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Tem tido boa aceitação 

pelos advogados maranhen-

ses o projeto “Caravana do 

Novo CPC” desenvolvido 

pela diretoria da OAB/MA 

com objetivo de discutir a 

nova legislação que entrará 

em vigor em março de 2016. 

A Caravana já esteve em Ba-

cabal, Pedreiras, Barra do 

Corda, Codó, Caxias, Chapa-

dinha, Presidente Dutra, Im-

peratriz, Açailândia e Balsas. 

O assunto é abordado nesta 

edição do jornal O Fórum.

Destaque, ainda, nesta 

edição para os baixos índi-

ces de acesso à justiça no 

estado, segundo a presiden-

te da Comissão Nacional de 

Acesso à Justiça do Conse-

lho Federal, conselheira fe-

deral pelo Maranhão, Valéria 

Lauande, em entrevista ao 

Fórum. O Maranhão tem o 

pior índice de acesso dentre 

os 27 estados brasileiros e, 

contraditoriamente, tem a 

terceira Lei Estadual de Cus-

tas Judiciais e Extrajudiciais 

mais cara do país. Dados que 

preocupam a OAB/MA e tem 

sido objeto de discussão do 

Conselho Federal.

Acompanhe também co-

bertura completa da inau-

guração da Sede Recreativa 

dos Advogados, que levou 

um grande número de pro-

fissionais, familiares e de-

mais convidados para mais 

esse espaço destinado aos 

advogados maranhenses. 

Vale ressaltar, ainda, ma-

téria sobre o Campeonato 

de Futebol dos Advogados, 

que nesta edição conta com 

três equipes femininas e o 

II Encontro do Idoso. Outro 

evento de destaque nesta 

publicação é o Arraial do 

Advogado, que uma vez 

mais repete o sucesso dos 

anos anteriores e se consoli-

da no calendário de eventos 

da OAB/MA. 

Como se observa em 

mais uma edição do jornal 

O Fórum,  a OAB/MA vem 

trabalhando de forma in-

cansável em prol dos advo-

gados maranhenses.

Uma boa leitura! 

TRâMiTES
OAB/MA reúne-se com  
coordenação de Juizados Especiais

Grupos de Estudos promovem 
primeira reunião

A OAB/MA, por meio da conselheira federal pelo Maranhão, 
Valéria Lauande, e do presidente da Comissão Especial de Acom-
panhamento dos Juizados Especiais, Willington Marcos Ferreira 
Conceição, esteve no dia 15 de junho com a coordenadora dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminas do Tribunal de Justiça, juíza 
Márcia Chaves, para tratar sobre os dados referentes à produtivi-
dade dessas unidades jurisdicionais que se encontram registra-
dos em relatório elaborado pelo programa “Justiça Aberta”, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que mede a produtividade de 
juízes e servidores da Justiça.

A OAB/MA, por meio da ESA/MA e das Comissões de Jovens 
Advogados, de Direito do Contribuinte e Credores e da Comissão 
de Direito Constitucional convocou os candidatos selecionados 
para compor os Grupos de Estudos em Direito Constitucional e 
em Direito Tributário para reunião ocorrida no dia 27 de junho. 
De acordo com os editais, foram ofertadas 12 vagas para advo-
gados, quatro vagas para estudantes de Direito e quatro vagas 
para outras carreiras jurídicas para o Grupo de Estudos em Direito 
Constitucional. No caso do Grupo de Estudos em Direito Tributá-
rio, foram disponibilizadas 20 vagas para advogados, cinco vagas 
para estudantes de Direito e cinco vagas para outras carreiras.

Nova tabela de honorários 
advocatícios é debatida em audiência 

A OAB/MA realizou no dia 23 de junho audiência pública para 
debater a minuta da nova tabela de honorários da Seccional Ma-
ranhense. Compuseram a mesa dos trabalhos o diretor tesoureiro 
da Seccional Maranhense, Marco Lara, que presidiu os trabalhos, 
a conselheira federal pelo Maranhão, Valéria Lauande, o conse-
lheiro federal suplente, Daniel Blume, o presidente da Comissão 
de Jovens Advogados, Bruno Leal, o Diretor Geral da ESA/MA, Fa-
biano Lopes, e o procurador de prerrogativas da OAB/MA, Carlos 
Brissac. Durante a audiência ficou acordado entre os advogados 
que enquanto o documento, que abrange todas as áreas de atu-
ação da advocacia, não for votado pelo Conselho Seccional, as 
sugestões para a tabela podem ser encaminhadas para o e-mail: 
tabeladehonorarios@oabma.org.br.
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Desde a promulgação do Novo Códi-
go de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015), que substituirá o atu-
al CPC (de 1973), a comunidade jurídica 
tem festejado a necessária atualização da 
norma processual que a partir do ano que 
vem passará a reger todo o procedimen-
to a ser observado pelo Poder Judiciário 
no exercício da sua função de aplicar o 
direito civil ao caso concreto e, com isso, 
pacificar o conflito em sociedade. 

No contexto dessa euforia se come-
mora, muito particularmente, a inclusão 
de previsões legais minuciosas relacio-
nadas ao princípio da motivação (ou fun-
damentação) “substancial” das decisões 
judiciais, sem a qualdoravante, e com 
maior rigor, essas decisões serão consi-
deradas nulas, ou sem qualquer efeito. Ao 
mesmo tempo, comemora-se também o 
compromisso da nova lei processual, den-
tre outros tantos,de tornar mais célere e 
eficaz a prestação jurisdicional, com a re-
afirmação de outro princípio: da duração 
razoável do processo. 

Mas até que ponto esses dois prin-
cípios de direito, ambos emprestados 
ao Novo CPC pela Constituição Federal 
de 1988, poderiam se conciliar harmo-
nicamente na realidade da aplicação do 
direito e da justiça no Estado brasileiro? 
Estariam as nossas instituições jurídicas 
preparadas para compreender e conviver 
com essa dicotomia de princípios? Esta-
riam os próprios atores do direito prepa-
rados para essa nova realidade?

É certo que o dever (que decorre do 
princípio) da motivação das decisões ju-
diciais não é novidade no ordenamento 
jurídico brasileiro. Desde a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 já vigia a 
regra geral segundo a qual “todos os jul-
gamentos dos órgãos do Poder Judiciário 
serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade...” (CF, 
art. 93, IX).Mas essa regra vem agora bem 
mais firme e detalhada no Novo CPC que, 
neste ponto, funciona como verdadeira 
norma regulamentadora da Carta Magna 
em matéria processual, especialmente 
quanto ao princípio constitucional da 

motivação contido no inciso IX do art. 93 
da CF/88.

Nessa linha, e de fato, é sabido que os 
magistrados brasileiros não terão apenas 
que observar a regra geral constitucional 
contida no inciso IX do art. 93 da CF/88 
(repetida no art. 11 do Novo CPC), mas 
terão também que observar doravante as 
novas determinações legaistrazidas pelo 
Novo CPC, especialmente a de que[1] o 
juiz não poderá decidir, em grau algum 
de jurisdição, com base em fundamento 
a respeito do qual não se tenha dado às 
partes oportunidade de se manifestar (re-
gra instituidora da boa-fé processual mo-
tivacional contida nos arts. 10, 320 e 321 
do NCPC); ou a de que [2] antes de pro-
ferir decisão sem resolução de mérito, o 
juiz deverá conceder à parte oportunida-
de para, se possível, corrigir o vício(regra 
do contraditório colaborativo destinado 
a evitar surpresas contida nos arts. 317 e 
933 do NCPC); ouainda (como principal 
inovação) a de que [3] passará a existir 
um rol de situações em que as decisões 
não serão consideradas fundamentadas 
(hipóteses do § 1º do art. 489 do NCPC).

Sobre esse último aspecto, o Novo 
CPC diz que não se considera fundamen-
tada qualquer decisão judicial, seja ela 
interlocutória, sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou 
à paráfrase de ato normativo, sem expli-
car sua relação com a causa ou a questão 
decidida; II - empregar conceitos jurídicos 
indeterminados, sem explicar o motivo 
concreto de sua incidência no caso; III - 
invocar motivos que se prestariam a jus-
tificar qualquer outra decisão; IV - não en-
frentar todos os argumentos deduzidos 
no processo capazes de, em tese, infirmar 
a conclusão adotada pelo julgador; V - se 
limitar a invocar precedente ou enuncia-
do de súmula, sem identificar seus fun-
damentos determinantes nem demons-
trar que o caso sob julgamento se ajusta 
àqueles fundamentos; e VI - deixar de se-
guir enunciado de súmula, jurisprudência 
ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no 
caso em julgamento ou a superação do 

entendimento (regra da motivaçãosubs-
tancial das decisões judiciais contida no § 
1º do art. 489 do NCPC).

Vale aqui destacar quanto a esse úl-
timo aspecto que a maioria das regras 
legais contidas no novel § 1º do art. 489 
do NCPCacima listadas trazem para o ór-
gão jurisdicional deveres que há muito já 
eram comuns aos advogados na elabora-
ção de recursos constitucionais.

Tome-se como exemplo[1] o caso do 
inciso II do § 1º do art. 489 do NCPC e sua 
similitude com o disposto no verbete da 
Súmula 284 do STF, que diz ser “inadmis-
sível o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não 
permitir a exata compreensão da contro-
vérsia”; ou, noutro exemplo, [2] o caso do 
inciso IV do § 1º do art. 489 do NCPC e sua 
similitude com o disposto no verbete da 
Súmula 283 do STF, que diz ser “inadmis-
sível o recurso extraordinário, quando a 
decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não 
abrange todos eles”; ou ainda [3] o caso 
do inciso IV do § 1º do art. 489 do NCPC, 
que encontra similitude com a remansosa 
jurisprudência do STJ, que exigeno caso 
de Recurso Especial fundado em dissídio 
jurisprudencial (alínea “c” do inciso III do 
art. 105 da CF) o cotejo analítico da diver-
gência jurisprudencial, obrigando que o 
recorrente demonstre em que a decisão 
paradigma se assemelha ou diverge em 
relação ao seu caso.

Tratam-se todas essas garantias, ver-
dadeiramente, de inegáveis conquistas 
para os jurisdicionados brasileiros os 
quais, a partir da vigência do Novo CPC, 
terão o direito de obter (e exigir) do Po-
der Judiciário pronunciamento claro, 
minudente e específico a respeito do 
caso concreto que lhe seja submetido, 
evitando com isso a indevida utilização 
de “modelos” de fundamentação permiti-
dospelas facilidades tecnológicas (exem-
plo do copia e cola) que, não raras vezes, 
deixam a desejar quanto ao necessário 
(e almejado) enfrentamento das teses de 
direito utilizadas para resolução de cada 
caso concreto, na grande maioria das ve-

zes diferente de outro que com ele possa 
guardar alguma similitude.

Até aqui, tudo vai bem. Mas o 
problema, destacado no início des-
ta reflexão, surge quando essas regras 
processuais são confrontadas com a 
realidade do Judiciário brasileiro, bem 
como com os ditames de outro princípio 
constitucional,qual seja aquele que diz 
que “a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável du-
ração do processo e os meios que garan-
tam a celeridade de sua tramitação” (CF, 
art. 5º, inciso LXXVIII), igualmente consa-
grado pelo Novo CPC (art. 139, inciso II).

Quando essa reflexão tem lugar, o fu-
turo auspicioso do Novo CPC torna-se in-
certo pois, se de um lado os magistrados 
brasileiros estarão obrigados a seguir re-
gras claras de fundamentação para satis-
fazer as novas exigências legais, o que é 
bastante salutar, por outro lado a eventu-
al inobservância dessas regras --- bastan-
te possível diante do constante aumento 
das lides forenses ---, aliada ao extenso 
mecanismo recursal que pouco muda 
com a nova lei processual e à inspiração 
beligerante que decorre da nossa forma-
ção acadêmica, poderiaem último grau 
dificultar a rápida solução dos litígios, 
pondo em cheque o princípio da duração 
razoável do processo, sobretudo num 
cenário de inúmeras e sucessivas nulida-
des, aumentando ainda mais o tormento 
daquelas pessoas que buscam no Poder 
Judiciário uma forma de solução rápida, 
efetiva e eficaz dos seus problemas.

Abstraindo-se do mundo processual 
ideal, no qual se teria a almejada e har-
moniosa convivência entre a efetividade 
da prestação jurisdicional (princípio da 
motivação das decisões judiciais) e a rá-
pida administração da Justiça (princípio 
da duração razoável do processo), tem-
-se por isto que seja bastante arriscado 
festejar, ou se pretender, que no mundo 
processual real da vigência do Novo CPC 
essa convivência harmoniosa se concreti-
ze sem sobressaltos, principalmente em 
razão das tímidas mudanças relacionadas 
ao sistema recursal (que continua exten-
so e por isto merece outra importante 
reflexão) e, sobretudo, da natural belige-
rância dos litigantes brasileiros que, não 
raras vezes, esgotam as medidas recursais 
ao seu alcance antes de se submeter-se à 
definitividade de uma decisão judicial. 

Assim, se por um lado a harmoniosa 
convivência do binômio finalístico de efe-
tividade e de rapidez na prestação juris-
dicional consagrado pelo Novo CPC é de-
sejo de todos, por outro lado é bastante 
recomendável deixar para se comemorar 
o sucesso dessas novas regras processu-
ais para o momento posterior à sua efeti-
va aplicação. Por enquanto, em que pese 
o reconhecimento dos inegáveis avanços 
legislativos trazidos pela nova lei, não se 
deve deixar de fazer o alerta, para fins de 
reflexão, de que a aplicação desses avan-
ços poderá (ou não)suprimir o aparente 
paradoxo do binômio efetividade versus 
rapidez na prestação jurisdicional diante 
da realidade da Justiça brasileira.Resta-
-nos aguardar. E torcer para que tudo dê 
certo.

a PalaVra do(a) adVoGado(a)

Motivação Substancial das decisões Judiciais e duração 
razoável do Processo: Paradoxo do Novo CPC?
Por: Marco Antônio Coêlho Lara, Advogado, Tesoureiro da OAB/MA e Consultor do Prêmio Innovare no Maranhão

3



O Fórum - Como o Mara-
nhão se situa quando se fala 
em acesso à Justiça? 

Valéria Lauande - Pelos 
dados do Ministério da Justiça 
apontados no índice Nacional de 
Acesso à Justiça, o Maranhão tem 
o pior índice de acesso dentre os 
27 estados da Federação. Temos 
contraditoriamente a terceira Lei 
Estadual de Custas Judiciais e 
Extrajudiciais mais cara do país, 
num Estado pobre com um dos 
piores IDH’s do Brasil. Verdadeira 
contradição termos uma arreca-
dação de um Fundo de Reapare-
lhamento do Judiciário (FERHJ) 
criado para dar condições de tra-
balho ao Judiciário e mesmo as-
sim o TJ do Maranhão não conse-
gue gerir seus próprios recursos, 
faltando material de expediente 
para o seu funcionamento, não 
cumprindo suas funções e seu 
papel principal que é entregar a 
prestação jurisdicional de forma 
mais eficiente. Afinal, justiça mo-
rosa é verdadeira injustiça.

O Fórum - Quais são os prin-
cipais entraves para que se ga-
ranta a efetividade dos direi-
tos do cidadão?

Valéria Lauande - A gestão 
administrativa dos Tribunais do 
pessoal e dos processos é mui-
to deficiente. A falta de proce-
dimentos uniformizados para 
o funcionamento mais racional 
das varas judiciais, com cumpri-
mento de metas de modo uni-
forme pela magistratura, defor-
malizando o processo para que 
alcance seus fins com resoluti-
vidade e estabilidade, a ausên-
cia de juízes nas comarcas e as 
custas judiciais muito elevadas, 
provocam o emperramento que 

culmina num tempo médio de 
tramitação dos processos além 
do razoável. Tudo em prejuízo do 
jurisdicionado e da sociedade. 

O Fórum - Pesquisa recente 
do CNJ aponta, em média, uma 
demora de até 200 dias para a 
tramitação de processos até a 
sentença. Foram pesquisados 
juizados especiais cíveis de 
cinco capitais e, entre elas, está 
a capital maranhense. Comen-
te essa pesquisa? 

Valéria Lauande - Com 20 
anos de vigência da Lei 9.099/95, 
os Juizados Especiais não conse-
guiram cumprir seu desiderato. 
168 dias para conseguir marcar 
uma audiência em sede de Jui-
zados não atende aos princípios 
da lei que busca informalidade 
e celeridade. A taxa de conges-
tionamento dos Juizados chega 
a ser maior do que as das varas 
cíveis, o que causa frustração e 
desalento à população que não 
consegue ter resolutividade de 
demandas de menor comple-
xidade. As ações tem conteúdo 
repetido e tratam em sua maior 
parte, de relações de consumo e 
de demandas pouco complexas. 
O que está acontecendo no Ma-
ranhão é um caminho inverso, 
pois as pessoas e os advogados 
abandonaram os Juizados para 
procurarem diretamente a justi-
ça comum, já que a finalidade de 
um resultado rápido não conse-
gue ser implementada pelo Judi-
ciário do Maranhão. 

O Fórum – Recentemente a 
OAB/MA protocolou ofício jun-
to à coordenação dos juizados 
solicitando esclarecimentos 
sobre dados do CNJ da “Justiça 
Aberta”. Qual o objetivo dessa 
medida?

Valéria Lauande - Estamos 
provocando o Tribunal de Justi-
ça na esfera cível, criminal e dos 
juizados especiais, começando 
pela Capital, baseados em dados 
numéricos dos quantitativos de 
processos em estoque não jul-
gados, e encontramos situações 
díspares e inexplicáveis, de Jui-
zados Especiais que tem a mes-
ma estrutura, o mesmo número 

de servidores, boas instalações, 
dotados de processos virtuais, e 
ainda assim não há uma média 
com regularidade de sentenças e 
de andamento processual, o que 
é inadmissível do ponto de vista 
objetivo.

O Fórum – A senhora pre-
side a Comissão Nacional da 
OAB de Acesso à Justiça, qual 
sua avaliação sobre a situação 
no restante do país?

Valéria Lauande - O CNJ – 
Conselho Nacional de Justiça 
nasceu com o propósito de iden-
tificar, mapear e propor estudos 
e metas para um melhor funcio-
namento da justiça brasileira, 
além de servir de órgão maior 
de controle do próprio poder 
judiciário. Contudo, apesar dos 
estudos e da evolução ocorrida 
ao longo de sua existência, as 
justiças dos Estados e federal, vi-
vem ainda em ilhas de trabalho 
que não se comunicam e agem 
de forma isolada, sem gestão 
administrativa que garanta efi-
ciência operacional no tramite 
das ações, sem integração entre 
as unidades jurisdicionais, sem 
capacitação de servidores e sem 
políticas efetivas que impulsio-
nem verdadeiramente a efetiva-
ção da justiça.

O Fórum – Como a OAB tem 
enfrentado essa questão?

Demonstrando os índices, 
pedindo providências adminis-
trativas, representando contra os 
magistrados que não movimen-
tam suas unidades jurisdicionais, 
apontando na Corregedoria as 
distorções do sistema, exigindo 
a presença dos magistrados e le-
vando ao conhecimento do CNJ 
as situações não resolvidas, en-
fim, fiscalizando e reivindicando 
agilidade e efetividade judicial. 

O Fórum – Uma das propos-
tas da OAB é a redução do valor 
das custas judiciais ou a unifor-
mização das leis existente?

Valéria Lauande - Sim, apre-
sentaremos agora no Conselho 
Federal da OAB, na sessão do dia 
15 de agosto, nosso voto da Co-
missão Nacional de Acesso à Jus-
tiça da qual sou presidente, su-

gerindo a apresentação de uma 
Lei Geral de Custas, cujo estudo 
já foi iniciado no CNJ, garantindo 
maior isonomia e proporciona-
lidade na cobrança das custas 
judiciais, extraindo as inconstitu-
cionalidades das leis existentes 
nos estados, com taxações abu-
sivas divididas em faixas altíssi-
mas de valores que variam em 
até R$ 6.000,00, dependendo do 
valor da causa. Esse estudo e su-
gestões serão remetidos ao CNJ, 
para que seja transformado em 
projeto de lei que tornará mais 
justo e razoável o acesso à justiça 
no Brasil, do ponto de vistas das 
custas processuais. 

O Fórum  - Fale um pouco 
sobre o seu trabalho à frente 
da Comissão de Acesso à Justi-
ça. Quais os principais desafios 
para a OAB.

Valéria Lauande - Os desa-
fios são enormes. Temos enfren-
tado o problema da implantação 
do PJE nos Tribunais, com ausên-
cia de internet de qualidade em 
inúmeras regiões do país, cujo 
programa tem problemas em 
sua concepção, dificultando o 
peticionamento por parte dos 
advogados por conta dos entra-
ves tecnológicos, excluindo pro-
fissionais do mercado, tais como 
idosos e deficientes visuais. O 
acesso à justiça passa pela moro-
sidade judicial crescente, sem so-
lução palpável para o problema, 
devendo ser ainda assegurado 
o acesso ao judiciário do econo-
micamente hipossuficiente, com 
a necessidade de fortalecimento 
das defensorias públicas no Bra-
sil. Vamos trabalhar, ainda, na im-
plementação dos ajustes neces-
sários para a efetivação do novo 
Código de Processo Civil nos 
tribunais, que entra em vigor em 
março de 2016, com a necessida-
de de alterações nos regimentos 
internos dos Tribunais para que 
as novas regras sejam efetivadas, 
na esperança de mais resolutivi-
dade, de estabilização da nossa 
jurisprudência e de resolução 
meritória dos conflitos levados 
ao Poder Judiciário.   

ENtrEViSta/Valéria lauande

“o Maranhão tem o pior índice de acesso à Justiça”

Valéria Lauande
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Caravana do CPC já percorreu 11 Subseções da 
oaB/Ma

Das 15 Subseções da 
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seção 

Maranhão, 11 já foram con-
templadas com o projeto 
itinerante “Caravana do CPC”, 
iniciado este ano pela Sec-
cional Maranhense. O último 
município a receber as pa-
lestras sobre o Novo Código 
Processual Civil foi a Subse-
ção da OAB de Pinheiro. An-
tes, a Diretoria da OAB/MA 
esteve em Bacabal, Pedreiras, 
Barra do Corda, Codó, Caxias, 
Chapadinha, Presidente Du-
tra, Imperatriz, Açailândia e 
Balsas.

Na cidade de Pinheiro, o 
circuito de palestras aconte-
ceu no Auditório da Acade-
mia Pinheirense de Letras, 
Artes e Ciências (APLAC). O 
evento foi conduzido pelo 
presidente da OAB/MA, Má-
rio Macieira, e pela Conse-
lheira Federal da OAB pelo 
Maranhão, Valéria Lauande. 
Segundo o presidente da 
subseção no município, João 
José da Silva: “O evento é 

muito importante para os 
advogados. E extremamente 
positivo. Até porque, apesar 
de o CPC não ter entrado em 
vigor ainda, muitas das mu-
danças já estão sendo colo-
cadas em prática”, destacou.

No mês de junho, a ca-
ravana esteve em Bacabal. 
Nesta cidade, as palestras so-
bre o novo CPC foram minis-
tradas por Valéria Lauande 
e o secretário geral, Ulisses 
Sousa Martins. Na Subseção 
de Pedreiras, Valéria Lauande 
falou sobre o Novo CPC para 
os advogados da região no 
auditório da sede daquela 
unidade.

O projeto foi iniciado 
em março deste ano e tem 
como meta percorrer todas 
as 15 subseções da Ordem 
por meio de conferências 
ministradas por membros 
da Diretoria da Seccional 
Maranhense. O presidente 
Mário Macieira marcou pre-
sença em todas as unidades 
já visitadas pela “Caravana do 
CPC”.
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Grande número de advogados prestigia inauguração da sede recreativa dos advogados do Maranhão 

No dia 13 de junho, a Or-
dem dos Advogados do 
Brasil, Seção Maranhão, 

e a Caixa de Assistência dos Ad-
vogados do Maranhão, recebe-
ram ilustres convidados para a 
solenidade de inauguração da 
Sede Recreativa dos Advoga-
dos do Maranhão, localizada 
em Paço do Lumiar. O ato foi 
comandando pela presidente 
da OAB/MA Mário Macieira, e 
o dirigente da CAA/MA, Gerson 
Nascimento, diretores e conse-
lheiros da Seccional.

A festa teve início por volta 
das 11h, com a recepção aos 
advogados, principais convi-
dados da solenidade. Logo 
depois, foi oferecida uma fei-
joada, acompanhada por DJ e 
com direito a apresentação da 
Banda Argumento. Por volta 
das 17h, foi descerrada a placa 
de inauguração da nova Sede, 
ato marcado por discursos das 
diretorias da OAB/MA e CAA.

A primeira a falar foi a con-
selheira federal pelo Maranhão, 
Valéria Lauande. “Queria dizer 
que essa é uma conquista da 
atual gestão da OAB/MA, com 
todo apoio, afinco e trabalho 
da diretoria da Caixa de Assis-
tência dos Advogados. A nos-
sa sede recreativa é um sonho 

alcançado, um espaço próprio 
para trazer nossos familiares, 
praticar esportes e ter momen-
tos para cultivar o bem-estar 
dos advogados nessa sede, tão 
bem construída, parabéns ao 
presidente Mário Macieira, e a 
presidente Gerson Nascimen-
to”, destacou.

Logo após, Mário Macieira, 
iniciou sua fala saudando os 
presentes e falando do orgu-
lho de estar presente na inau-
guração da Sede Recreativa. 
“São seis anos de gestão e de 
parceria com a CAA. E nesse 
momento, também queria ho-
menagear todos aqueles que 
no começo das origens antes 
de nós e até hoje participaram 
dessas conquistas, como os 
ex-presidente Raimundo Mar-
ques e Caldas Gois que nos dei-
xaram uma herança bendita de 
uma OAB combativa, atuante 
e uma instituição de alta cre-
dibilidade junto à sociedade”, 
destacou.

Em seu discurso também 
fez referenciais aos diretores 
da OAB/MA, Carlos Couto (vi-
ce-presidente da Seccional), 
Marco Lara (tesoureiro), Ulisses 
Martins (secretário geral), Ever-
ton Pacheco (secretário geral 
adjunto); aos advogados pre-

sidentes de comissões da OAB/
MA, pelo papel de atuação e 
fortalecimento da advocacia, 
como o conselheiro federal, 
Raimundo Marques, represen-
tado na solenidade pela filha, a 
advogada e ex-vice-presidente 
da CAA, Terezinha Marques; ao 
também conselheiro federal, 
Guilherme Zagallo; aos con-
selheiros seccionais presentes 
como Ananda Farias, Willing-
ton Conceição, Geomilson 
Lima, Erivelton Lago, Adriano 
Campos, Anne Karole, Pedro 
Duailibe; e aos presidentes de 
comissões como Bruno Leal 
(Jovens Advogados), Roberto 
Calvancante (Seleção de Exa-
me da Ordem), Kaká Dominice 
(Eventos e Comunicação); Mar-
cel Souza Campos (Comissão 
Direito Desportivo) e ao atual 
diretor do Detran-MA, Antônio 
Nunes, ex-presidente da Co-
missão de Eventos e Comuni-
cação Estratégica da OAB/MA.

Por sua vez, o presidente da 
CAA, Gerson Nascimento, além 
de ressaltar a importância da 
inauguração, informou que a 
sede recreativa levará o nome 
do advogado Fernando Cas-
tro, ex-presidente da Caixa de 
Assistência, representado na 
solenidade pela esposa, Maria 
de Lourdes Castro. “Ele foi um 
grande dirigente. E entende-
mos que é uma justa homena-
gem pela luta e pelo exemplo 
que ele deixou quando foi diri-
gente da CAA”, afirmou.  “Essa 
obra não é nossa, é dos advo-
gados do Maranhão. A obra 
que está sendo entregue hoje 
(sábado) está sendo entregue 
aos nossos colegas advogados 
totalmente paga. Não estamos 
devendo um só centavo. Tive-
mos muito trabalho, mas tive-
mos muito apoio da OAB Mara-
nhão e contamos com nossos 
recursos próprios e do que foi 
repassado pelo Fundo de In-
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Grande número de advogados prestigia inauguração da sede recreativa dos advogados do Maranhão 
tegração e Desenvolvimento 
Assistencial dos Advogados 
(FIDA)”, informou aos presen-
tes.

Para o advogado José Ma-
ria Pereira, a inauguração da 
Sede Recreativa era um projeto 
bastante aguardado pelos pro-
fissionais de direito do Estado. 
“Agora, esperamos desfrutar 
de tudo o que o espaço tem 
para nos oferecer, como o cam-
po de futebol, piscinas adulto e 
infantil, área de convivência e 
estacionamento”, destacou.
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Vi Campeonato de Futebol dos advogados terá final 
no dia 9 de agosto

T eve início em maio, 
os jogos da primeira 
rodada do VI Campe-

onato de Futebol dos Advo-
gados do Maranhão da OAB/
MA. As 18 equipes inscritas 
para participar do torneio 
se enfrentarão toda sába-
do, até agosto, no campo do 
SESI Clube Araçagi, na Ave-
nida Atlântica da Estrada do 
Araçagi.

O Campeonato de Fute-
bol dos Advogados está em 
sua sexta edição e traz como 
novidade em 2015, a parti-
cipação de uma equipe de 
futebol de Presidente Dutra 
e também a de dois times 
femininos. Segundo o presi-

dente da Comissão de Direi-
to Desportivo, Marcel Souza 
Campos, a final do Campeo-
nato acontecerá junto com a 
homenagem que a Seccio-
nal Maranhense promoverá 
pelo Dia do Advogado, que 
acontece dia 9 de agosto.

As premiações serão dis-
tribuídas da seguinte forma: 
troféu ao Campeão, Vice-
-campeão e terceiro lugar; 
troféu para artilheiro; troféu 
para defesa menos vazada; e 
troféu para equipe mais dis-
ciplinada. No caso das duas 
equipes femininas, o time 
vencedor deverá ser defini-
do em uma melhor de três 
partidas.
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oaB/Ma participa de assinatura de pactos 
para melhorar sistema penal maranhense

O presidente da OAB/
MA, Mário Macieira, 
participou no dia 22 

de maio da solenidade de 
assinatura de Termo de Coo-
peração Técnica prevendo a 
consolidação das rotinas de 
execução penal, aplicação de 
alternativas penais e sensibili-
zação da sociedade para a ne-
cessidade das políticas ado-
tadas pelo sistema de Justiça 
Criminal do Maranhão, e do 
Termo de Compromisso para 
adequar o sistema de exe-
cução penal e carcerário aos 
padrões estabelecidos pela 
Constituição Federal e por 
Tratados de Convenções In-

ternacionais de Direitos com 
a presença do presidente do 
STF, ministro Ricardo Lewan-
dowski. Os atos aconteceram, 
respectivamente, no Tribunal 
de Justiça do Maranhão e no 
Palácio dos Leões, sede do 
governo.

Após a assinatura do ter-
mo de compromisso no Tri-
bunal de Justiça, o ministro 
Ricardo Lewandowski, acom-
panhou a realização de uma 
audiência de custódia, na 
sala das Sessões das Câmaras 
Cíveis do Tribunal de Justiça 
(TJMA).  A audiência de cus-
tódia é uma das medidas 
apontadas pelo termo de co-

operação assinado, garante 
a oitiva judicial de presos em 
flagrante no prazo de 48 ho-
ras da notificação da prisão. 
O sistema vem sendo ado-
tado pela Justiça maranhen-
se desde 17 de outubro de 
2014, e será incrementado. 
O plano de trabalho prevê a 
ação conjunta dos poderes 
Judiciário e Executivo, CNJ, 
Ministério Público, Defenso-
ria Pública, OAB-MA e o Ins-
tituto de Defesa dos Direitos 
de Defesa (IDDD).

O presidente da OAB-MA, 
Mário Macieira destacou, na 
oportunidade, que a adoção 
da audiência de custódia é 

fundamental para assegurar 
que o preso seja ouvido pe-
las autoridades, com o obje-
tivo de preservar os direitos 
individuais, evitar as prisões 
ilegais e coibir a prática de 
eventuais abusos que po-
dem ocorrer no ato da prisão.

Já o termo de compromis-
so com o governo do estado 
vai garantir a implantação de 
medidas de adequação do 
Sistema de Justiça Criminal 
do Maranhão. Com o apoio 
técnico e financeiro do Con-
selho Nacional de Justiça e 
do Ministério da Justiça, o Es-
tado se compromete a finali-
zar as obras abandonadas no 
governo anterior.

O Poder Executivo do 
Maranhão concluirá obras e 
reformas que estão atrasa-
das há 16 meses. Emergen-
cialmente, serão concluídas 
quatro unidades prisionais 
no interior e uma na capital, 
criando 1.134 novas vagas. 
Também serão finalizadas as 
reformas e ampliações dos 
presídios dos municípios de 
Balsas, Pedreiras, Açailândia 
e Codó – resultando na cria-
ção de 564 novas vagas para 
os interiores, a partir das re-
formas.
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oaB/Ma promove ii Encontro para debater 
direito e saúde do idoso

Advogados e nutricionis-
tas debateram pelo se-
gundo ano consecutivo 

a legislação especifica e o bem 
estar de pessoas na terceira 
idade durante o II Encontro 
Maranhense de Direito e Saú-
de do Idoso. O evento ocorreu 
no final do mês de junho, no 
auditório da OAB/MA, no Bair-
ro do Calhau, e foi promovido 
pela Seccional Maranhense por 
meio da sua Comissão de Defe-
sa do Direito do Idoso,  Escola 
Superior da Advocacia (ESA/
MA) e Caixa de Assistência 
dos Advogados do Maranhão 
(CAA/MA).

O evento foi aberto oficial-
mente pelo presidente da Co-
missão de Direitos do Idoso, 
Benedito Pioski, que ressaltou 
a importância na promoção 
de eventos que discutam os 
problemas enfrentados pelas 
pessoas da terceira idade. “É 
nesses espaços que podemos 
verificar como está a situação e 
as garantias da lei para os ido-
sos”, destacou.

A primeira palestra do En-
contro foi ministrada pelo o ti-

tular da Promotoria de Defesa 
do Idoso, Paulo Roberto Barbo-
sa Ramos, que abordou o tema 
“Estatuto do Idoso: avanços e 
desafios”. Para o promotor, des-
de 2003, ano em que o Estatu-
to do Idoso entrou em vigor, 
mesmo sendo  garantidos às 
pessoas da terceira idade, di-
reitos como caixa preferencial 
nos bancos e supermercados 
e atendimento especial no sis-
tema público de saúde, outras 
garantias previstas na legisla-
ção não são cumpridas.

O evento teve ainda as pa-
lestras “Direitos dos Idosos: 
conquistas e desafios” com a 
geriatra Jacira Nascimento Ser-
ra; “Recomendações nutricio-
nais para o Idoso” com o nutri-
cionista Eliakim do Nascimento 
Mendes; e  “Os idosos na Cons-
tituição e no Coração”, com o 
mestre em Direito pela UNDB 
e juiz do Tribunal Regional Elei-
toral, na categoria jurista, José 
Carlos Sousa Silva.
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arraial da oaB/Ma repete sucesso  
em sua sexta edição 

A OAB/MA repe-
tiu o sucesso 
das edições 

anteriores no sexto 
Arraial do Advoga-
do realizado no dia 5 
de junho na Batuque 
Brasil. A tradicional 
festa junina promo-
vida pela Seccional 
Maranhense atraiu 
um grande público 
formado por  advoga-
dos, seus familiares e 
convidados que apro-
veitaram a noite em 
clima de muita ani-
mação. 

A programação 
teve início com a 
apresentação do 
grupo “Cambada do 
Forró” ao som do tra-

dicional forró pé de 
serra. Na sequência 
se apresentaram o 
Boi de Axixá, Morros 
e Barrica e teve, ain-
da, a apresentação do 
Forró Top. A exemplo 
das edições anterio-
res, as barracas com 
comidas típicas fica-
ram sob a responsabi-
lidade dos formandos 
dos cursos de Direito.

Ao fazer uso da 
palavra, o presiden-
te da OAB/MA Mário 
Macieira disse estar 
orgulhoso ao ver o 
pátio cheio de advo-
gados seus familia-
res e convidados em 
mais uma edição do 
Arraial do Advogado. 

O presidente aprovei-
tou a ocasião para fa-
zer um breve balanço 
de sua gestão com 
ênfase para o amplo 
trabalho de inclusão 
digital promovido 
em sua administra-
ção com a instala-
ção de três centros. 
Também fez questão 
de destacar que, em 
sua gestão, os recur-
sos financeiros são 
empregados com 
critérios em prol dos 
advogados. “A OAB 
precisa avançar mais 
ainda. Ser mais forte 
e mais atuante como 
os advogados do 
Maranhão merecem”, 
disse.

Na sequência, a 
conselheira federal 
pelo Maranhão, Valé-
ria Lauande, também 
saudou os presentes 
e de modo especial 
as mães e mulheres 
advogadas. “Estamos 
hoje como uma gran-
de família nesse mo-
mento festivo e de 
muita alegria para a 
advocacia maranhen-
se em mais um arraial 
do advogado”, desta-
cou.

O advogado Carlos 
Silva, que estava com 
a mulher e o filho no 
arraial, elogiou a orga-
nização e a programa-
ção. “Mais uma ótima 
festa junina em que a 

gente pode se diver-
tir com segurança. De 
parabéns a OAB/MA 
por mais um arraial do 
advogado”, elogiou. 
Pela primeira vez na 
festa, a enfermeira 
Tatiana Lima também 
foi só elogios à or-
ganização do arraial. 
“Muito boa a festa”, re-
sumiu. Ela estava com 
o cunhado advogado 
e o marido. A fisiote-
rapeuta Ticiane Mo-
reira aproveitou para 
levar a amiga de Curi-
tiba para conhecer a 
cultura maranhense. 
“É o segundo ano que 
participo do arraial do 
OAB. Eu simplesmen-
te adoro”, disse. 
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