 
com as Subseções?

Mário Macieira – A me-
lhor possível. Temos unida-
de de ação, discutimos tudo 
abertamente, como deve ser 
num ambiente democrático. 
Procuramos atender todos os 
pleitos dos presidentes e agora 
em 2015, como nos anos ante-
riores, estamos prevendo um 
calendário de eventos e visitas 
à subseções da Ordem. No pri-
meiro e no segundo semestre. 

Nossos colegas do interior 
costumam dizer que eu sou 
um Presidente presente, que 
visito muito as subseções, e 
isso não é apenas uma obri-
gação nossa, é também uma 
necessidade. Estar em contato 
com os advogados, saber suas 
necessidades e buscar atender. 
Além de tudo eu e um grupo 
de conselheiros gostamos de 
viajar, é revigorante.

O Fórum – Frequentemen-
te temos notícias de tentati-
vas de violação das prerroga-
tivas dos advogados, como 
a OAB/MA tem enfrentado 
esse problema?

Mário Macieira – A luta 
pela defesa das prerrogativas é 
permanente, todos os dias, nos 
fóruns, em repartições públi-
cas, em delegacias de polícia, 
tem sempre alguém que ainda 
não se acostumou à democra-
cia e ao Estado de Direito, que 
não compreende o Princípio 
Constitucional que determina 
que o advogado é indispensá-
vel à administração da Justiça. 

Nós reagimos sempre com 

firmeza, e nossa Comissão de 
Prerrogativas atende no dis-
que prerrogativas 24horas por 
dia. Desde 2014, a seccional 
repassou a cada subseção um 
aparelho de celular para que os 
colegas do interior possam ter 
acesso rápido à assistência da 
OAB em caso de violação das 
prerrogativas.

Estruturamos a Procurado-
ria de Prerrogativas e, por meio 
dela, temos impetrado habeas 
corpus para defender colegas 
ameaçados ou processados 
criminalmente em razão do 
exercício profissional. Já obti-
vemos, nessa gestão 04 ordens 
de habeas corpus em defesa de 
advogados injustamente pro-
cessados. Também impetra-
mos Mandado de Segurança 
coletivo para respeito às nos-
sas prerrogativas no INSS e na 
Receita Federal e estamos re-
querendo habilitação da OAB 
nos processos cíveis e criminais 
que envolvem advogados.

Estamos habilitados como 
assistentes no caso do advoga-
do Bruno Matos Soares, assas-
sinado no fim do ano passado, 
e vamos lutar para que os au-
tores sejam efetivamente puni-
dos.

Vamos realizar esse ano a 
caravana do Desagravo. Há vá-
rios desagravos deferidos pelo 
Conselho para serem realiza-
dos no interior do Estado, e nós 
vamos realizar os atos de desa-
gravo nesse primeiro semestre.

Enfim, a luta pelas prerroga-
tivas é diária e não pode parar.

O Fórum – Outro tema 
que tem preocupado os ad-
vogados diz respeito à im-
plantação do Processo Judi-
cial Eletrônico. Como a OAB/
MA tem se posicionado sobre 
o assunto?

Mário Macieira – O PJE é 
um sistema de informática que 
o CNJ impôs a todos os tribu-

nais do país, que veio para pa-
dronizar os sistemas de proces-
so eletrônico, tendo em vista 
que cada tribunal tinha o seu. 

Mas o PJE é um sistema 
ruim, pior do que muitos siste-
mas que havia antes, além de 
ter uma série de condicionan-
tes no programa que fere a lei. 
Por exemplo, a CLT determina 
que o advogado apresente a 
contestação em audiência, po-
rém o PJE impõe que o advo-
gado protocole a defesa até no 
máximo 1h antes da audiência. 
Isso dificulta a conciliação e é 
uma ilegalidade flagrante.

Além disso, o CNJ, que im-
por uma adoção apressada do 
PJE. Impôs sua adoção em todo 
o Brasil. No Maranhão, todas 
as varas trabalhistas e todos 
os Juizados Especiais já funcio-
nam com o PJE, não obstante, 
a exigência não leva em con-
ta a precária infraestrutura de 
internet de diversos estados 
e municípios brasileiros. É um 
absurdo. Os advogados se vêm 
frequentemente em apuros 
porque não conseguem cone-
xão, porque o sistema trava, 
porque está fora do ar, enfim. 
Há inúmeros problemas. O 
Conselho Federal, com apoio 
das seccionais está lutando 
fortemente no CNJ e no Supre-
mo para revisão de todas essas 
questões, inclusive requerendo 
ao STF que determine uma im-
plantação gradual do PJE por 
05 anos, prazo no qual haveria 
concomitância do peticiona-
mento físico com o virtual.

Mas aqui na OAB/MA, ado-
tamos medidas para facilitar a 
vida do advogado e incluí-lo 
no PJE.

Primeiro, asseguramos a 
compra dos Tolkens para o ar-
mazenamento do Certificado 
Digital a preço de custo para 
o advogado. Enquanto no 
mercado um Tolken chega a 

custar R$ 300,00, os advoga-
dos maranhenses podem ad-
quirir por R$ 30,00. Do mesmo 
modo, fizemos convênio com a 
Fecomercio (autoridade regis-
tradora) para emissão de certi-
ficados A3 da Certisign (autori-
dade certificadora) na sede da 
OAB/MA, onde o advogado é 
atendido com exclusividade e 
total conforto.

No último mês de dezem-
bro, em parceria com o TJMA, 
oferecemos 25 vagas para trei-
namento no PJE dos Juizados 
Especiais, cada subseção da 
OAB indicou um representan-
te para fazer o curso e ser um 
multiplicador, com todos os 
custos da sua participação pa-
gos pela Seccional.

Estamos trabalhando para 
inclusão digital dos advoga-
dos, sem abrir mão de lutar 
por um sistema adequado às 
necessidades dos advogados, 
e por uma transição segura do 
processo físico para o processo 
virtual.

O Fórum – Alguma coisa a 
mais

Mário Macieira – Não, ape-
nas desejar aos colegas advo-
gados e advogadas um ano de 
2015 com muito trabalho, com 
muita saúde e de realizações. 
Reafirmar nosso compromisso 
com a defesa da classe e com 
uma gestão democrática, par-
ticipativa e proativa na OAB/
MA, além de dizer que a Ordem 
é dos advogados. A Ordem é o 
Advogado, é cada um de nós 
e, por isso, pedir a todos que 
nos ajudem nessa difícil mis-
são de representar a advocacia, 
de defender a democracia e o 
Estado de Direito, e de lutar to-
dos os dias por Justiça. Vamos 
em frente, como dizia o poeta 
“quem sabe faz a hora, não es-
pera acontecer”.

7



advogados participam de treinamento sobre 
Processo Judicial Eletrônico no Fórum do Calhau

Vinte e cinco advogados 
regularmente inscritos 
na OAB/MA participa-

ram em dezembro do treina-
mento sobre a implantação 
do Processo Judicial Eletrôni-
co (PJe) do Tribunal de Justiça 
do Maranhão. A capacitação 
aconteceu no prédio do Fó-
rum Desembargador Sar-
ney Costa, no Calhau, tendo 
como facilitador o juiz Rober-
to Abreu.

As 25 vagas foram dispo-
nibilizadas pelo Comitê de 
Implantação do Processo Ju-
dicial Eletrônico. Além de ad-
vogados de São Luís, também 
participaram profissionais 
de Direito das Subseções da 
OAB/MA de Açailândia, Bar-
reirinhas, Codó, Barra do Cor-
da, Imperatriz, Balsas e Presi-
dente Dutra.

Durante o treinamento, o 
juiz Roberto Abreu ressaltou 

pontos como a adesão do TJ/
MA ao PJe, o calendário de 
implantações do Processo, 
iniciado no estado em 2013, 
e a expectativa do Poder Ju-
diciário concluir o processo 
de implantação até o ano de 
2017.

As advogadas Claudia Ro-
drigues (conselheira Seccio-
nal da OAB/MA em São Luís) 
e Adélia Silveria (da Subseção 
da OAB de Açailândia) res-

saltaram que o treinamento 
ajudará os profissionais de Di-
reito do Estado a entender o 
funcionamento do PJe.

“Cada um de nós, sairá da-
qui como um multiplicador 
das informações passadas 
durante a capacitação. Com 
certeza, isso facilitará nossa 
adaptação ao Processo Judi-
cial Eletrônico e nossa cone-
xão com os tribunais”, decla-
rou Claudia Rodrigues.
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Governador Flávio dino visita a oaB/Ma 

A OAB/MA recebeu a 
visita do governador 
Flávio Dino. O encon-

tro aconteceu durante sessão 
do Conselho Seccional da Or-
dem presidida pelo advogado 
Mário Macieira Flávio, que é 
advogado, fez questão de par-
ticipar da reunião, realizada 
em dezembro, para reafirmar 
seu compromisso em dialogar 
com todos os setores da socie-
dade. O presidente da OAB/
MA colocou a entidade à dis-
posição do novo governador 
no sentido de contribuir com 
idéias e propostas para o seu 
governo.

“Precisamos da ajuda de 
todos para garantir que o Ma-
ranhão saia das páginas po-
liciais e possamos garantir a 
melhoria da qualidade de vida 
do nosso povo”, disse Flávio 
Dino. Na sequencia, falou aos 
conselheiros sobre a dificul-
dade pela qual sua equipe de 
governo está passando nesse 
período de transição, pois, até 
o momento, não teve acesso a 

todos os documentos da atual 
gestão que lhe permitam ter 
um “Raio X” estágio das contas 
do Estado. Sobre o pagamento 
dos precatórios por parte do 
Governo do Estado, uma das 
bandeiras da OAB/MA, disse 
que tão logo assuma o coman-
do do executivo maranhense 
vai fazer um levantamento do 
atual estágio da dívida.

Flávio Dino também falou 
de sua preocupação com a 
crescente onda de violência 
no Maranhão e da necessi-
dade da implementação de 
políticas públicas capazes de 
melhorar o sistema peniten-
ciário e a segurança pública 
do estado, áreas que devem 
exigir uma atenção especial 
do futuro governador. Sobre 
o tema, o presidente Mário 
Macieira disse que é também 
umas das preocupações da 
OAB, que vem se manifestado 
reiteradas vezes no sentido de 
pedir o empenho das autori-
dades públicas para a solução 
do problema.

O governador disse, ainda, 
que deve realizar concurso pú-
blico para os vários órgãos da 
administração estadual como 
forma de garantir a continui-
dade e o profissionalismo no 
serviço público no Maranhão, 
o que deve reduzir a defici-
ência em muitas áreas. Acres-
centou, na sequência, que seu 
governo adotará uma política 
de fortalecimento das institui-
ções e dos órgãos públicos do 
estado. “Saibam que os senho-
res terão em mim um parceiro”, 

concluiu.
Ao final, Mário Macieira dis-

se que a OAB/MA produzira 
uma Carta de Reivindicações 
da Advocacia maranhense a 
ser enviada ao governador, 
como contribuição para sua 
administração nos temas que 
dizem respeito aos advogados 
e à sociedade maranhenses. 
“Temos confiança de os temas 
de interesse da advocacia ma-
ranhense terão um tratamento 
à altura no seu governo”, afir-
mou.
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durante reunião nas Subseções da oaB/Ma, Mário 
Macieira anuncia construção da nova sede de Bacabal

Palestras nas Subseções

O presidente da Or-
dem dos Advogados 
do Brasil, Seção Ma-

ranhão, Mário Macieira, es-
teve no final do ano passa-
do nas Subseções da OAB/
MA das cidades de Bacabal, 
Balsas e Açailândia. Em Ba-
cabal, o dirigente partici-
pou de reunião que definiu 
o início das obras de cons-
trução da nova sede da uni-
dade da OAB.

 Mário Macieira e o diri-
gente da Subseção de Baca-
bal, José Agnelo Rodrigues 

de Araújo, apresentaram 
o projeto arquitetônico da 
nova sede de Bacabal que 
deverá ser construída em 
um terreno próximo à Praça 
Chagas Araújo, centro da ci-
dade. O lote foi doado pela 
Prefeitura Municipal me-
dicante lei sancionada em 
julho de 2003. A área tem 
627 m², e fica próxima ao 
fórum eleitoral e à Comar-
ca de Bacabal, nesta última 
funciona atualmente a sede 
da unidade da Subseção da 
OAB.

Além de Bacabal, Má-
rio Macieira também 
esteve na Subseção 

de Açailândia, onde foi re-
cepcionado pelo presidente 
Erno Sorvos e sua diretoria e 
proferiu palestra sobre a ad-
vocacia. A palestra aconteceu 

no auditório do Santa Maria 
Hotel, localizado na BR 222. O 
evento, promovido pela Sub-
seção contou também com 
a participação do juiz Márlon 
Reis, que abordou o tema “A 
Reforma Política Democráti-
ca”.

Mário Macieira também 
esteve na Subseção de Balsas 
onde, ao lado da presidente 
Ana Cecília Delavy, assinou o 
contrato para início de obras 
da nova sede da Subseção a 
ser construída em um terreno 
de 1.500 m², proporcionando 

melhores condições de aten-
dimento ao advogado. Na 
ocasião, o dirigente também 
participou de um almoço de 
confraternização com advo-
gados da região, evento que 
ocorreu Balsas Premier Hotel.
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COnvêniOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

- Arleide Aparecida Teixeira noronha Santana
Terapeuta Ocupacional
Atendimento domiciliar  para crianças a partir de 01 ano de idade, 
crianças e jovens na idade escolar, adultos e idosos com 20% de 
desconto para os associados da CAA.

 - CARDiO viDA
Rua Frei Querubim, 75 - Apicum
Telefones: 3221-2362/ 3015-9357

Serviços de cardiologia (consultas ambulatoriais, 
eletrocardiograma, teste ergométrico e outros).
Desconto de 15% nos serviços oferecidos.
Horário de atendimento: segunda a sexta das 07:30 às 16:30 horas.

Equipe médica:
Dr. Cleryston Barbosa Maia, especialista em Cirurgia Cardíaca

Dr. Cícero Evandro Soares Silva, especialista em Anestesiologia, 
Medicina do Trabalho e Ecodopplercardiograma.

Dra. Lina Cláudia Neto Chaves Lima, especialista em Cardiologia.

Dr. José Eduardo San Lucas Penaherrera, especialista em Geriatria 
e Medicina Desportiva.
 
Equipe médica:
Dr. Cléryston Barbosa Maia, CRM-MA 3752, especialista em cirurgia 
cardíaca;

Dr. Cícero Evandro Soares Silva, CRM-MA 2701, especialista em 

anestesiologia, medicina do trabalho e ecodopplercardiograma;
Dra. Lina Cláudia Neto Chaves Lima, CRM-MA 4138, especialista em 
cardiologia;

Dr. José Eduardo San Lucas Penaherrera, CRM- MA 3176, 
especialista em geriatria e medicina desportiva.
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Preta Gil anima festa dos advogados

A cantora Preta Gil foi a atração principal do “Show de Confraternização promoveu no dia 17 de dezembro, no 
Espaço Renascença. A festa repetiu o sucesso dos anos anteriores e foi mais um momento de congraçamento 
da classe dos advogados com familiares e convidados.
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