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o primeiro semestre de 

positivo de importantes 
-

gados do Maranhão. A 

nossa Seccional tem sido 
fundamental para o for-

da advocacia maranhen-
se. Um exemplo de uma 

-
-

de Caxias. A sede com 
1200 m² de área constru-
ída garantirá um melhor 
atendimento aos profis-

-
la região e fortalecerá o 

-

em todo o estado.  
Também merece desta-

-
ranhense para garantir 
a suspensão da aplicabi-
lidade do Enunciado nº 

no processo do Seguro 
-
-

da Seccional Maranhen-
se, por meio de uma Re-

foi feita pelo presidente 
Mário Macieira, durante 

medida foi suspensa.
Coube também ao 

Conselho Seccional ana-
lisar e manifestar-se pela 
não inconstitucionali-

Após estudo minucioso,  
a Comissão de Direito 
Tributário e Defesa do 

inconstitucionalidade na 
nova, tendo seu relató-
rio acompanhado pelos 
conselheiros durante ses-
são ordinária. 

-

registra-se, nesta publi-

-
dos maranhenses. Dessa 

Em tempos de Copa do 
-

-
-

xas de Assistências dos 

aconteceu no Rio Grande 

Uma boa leitura e um 

TRÂMITES
Advogados são convocados  

TRT/MA homenageia  
advogados maranhenses

Todos os advogados atletas inscritos na Categoria Master do 

MA e Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão (CAA/
-
-

preparo físico, disciplina, assiduidade e pontualidade nos treinos, 

-
-

-

Durante solenidade no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª 
-

MA foram condecorados com a Medalha da Ordem Timbira do 

recebeu a insígnia de comendador destinada a membros do Le-
gislativo local. Os demais foram homenageados com a insígnia 
de oficial.
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de ganhos sociais muito mais elevados, se 
comparado ao mesmo período de tempo 
imediatamente anterior a 1973. A socieda-

pessoas no início da década de 1970, tem 
passado por momentos de crise e ruptura 
de regimes, mostrando-se bastante resi-

em campos como os das telecomunica-
-

uma sociedade plural, formada por 190 

está permanentemente sujeita.
Essa sociedade, contudo, não apenas 

-
-

do exponencial e progressivo aumento da 

demonstrado numericamente.

-
-

fira-se o exemplo das estatísticas dos feitos 

38.254 mil processos. Contudo, a avalanche 
de processos não parou por aí, pois, com-
parativamente, no intervalo entre 2007 e 

processos. Assim sendo, esses dados re-
velam um verdadeiro realismo fantástico 
no sistema judiciário brasileiro, pois basta 

-
cebidos por cada um dos 11 ministros, ao 
longo desses cinco anos (2007/2011), tor-

de trabalho.
-

meros globais, tramitam hoje em todas as 

-
tatística absurda expressa não mais a liti-

giosidade individual das décadas de 60 e 
70, mas revela, sim, uma litigiosidade repe-

pensadas para os problemas entre Caio e 
Tício.

-
dia aos anseios e exigências desta socieda-
de numerosa, complexa e de massa.

alguma medida passaram conferir maior 

acarretaram antinomias no Código de Pro-

-

cada uma dessas microrreformas foi regida 
-

além de não ter logrado êxito no atendi-

seriais.
Objetivando corrigir esses gravíssi-

mos problemas, a Presidência do Senado 

comissão de juristas para elaborar um 
anteprojeto de novo Código de Processo 

8.046/2010, sendo, objeto de discussão 

-
-geral o deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

O projeto de novo Código de Processo 

-

-
dade, encontrando resistências ideológicas 
em certos setores da comunidade jurídica.

caráter democrático desse projeto, pois, 

profícuos debates, foram ouvidas e as insti-

operadores do Direito e a sociedade civil 
como um todo. Por exemplo, apenas na 

estaduais, foram ouvidos mais de 140 pa-
lestrantes, o portal e-democracia registrou 

-
tários e 90 emails. Ou seja: todos participa-
ram ou tiveram ampla oportunidade de 

Em sua essência o projeto do novo 
Código de Processo Civil dará novo sentido 
aos processos judiciais.

Deputados entendeu, seguindo a ideolo-

o anteprojeto do novo Código de Proces-
-

tema processual, maiores as chances de 

solenidades e dos chamados incidentes 
-

tidade de atos desnecessários praticados 

-

publicar despachos etc.
Entre as principais novidades, subli-

dos embargos infringentes e do agravo re-

de cabimento do agravo de instrumento e 

errônea de recursos excepcionais. Essas 
medidas têm por finalidade emprestar 
maior efetividade e conceder uma tutela 
jurisdicional mais célere e justa ao cidadão, 
pois coíbem artifícios técnicos no intuito 
de retardar o desfecho do processo, bem 
como mitigam a horrenda jurisprudência 
defensiva dos tribunais superiores.

projeto do novo Código de Processo Civil 
conferiu à regra do precedente judicial. 

detalhar pormenores a respeito do proce-
-

solidados pelas cortes, assim como pres-

-
-

mente seu verdadeiro papel de nortear 

estabilidade da jurisprudência, evitando-
-

enxergam na divergência jurisprudencial 
uma porta aberta para a prevalência de 

-

projeto do novo Código de Processo Civil 
-
-

to constitucional possui, mas também os 
diplomas infralegais, prescrevendo para 

-
tendimento seja imperiosa, a necessidade 

levando-se em conta os princípios da se-

dar concretude ao óbvio: assim como não 
-

blemas de atacado, igualmente não será 
possível resolver individual e artesanal-

-

demandas repetitivas. Este instrumento se 
destina a conter o processamento em mas-
sa de demandas análogas desafogando as 

-

-

engenhosa.
O projeto do novo Código de Proces-

so Civil não resolverá todos os problemas, 

-
-

formance das agências de reguladoras são 
imprescindíveis para conferir maior efetivi-

-
-

titucional de 2004, estruturou os alicerces 

e ali ficaram algumas fissuras nas vigas 

-

-
tias dos jurisdicionados

*Teresa Arruda Alvim Wambier é advogada, livre-
-docente, doutora e mestre em Direito Processual Civil 

em Direito da PUC-SP (Mestrado e Doutorado), relatora-

o anteprojeto do Código de Processo Civil. Presidente do 
-

ternational Association of Procedural Law.
**Alexandre Freire é doutorando em Direito 

Processual Civil pela PUC-SP, mestre em Direito Consti-

Escola Paulista de Direito-EPD, professor convidado da 

***Bruno Dantas é ex-conselheiro e presidente 

PUC-SP, Mestre em Direito Processual Civil pela PUC-SP, 

encarregadas de elaborar o anteprojeto do Código de Di-
reito Processual Civil e do Código de Direito Empresarial. 

Direito Processual Constitucional. Advogado.
****Marcelo Guedes Nunes é advogado, doutor 

e mestre em Direito Comercial pela PUC-SP. Professor 
Assistente no Curso de Direito da PUC-SP. Membro da Co-

do Código de Direito Empresarial e presidente da Asso-

A PALAVRA DO(A) ADVOGADO(A)

O novo Código de Processo Civil dará maior racionalidade ao 
sistema de justiça 
Por: Teresa Wambier*, Alexandre Freire**,  Bruno Dantas***,  Marcelo Guedes Nunes****
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Seccional da OAB/MA não verifica 
inconstitucionalidade na cobrança do IPTU de São Luis

Comissão de Advocacia Municipalista apóia XVII Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios que ocorre em Brasília

ntegrantes da Comissão de 
Advocacia Municipalista 

-
ma reunião do grupo, no dia 
8 de maio, decidiram declarar 
apoio aos preitos e reivindica-

-

-
ceu entre os dias 12 e 15 de 
maio.

Defesa dos Municípios é con-
siderada o maior evento mu-
nicipalista do país. O tema de 

2014 foi “A crise nos muni-
cípios e a conjuntura eleito-

-

influenciam o dia-a-dia dos 
municípios e apresentaram 

municipalista.
O presidente da Advocacia 

Municipalista, Carlos Sérgio 

membros da Comissão, reco-

têm enfrentado grandes di-
ficuldades para cumprir com 

suas responsabilidades, prin-
cipalmente nas áreas de edu-

Para os membros da Co-
missão, o sistema atual está 
levando ao estrangulamento 

-
cipais. Transferiram respon-
sabilidades aos municípios, 
criaram mais regras de con-
trole, ampliaram os entraves 
burocráticos, tornaram os 

ainda mais expostos e co-
brados, mas não se criaram 
mecanismos de apoio e nem 

se desenvolveram garantias 
-

por de tamanhas responsabi-
lidades.

Assim, os advogados mu-
nicipalistas do Maranhão 

chefes do executivo munici-
pal e vereadores na luta por 
um novo pacto federativo 

com as suas responsabilida-

na vida das pessoas e no ce-
nário nacional.

O Conselho Seccional 
-

rou não ingressar 
-

Urbano) em São Luís.   A de-
cisão foi tomada na sessão 
ordinária da Seccional Mara-
nhense, ocorrida no mês de 
maio deste ano.

O plenário do Conselho 
Seccional, após análises e es-
tudos apresentados pelo con-

-
são de Direito Tributário e De-
fesa do Contribuinte e relator 

há inconstitucionalidade na 

ano passado.
-

Luís para análise na reunião 
do Conselho Seccional após 
contribuintes provocarem a 

sobre eventual propositura de 

medida anunciada pela Secre-

MA, Mário Macieira, chegou 
a emitir uma nota oficial por 

o tema seria debatido pelo 
Conselho Seccional, após 
análises e estudos a serem 

Direito Tributário e Defesa do 
Contribuinte. 

-

tenha detectado inconstitu-
-

podem, individualmente, 

administrativas perante a 
-

da da Prefeitura, até o dia 
30.06.2014.

Durante a reunião do Con-
selho Seccional, foi delibe-
rado pelo plenário da casa 

Tributário e Defesa do Con-
tribuinte convide o secretá-

-
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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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OAB/MA inaugura Subseção de Caxias

oi inaugurada no dia 22 
de maio a nova sede da 
Ordem dos Advogados 

-

em Caxias somam ao todo 
1200m² de área construída 
com recursos próprios da Sec-
cional Maranhense. O novo 
prédio conta com auditório 

cunho acadêmico e científi-
co, com capacidade para 100 
pessoas, salas da presidência 

banheiros, sendo um deles 
adaptados para portadores 

-
tro de videomonitoramento e 
amplo estacionamento.

estiveram presentes à cerimô-

sede, o presidente da Seccional 
Maranhão, Mário Macieira, a 

de Caxias, Leonardo Coutinho, 

-
sidente do Superior Tribunal de 

-
digal entre outras autoridades 
presentes ao evento. Além do 

Marco Lara, e do presidente da 
Comissão de Prerrogativas da 
Seccional, o conselheiro Erivel-
ton Lago.

A solenidade teve início com 

-
da, algumas autoridades pre-
sentes ao evento destacaram 

-
cia deste momento.

De acordo com a presidenta 

Moraes, o planejamento do 
novo prédio foi elaborado para 
atender às expectativas dos 
advogados de Caxias e região 

-
fissionais melhorem suas condi-

“Este momento representa 
um marco histórico, afinal de 
contas essa sede era um sonho 
dos advogados caxienses e dos 

-
-

por nossa nova casa. Eu me 

Segundo o presidente da 
Seccional Maranhão, Mário Ma-
cieira, na região já existem cerca 
de 300 advogados, refletindo a 

-

definiu como ímpar o momen-
to vivido por esses profissionais 

-
derna em Caxias.

“É um momento importan-
te para os advogados e para os 

consegue com recursos pró-

-
vogados possam desempenhar 
melhor sua profissão e também 

ressaltou Mário Macieira.
O ex-ministro Edison Vidigal 

-
-

não apenas em defesa da classe 
-

de a cidadania, a coletividade. 

casa do advogado, mas do cida-
-

afirmou.
O prefeito de Caxias, Leonar-

-

de muitos anos da categoria, 
-

da para se reunir e atender me-

Após os discursos aconte-
ceu o descerramento da placa 
da nova sede, logo em segui-
da, um momento ecumênico, 
onde o padre Luis Costa e o 
pastor e também advogado 

ao vivo encerrou o evento.
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OAB/MA inaugura Subseção de Caxias
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TJ/MA acata pedido da OAB/MA de 
suspender aplicabilidade do enunciado nº01

OAB/MA deflagra campanha pelo pagamento 
dos precatórios e dos advogados dativos

O Estado do Maranhão, 

no dia 19 de maio, acatou  a 

pedia, liminarmente, provi-

do enunciado 01, da Turma 
-

Cíveis e Criminais do Estado 
do Maranhão, referente a mu-

-
guro DPVAT.

foi protocolada na Correge-

de 2013 por representantes 
da Seccional e membros da 

Advogados Securitaristas do 
Maranhão.

-
sidente da Seccional Ma-

ranhense, Mário 

seja concedida me-
dida liminar ( inau-
dita altera pars ) para 
suspensão imediata 
da aplicabilidade do 
referido enunciado, 

a Turma de Unifor-
-

polado sua compe-
tência ao prolatar 
decisão processual, 
em desacordo com o art. 

O teor do enunciado nº 
-

-

do pagamento de indeni-

DPVAT é indispensável a 

-
trativo prévio com vistas à 

-
des jurisdicionais do Estado, em 
caráter especial, as Turmas Re-
cursais Cíveis e Criminais sobre 

-

 “O Maranhão está em dé-

tema da campanha “Pelo pa-
gamento dos precatórios e 

deflagrou em todo o estado 
no mês de maio. Segundo 

montante em dívidas do Go-
verno do Estado com o não 
pagamento de precatórios já 
ultrapassa a casa dos R$ 250 

Segundo o presidente da 
Seccional Maranhense, Mário 

Governo não paga os preca-

estamos cobrando do Tribu-
-

bre o pagamento dos preca-
tórios, pelo Estado, e também 
dos honorários dos advoga-
dos dativos. Ambas as verbas 

dos dativos, o tempo de dívi-
-

ses colegas são credenciados 

a defesa, normalmente cri-

-
vogado. Os dativos têm seus 
honorários fixados em deci-

-
te o Governo do Estado não 

informa.

o pagamento de precatórios 
e dos advogados dativos, o 

reiteradamente sem sofrer 

além de deflagrar essa cam-
panha publicamente, tam-
bém vamos estudar medidas 

-

tomou a decisão durante reu-
nião ordinária ocorrida em 

Estado já notificou o Governo 

-

atraso é devido a pessoas jurí-
dicas, como bancos e empre-
sas de grande porte. A menor 

pessoas físicas, como funcio-
-

dos do Estado e ainda indeni-

de bens imóveis.
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CAA/MA promove campanha de vacinação contra a 
gripe em junho

Mário Macieira recebe time da OAB/MA
 campeão da Copa Fut 7

o dia 21 de maio, o pre-

Mário Macieira, rece-
beu a visita dos advogados 
atletas do Maranhão Master 

-

Assistências dos Advogados 

-
do nos meses de abril e maio 
deste ano, na cidade de Tibau 

-
res agradeceram o apoio da 
Seccional Maranhense dado 

Participaram da visita os 
atletas Luís Carlos Saraiva, 
Cláudio Almeida, Alexandre 
Carvalho, Ricardo Galvão, Sau-

-

A vitória do time ma-
ranhense foi decidida nos 
pênaltis, logo após empate 
de 1×1, no tempo regula-

Caixa de Assistência dos 
Advogados Rio Grande do 

A campanha de vaci-

-
gados e advogadas do Esta-
do contra os vírus das gripes 

deflagrada dia 02 de junho 
pela Caixa de Assistência dos 
Advogados do Maranhão. A 

-
do andar do prédio sede da 

-
lhau.

“A CAA/MA conseguiu 
1.000 doses de vacina Trípli-
ce Gripal junto ao Conselho 

advogados e advogadas mara-
-
-

mento.
-

nadas em geladeira própria na 
sede da Caixa de Assistência 

procedimento.
Em maio deste ano, o Con-

40 mil doses da vacina contra 

-
xas de Assistência dos Advoga-
dos (Concad), para todo o país.
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

ASSISMED
Desconto de 25% na consulta médica e sessão de acupuntura.
End.: Av. Professor Carlos Cunha, 01, quadra 07, sala 712 - Medical 
Center Jaracati
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3232-6021/ 8726-4079

BOUTIQUE FINO TRATO
Venda de confecções
End.: Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 820 - Centro
Cidade/UF: Imperatriz/MA
Fone: (99) 3523-1861

 

CURSO EXPRESSÃO
Desconto de 20% nas mensalidades do curso de Português.
End.: Sala de multimeios do Colégio Marista Araçagy
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 9109-6777/ 9133-8116
End.: expressaoslz@gmail.com

GESTAR SAÚDE DA MULHER
End.: Rua do Apicum, 104 – Bairro Apicum

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 98 3221-0407

End.: gestarclinica@gmail.com 

LA TRATTORIA
10% de desconto para pagamento à vista e 5% para pagamento à 

prazo, nas modalidades praticadas pelo estabelecimento
End.: Rua Coronel Amorim, 103 - Lagoa da Jansen, Ponta D’areia

Cidade/UF: São Luís/MA 
Fone: (98) 3227-5420
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EJE/MA e OAB/MA realizam Seminário 
de Direito Eleitoral 
É princípio constitucional e deve 

ministro do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), Tarcísio Vieira de 

tra de abertura “A impessoalidade 

Seminário de Direito promovido 

TRE/MA, por meio da ESA/MA e 

e sexta-feira no auditório da Sec-
cional Maranhense.

De acordo com o ministro, 

podem fechar os olhos para o 
respeito à impessoalidade, cujo 
princípio deve ser aplicado para o 
bem da democracia brasileira. “A 
democracia é uma obra inacaba-

ser aprimorada de várias formas, 

tuou o ministro.

indevido da propaganda institu-
cional por parte dos governantes, 
em alguns casos para a promo-

atentos a isso de modo a impedir 

se torne um instrumento de pro-

postura do cidadão. 

aberto pelo presidente da Seccio-

nal Maranhense, Mário Macieira, 

da parceria entre as duas insti-

o debate de temas importantes 
do Direito Eleitoral, fundamental, 

do seminário para a busca do 

uma constante para o exercício 
profi ssional, no entendimento do 

membros de suas escolas para a 

O diretor geral da ESA/MA, Ro-

na gestão do então diretor da 
Escola da Seccional Maranhense, 
Carlos Lula, e destacou a impor-

brasileira. 
Compuseram a mesa de aber-

tura do Seminário de Direito Elei-

MA, Mário Macieira, e do TRE/

o ministro do TSE, Tarcísio Viei-

Reis, o consultor legislativo da 
Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, Carlos Lula, representando 
o presidente da AL/MA, Arnaldo 

Melo, o diretor geral da ESA/MA, 
Rodrigo Lago, o vereador Antonio 

bargador Lourival Serejo, repre-

“A inelegibilidade dos candidatos 

uma das bandeiras do projeto de 

capitaneado pelo Movimento de 

Os advogados Carlos Eduardo 
Oliveira Lula (consultor geral da 
Assembleia Legislativa do MA) e 
Djalma Pinto (professor e ex-pro-
curador geral do Estado do Ceará) 
discorreram sobre a inelegibilida-
de dos candidatos fi chas sujas. 

dade é de 8 anos. 

Marilda de Paula (especialista em 

14 recentes julgados do Tribunal 

a jurisprudência consolidada de 

berto Veloso expôs as novas ten-
dências do Direito Eleitoral

minários de Direito Eleitoral do 
Maranhão, no dia 23, de maio, 
com a palestra “O caixa dois de 
campanha como forma de aces-

advogado Rodrigo Lago (diretor 
da ESA-MA); “Poder de Polícia 

petência defi nitiva do Tribunal 
de Contas para julgar o prefeito 
ordenador de despesas: a consti-
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