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Expediente o Fórum - informativo oficial da oaB-Ma

Mais uma edição do 
jornal O Fórum chega às 
mãos dos advogados ma-
ranhenses recheada de 
informações para os pro-
fissionais da advocacia. 

 Nesta publicação des-
taque para a Caravana do 
CPC organizada pela Sec-
cional Maranhense com 
objetivo de discutir nas 
Subseções da OAB/MA as 
mudanças decorrentes da 
nova legislação. Já recebe-
ram a caravana do novo 
CPC as cidades de Barra do 
Corda, Presidente Dutra, 
Imperatriz e Açailândia.

Acompanhe, ainda, nes-
ta edição entrevista com 
o presidente da Comissão 
de Direito Tributário e De-
fesa do Contribuinte da 
Seccional Maranhense, o 
advogado Ítalo Azevedo, 
em que ele explica todas 
as medidas adotadas pela 
OAB/MA para assegurar 
por parte do estado o pa-
gamento dos precatórios 
aos cidadãos maranhen-
ses.

Outro destaque do 
jornal O Fórum é a con-
quista do bi-campeonato 
da Copa Fut 7 (Futebol 
Society) das Caixas de As-
sistências dos Advogados 
do Nordeste, na segunda 
edição do evento reali-
zado entre os dias 30 de 
abril a 3 de maio deste 
ano, em Alagoas. Acom-
panhe, ainda, a progra-
mação pelo Dia das Mães, 
que contou com a realiza-
ção da I Corrida da OAB/
MA e o café da manhã em 
homenagem às mulheres.

Em Imperatriz foi rea-
lizada uma grande sole-
nidade de compromissos 
de novos advogados, que 
também é um dos des-
taques desta publicação, 
bem como as duas últi-
mas edições do projeto 
Quinta Jurídica promo-
vido pela OAB/MA por 
meio da ESA/MA, que 
tem atraído um grande 
público para o auditório 
da Seccional Maranhense.

Uma boa leitura! 

TRâMiTES
Diretor da ESA/MA participa de 
reuniões das escolas judiciais

Mário Macieira debate reforma 
política em audiência pública

O diretor da Escola Superior de Advocacia do Maranhão 
(ESA/MA), Fabiano Lopes, tem participado de diversas reu-
niões entre diretores de todas as escolas judiciais e das car-
reiras jurídicas do Maranhão (ESMAM). O objetivo dos en-
contros é promover a integração entre as instituições, numa 
cooperação que beneficie os atores do Judiciário, Ministério 
Público e Advocacia, através de cursos e eventos conjuntos. 
Um grande evento conjunto deverá ser realizado até o final 
deste ano envolvendo as instituições.

O presidente da OAB/MA, Mário Macieira, participou da 
audiência pública sobre “Reforma Política” promovida pela  
Câmara Municipal de São Luís, no plenário Simão Estácio da 
Silveira. O debate foi uma iniciativa do vice-líder do gover-
no, o vereador Ivaldo Rodrigues (PDT). Na ocasião, o presi-
dente da OAB/MA defendeu a necessidade de um reforma 
política no Brasil e o Projeto de Lei nº 6316/2013 da Coalizão 
pela Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, com-
posta por mais de 100 entidades. O tema é hoje umas das 
questões centrais para a OAB, segundo Mário Macieira.

Comissão de Prerrogativas visita 
Magalhães de Almeida

Dando continuidade à missão de observar o respeito às 
prerrogativas profissionais dos advogados por parte das 
instituições jurídicas e afins, a Comissão de Defesa das Prer-
rogativas dos Advogados da Seccional Maranhense esteve 
na Comarca do município maranhense de Magalhães de 
Almeida para fazer um levantamento sobre a qualidade do 
atendimento dado aos profissionais de Direito que ali mili-
tam. Na ocasião, a Comissão foi representada pelo advoga-
do Antônio Bacelar, integrante do grupo, conforme indica-
ção do presidente da comissão, Erivelton Lago.
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Em 16 de março de 2015 foi 
publicada a lei 13105/2015, que, 
quando em vigor, passará a ser 
o novo Código de Processo Civil 
do Brasil. Tal diploma legal, de 
extrema importância no dia a dia 
do cidadão, passará a estabele-
cer as regras que irão regular o 
processamento e julgamento de 
milhões de processos em trami-
tação perante o Judiciário brasi-
leiro.

O NCPC traz em seu bojo uma 
serie de regras e princípios que 
irão modificar, de forma profun-
da, o cotidiano de jurisdiciona-
dos, magistrados e advogados.

A Constituição Federal, como 
é lógico, é o grande norte a ser 
seguido na interpretação do Pro-
cesso Civil. Garantias contidas na 
Carta Magna, como o contraditó-
rio e a ampla defesa, são reforça-
das pelo novo Código. Processos 
passarão a ser julgados em or-
dem cronológica, privilegiando 
os princípios da impessoalidade 
e da eficiência que devem pautar 
a atuação de todos os entes da 
administração pública. A razoá-
vel duração do processo é mais 
uma vez reconhecida como direi-
to do jurisdicionado.  

A vigência do novo Código 
também terá impactos em outras 
áreas do direito. Processos elei-
torais, trabalhistas e administra-
tivos também serão alcançados 
com a aplicação supletiva ou 
subsidiaria do novo Código.

Os advogados tem motivo de 
sobra para comemorar. O NCPC 
traz uma série de conquistas 
para a categoria. Os honorários 

advocatícios passam a ser regu-
lados de forma mais adequada, 
inclusive com a fixação de parâ-
metros objetivos para a fixação 
dessa verba quando for vencida 
a Fazenda Pública. Há expressa 
previsão de ampliação do valor 
dos honorários na fase recursal, 
remunerando assim o aumento 
do trabalho do advogado. A na-
tureza alimentar dos honorários 
advocatícios é expressamente 
reconhecida pelo Código, que 
passa também a permitir o re-
cebimento dos honorários de 
sucumbência pelas sociedades 
de advogados. A compensação 
dos honorários advocatícios, em 
casos de sucumbência reciproca, 
passa a ser vedada.

Falando das conquistas da 
advocacia, é impossível deixar de 
comentar a mudança contida nos 
artigos 219 e 220 do NCPC, que 
estabelecem que os prazos pas-
sarão a ser contados apenas em 
dias úteis, ficando suspensa a sua 
contagem no período compreen-
dido entre 20 de dezembro e 20 
de janeiro. Ou seja, finalmente os 
advogados poderão descansar 
nos fins de semana, feriados e no 
final do ano.

O legislador busca também 
com o novo Código desafogar o 
Poder Judiciário, com a criação 
de mecanismos para dar um tra-
tamento mais adequado às cha-
madas demandas em massa, que 
hoje inviabilizam a maior parte 
dos Tribunais Brasileiros. Outras 
formas de solução de conflitos – 
como a conciliação e a mediação 
– são estimuladas pelo NCPC. 

O excesso de prazo por parte 
dos juízes passará a ser tratado 
de forma mais efetiva pelo NCPC. 
A inércia do magistrado poderá 
dar ensejo a uma representação 
ao CNJ e, uma vez constatado 
o excesso de prazo, será deter-
minado ao juiz que em 10 dias 
pratique o ato judicial que se en-
contra pendente. O não atendi-
mento de tal determinação terá 
como consequencia a redistribui-
ção do processo ao substituto do 
magistrado desidioso.

A jurisprudência passará a 
ter um força muito maior como 
fonte do Direito, assumindo a 
função de protagonista. O es-
tudo de casos e a compreensão 
dos precedentes jurisprudenciais 
passará a ser uma obrigação para 
todos aqueles que lidam com o 
Direito. Tal mudança irá impactar 
inclusive no ensino jurídico, uma 
vez que as faculdades deverão 
preparar os seus alunos para essa 
nova realidade.

A jurisprudência, por deter-
minação legal, agora deverá ser 
mantida estável, integra e coe-
rente (art. 926 do NCPC). As deci-
sões dos Tribunais Superiores de-
verão ser observadas pelos juízes 
e tribunais das instancias ordi-
nárias. Tais mudanças permitirão 
que nosso ordenamento passe a 
ser mais seguro e previsível.

As decisões judiciais agora 
deverão ser efetiva e concre-
tamente fundamentadas. Não 
haverá mais espaço para as de-
cisões genéricas, produzidas em 
série através do simples digitar 
do “control c + control v”. O arti-

go 489 do NCPC acaba com essa 
péssima prática, trazendo, de for-
ma didática, os elementos que 
deverão estar contidos na deci-
são judicial e, ainda, esclarecen-
do o que não se considera como 
fundamentação adequada.

O principio da instrumenta-
lidade das formas ganha uma 
força maior no NCPC, que passa a 
emprestar maior importância ao 
conteúdo do que à forma do pro-
cesso. A composição do litigio 
através de uma decisão de méri-
to – como é lógico – passa a ser a 
principal função do processo. Por 
essa razão o NCPC passa a evitar 
que as partes vejam frustradas 
a sua expectativa de obter uma 
decisão de mérito em razão de 
irregularidades formais que po-
deriam ser facilmente supridas. 

Práticas usuais na atualidade 
– como a jurisprudência defensi-
va dos tribunais superiores, que 
utilizam-se de questiúnculas pro-
cessuais para criar obstáculos ao 
exame do mérito dos recursos – 
cairão em desuso com a vigência 
do NCPC.

Contudo, não adianta pen-
sar que a vigência do novo Có-
digo será a solução de todos os 
problemas do Judiciário. Longe 
disso. Os problemas do Poder 
Judiciário são muito maiores e 
mais graves que aqueles enfren-
tados pelo NCPC. Temos unida-
des jurisdicionais com mais de 
7000 processos pendentes de 
julgamento e que somente são 
capazes de julgar pouco mais de 
150 processos por mês. Ou seja, 
seriam necessários quase 4 anos, 
sem a distribuição de novos pro-
cessos, para zerar o estoque. Esse 
problema não será solucionado 
por lei. É preciso investimento 
em pessoal, gestão, tecnologia e, 
principalmente, planejamento e 
disposição dos gestores dos Tri-
bunais para combater as mazelas 
do Judiciário.

O certo é que em março de 
2016 uma nova era irá se iniciar 
no processo civil brasileiro. Os re-
sultados das mudanças contidas 
no NCPC certamente não serão 
percebidos de imediato. Será 
preciso tempo – e muito estudo - 
para que os sujeitos do processo 
se ajustem a essa nova realidade.   

a PalaVra do(a) adVoGado(a)

Um novo Processo Civil 
Por: Ulisses César Martins de Sousa
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ENtrEViSta/Ítalo aZEVEdo 

O Fórum - Qual é a situação dos 
precatórios no Estado do Maranhão? 
Qual o montante devido?

Ítalo Azevedo -  Há um grande pas-
sivo da Fazenda Pública Estadual nes-
sa área, dos anos de 2012 em diante, 
afetando 5.778 credores, muitos deles 
idosos e doentes, que aguardam na fila 
o cumprimento de sentenças judiciais 
transitadas em julgado. Segundo levan-
tamento feito pelo CNJ em Correição no 
Tribunal de Justiça do Maranhão, em fe-
vereiro de 2015, o montante devido de 
Precatórios estaduais supera um bilhão 
de reais.

O Fórum - Quais medidas a OAB/
MA vêm adotando para garantir o pa-
gamento dessa dívida por parte do 
Estado? 

Ítalo Azevedo -  O pagamento dos 
Precatórios depende de dotação e aloca-
ção orçamentárias, e é administrado pela 
Presidência do Tribunal de Justiça. Mas o 
Tribunal depende do repasse de verbas 
do Poder Executivo para o pagamento 
dessas dívidas. O problema é grave e o 
presidente Mário Macieira determinou 
a criação de uma Comissão específica 
para acompanhar o assunto, composta 
por oito advogados militantes, que tem 
se reunido mensalmente e exigido do TJ/
MA medidas enérgicas para tentar con-
tornar essa falta de pagamento. Desde 
sua criação, a Comissão de Defesa dos 
Credores Públicos da OAB-MA tem au-
xiliado diversos advogados de credores 
de Precatórios no acompanhamento de 
Pedidos de Sequestro perante a Presi-
dência do Tribunal de Justiça, inclusive 
disponibilizando na página da Ordem 
minuta de pedido de sequestro, para os 
colegas que pretendessem postular tal 
providência. O resultado é que, atual-
mente, existem mais de 900 Pedidos de 
Sequestro de verbas públicas em trami-
tação no TJ-MA, o que mostra uma rea-
ção legítima da Advocacia Maranhense 
para tentar sensibilizar o Poder Judiciário 
no enfrentamento dessa inadimplência. 
E, a partir do segundo semestre de 2014, 
observamos que a Presidência do TJ-MA 

passou a deferir diversos desses pedi-
dos, efetuando o sequestro de recursos 
financeiros do Estado do Maranhão pelo 
Sistema “Bacen-Jud”, conforme disposto 
no art. 33, § 5º, da Resolução 155/2009 
do CNJ. A OAB-MA, com base na Lei de 
Acesso à Informação, também solicitou 
diversas certidões ao Tribunal de Justiça, 
como a lista atualizada de credores dos 
anos de 2014/2015, que ainda não fora 
publicada mas finalmente foi disponibi-
lizada no site do Tribunal de Justiça; cer-
tidão comprovando que o Estado do Ma-
ranhão não foi beneficiado pela Emenda 
do Calote (EC 62/2009), de modo que 
não pode parcelar seus débitos até 2020, 
conforme autorizado pelo STF; pedido 
de celeridade na tramitação de Agra-
vos Regimentais, Pedidos de Sequestro 
e Intervenção Federal motivados pelo 
atraso no pagamento de sentenças ju-
diciárias; além de representação no CNJ 
contra o Setor de Precatórios do TJ-MA, o 
que resultou em Correição determinada 
pela Min. Nancy Andrighi, do STJ, e na 
modernização física das instalações e re-
aparelhamento desse importante Setor 
pela Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão.

O Fórum - A Procuradoria Geral do 
Estado manifestou a possibilidade de 
revisar os valores dos precatórios no 
Maranhão. O que o senhor acha dessa 
posição?

Ítalo Azevedo -  Defendemos que 
o credor da Fazenda Pública deva rece-
ber o valor exato deferido pela sentença 
judiciária, nem mais, nem menos. Entre-
tanto, em atenção ao princípio constitu-
cional da razoável duração do processo, 
o particular que litigou com o Poder 
Público, após anos de tramitação de seu 
processo em todas as instâncias da Jus-
tiça, não pode ter o pagamento de seu 
crédito postergado por revisões feitas 
de afogadilho e sem critério. A OAB-MA 
defende que, caso seja realizada alguma 
revisão em cálculos de Precatórios, tal 
procedimento seja rápido – sem atrasar 
ainda mais os feitos – e com absoluto 
respeito à coisa julgada e ao contraditó-

rio, ouvindo-se os advogados dos credo-
res sobre a nova conta.

O Fórum - Recentemente, mem-
bros da diretoria da OAB/MA estive-
ram reunidos com representantes do 
Governo do Estado. O que ficou acer-
tado nesse encontro?

Ítalo Azevedo -  O Poder Executivo 
comprometeu-se a retomar os paga-
mentos dos Precatórios a partir do mês 
de maio de 2015 e a enviar Projeto de Lei 
à Assembleia Legislativa para utilização 
de uma parte dos depósitos judiciais 
para o pagamento dos Precatórios, con-
forme autorizado pelo STF.

O Fórum - O que a Seccional Mara-
nhense pretende fazer, caso o acordo 
não seja cumprido?

Ítalo Azevedo -  Até o momento as 
medidas sinalizadas foram atendidas 
pelo Poder Executivo, que depositou R$ 
10 milhões no mês de maio para reiniciar 
os pagamentos e enviou à Assembleia 
Legislativa, em regime de urgência, três 
Projetos de Lei regulamentando o pa-
gamento de Precatórios. Vamos acom-
panhar a tramitação de tais projetos e 
fazer sugestões, observando que a LOA 
– Lei Orçamentária Anual de 2015 prevê 
a destinação de R$ 293 milhões para a 
conta do Tribunal de Justiça destinada 
ao pagamento de Precatórios, o que im-
plicaria um duodécimo mensal de R$ 24 
milhões para tal finalidade.

O Fórum - A que o senhor atribui o 
atraso no pagamento dos valores de-
vidos aos cidadãos? 

Ítalo Azevedo -  A dificuldade de 
execução orçamentária do Poder Públi-
co é generalizada no Brasil, mas em boa 
parte dos casos resulta mesmo de má 
vontade e desprezo do gestor público no 
cumprimento da lei e das sentenças pro-
latadas pelo Poder Judiciário. No caso do 
Estado do Maranhão, o Poder Executivo 
não repassou nem um centavo à con-
ta de Precatórios do Tribunal de Justiça 
desde o ano de 2012, gerando um efei-
to “bola de neve” e trazendo prejuízos a 
milhares de pessoas que tiveram seus di-
reitos reconhecidos na Justiça, mas não 
veem as decisões judiciais que os bene-
ficiam transformando-se em realidade, 
face a essa inadimplência. Empresas que 
pretenderiam participar de obras públi-
cas de infraestrutura, por exemplo, ficam 
receosas de investir em regiões onde o 
empreendedor não recebe em dia seus 
pagamentos, e o Poder Judiciário tem 
sua autonomia e independência desa-
fiadas. Somente o atraso no cumprimen-
to de sentenças judiciárias no triênio 
2012/2014 acarretou um aumento de 
R$ 100 milhões a título de juros devidos 
pela Fazenda Pública Estadual, confor-
me levantamento efetuado pelo CNJ. A 
responsabilidade por esse prejuízo ao 
erário merece ser apurada pelo Minis-
tério Público, pois poderia configurar 
ato de improbidade administrativa pelo 
descumprimento flagrante da Lei Orça-
mentária.

O Fórum - Qual a sua opinião so-
bre a decisão do STF segundo a qual 

as dívidas já reconhecidas pela Justiça 
e ainda não pagas deverão ser quita-
das até o final de 2020? 

Ítalo Azevedo -  Essa decisão do 
Supremo Tribunal Federal, proferida 
na ADI 4.357, proposta pelo Conselho 
Federal da OAB, modulou os efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade 
da Emenda Constitucional 62/2009, co-
nhecida como “Emenda do Calote”. É um 
precedente importante porque balizou 
diversos aspectos da execução contra a 
Fazenda Pública, como a substituição da 
TR pelo IPCA-E como índice de correção 
monetária a partir de 25.03.2015, a fluên-
cia de juros moratórios, a possibilidade 
de acordos entre o Poder Público e Cre-
dores, os critérios de preferência na lista 
de Precatórios e outros, além da manu-
tenção do parcelamento dos Precatórios 
em atraso até dezembro de 2020. Impor-
tante frisar que, como no ano de 2009 o 
Estado do Maranhão estava em dia com 
suas obrigações referentes a Precató-
rios, a Fazenda Pública Estadual não é 
beneficiária desse parcelamento, e os 
credores locais não foram atingidos por 
alguns dos efeitos desse julgamento do 
Supremo. Existem, entretanto, diversas 
Prefeituras do interior (além da capital 
do Estado) que estão submetidas a esse 
regime especial de pagamento em par-
celas anuais.

O Fórum - O senhor é representan-
te da OAB/MA no Comitê Estadual de 
Precatórios do Tribunal de Justiça do 
Maranhão. Como é sua atuação e qual 
o papel desse órgão?

Ítalo Azevedo -  Os Comitês Estadu-
ais de Precatórios foram criados no âm-
bito de cada Tribunal pela Resolução CNJ 
nº 158/2012, e fazem parte do FONA-
PREC - Fórum Nacional de Precatórios, 
que tem o objetivo de elaborar estudos e 
propor medidas para o aperfeiçoamento 
da gestão de precatórios e monitorar os 
pagamentos de créditos devidos pelas 
Fazendas Públicas, com vistas a cons-
truir mecanismos de pagamento com 
respeito à legalidade, transparência, 
impessoalidade, publicidade, moralida-
de e eficiência. É sintomático que um 
órgão de tal envergadura estivesse há 
dois anos formalmente instalado mas 
sem nenhuma reunião no nosso Estado. 
Após pedido de Providências formulado 
pelo Presidente Mário Macieira contra o 
Tribunal de Justiça do Maranhão perante 
o CNJ, o Comitê Estadual finalmente co-
meçou a funcionar, sendo hoje presidido 
pelo Juiz Auxiliar da Presidência do Tri-
bunal de Justiça, Doutor Roberto Abreu 
Soares, que reformulou e dinamizou o 
Setor de Precatórios, já tendo realizado 
com a OAB-MA duas proveitosas reuni-
ões no corrente ano. Em suma, apesar de 
o quadro de inadimplência das Fazendas 
Públicas ser gravíssimo no Maranhão, te-
mos boas perspectivas de que a situação 
avance em termos de gestão das verbas 
públicas e respeito às sentenças judiciá-
rias, e a OAB-MA estará sempre alerta e 
denunciando violações aos direitos dos 
credores públicos.

“A OAB/MA 
tem adotado 

medidas 
enérgicas no 

sentido de 
garantir o 

pagamento dos 
precatórios”
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Maranhão é Bi-Campeão da Copa Fut 7 das Caixas 
de assistências dos advogados do Nordeste

Com um desempenho 
consagrador, a delega-
ção maranhense com-

posta por 14 atletas advoga-
dos da OAB/MA e da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
do Maranhão sagrou-se, pela 
segunda vez consecutiva, a 
grande campeã da Copa Fut 
7 (Futebol Society) das Caixas 
de Assistências dos Advoga-
dos do Nordeste, na segunda 
edição do evento realizado 
entre os dias 30 de abril a 3 de 
maio deste ano, em Alagoas.  
A conquista do time mara-
nhense veio após empate de 
1 X 1 contra a equipe do Rio 
Grande do Norte.

Na partida da grande final, 
disputada no domingo, 03, a 
equipe do Maranhão só de-
pendia de um empate simples 

para levar a taça da Copa, e foi 
exatamente isso que aconte-
ceu. O primeiro tempo da par-
tida terminou em 0X0. Já no 
segundo tempo, o advogado 
atleta da OAB/MA e CAA/MA, 
Luís Carlos marcou pelo time 
do Maranhão, a partida só foi 
empatada pelo time do RN 
nos últimos minutos de jogo.

O bicampeonato da Copa 
Fut7 foi bastante festejado 
pelos 14 atletas advogados, 
assim como a escolha, pela se-
gunda vez, do advogado ma-
ranhense Marcos Braid como 
melhor jogador do torneio, o 
jogador também foi o artilhei-
ro da competição. “A nossa 
equipe fez história. Está sendo 
parabenizada e reconhecida 
por todos os demais estados, 
como um time campeão”, des-

taca o coordenador de Espor-
tes da CAA-MA, Nonato Ribei-
ro.

A Copa de Futebol Society 
das CAAs do Nordeste é uma 
iniciativa da Coordenação Na-
cional das Caixas de Assistên-
cia dos Advogados (Concad)/
região Nordeste. O segundo 
lugar da Copa ficou com o 
time de Alagoas, e o Rio Gran-
de do Norte, ficou com o ter-
ceiro.

Atletas advogados da dele-
gação maranhense Bicampeã 
da Copa de Futebol Society 
das CAAs do Nordeste:
1. Alain Gerard Lobato de 
Moura - OAB/MA 11329
2. Alexandre Rosa de Carvalho 
- OAB/MA 5624
3. André Luis Campos Froes -  
OAB/MA 7567

4. Antonio Marcos Alves Ma-
tos  - OAB/MA 8753
5. Carlos Eduardo Oliveira de 
Araújo -  OAB/MA 8293
6. Claudiomar Dominici de 
Lima -  OAB/MA 8809
7. Danilo Flaubert Lima dos 
Santos - OAB/MA 11015
8. José dos Santos Ferreira So-
brinho - OAB/MA 8085
9. Luis Carlos Araújo Saraiva 
Sobrinho - OAB/MA 7611
10. Marco Luis Braid Ribeiro Si-
mões - OAB/MA 6134
11. Marlus Ferreira da Silva - 
OAB/MA 6674
12. Roberto Henrique Ferreira 
Soares Cavalcante - OAB/MA 
7889
13. Saulo José Portela Nunes 
de Carvalho - OAB/MA 6520
14. Kleicy Luis Reis e Silva - 
OAB/MA 5860
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oaB/Ma promove “Caravana CPC” em municípios maranhenses 

A diretoria da OAB/MA, 
por meio do Projeto 
“CARAVANA CPC”, vem 

cumprindo uma intensa agen-
da de atividades nas Subseções 
da Ordem localizadas em 15 
subseções do Estado. As ações 
mais recentes aconteceram nas 
Subseções da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil nas cidades 
de Barra do Corda e Presidente 
Dutra, que no dia 07 de maio 
receberam palestrantes dessa 
importante  iniciativa que ob-
jetiva levantar debates sobre 
as principais alterações do Có-
digo Processual Civil.

A programação da “CARA-
VANA CPC” no município de 
Barra do Corda aconteceu no 
Katedral Eventos, localizado 

na BR 226, km 44, nº300, no 
horário da manhã. Os pales-
trantes  foram o secretário 
geral da OAB/MA, Ulisses Ce-
sar Martins de Sousa; o dire-
tor tesoureiro da Seccional 
Maranhense, Marco Antônio 
Coelho Lara; e a conselheira 
federal pelo Maranhão, Valéria 
Lauande Carvalho Costa.

No mesmo dia, mas no 
horário da tarde, às 17h, os 
advogados da Subseção de 
Presidente Dutra, também par-
ticiparam do projeto, no Audi-
tório Vinícius Torres, localizado 
na Avenida Tancredo Neves. As 
palestras sobre as alterações 
no Novo CPC também foram 
ministradas pelo secretário 
geral da OAB/MA, Ulisses Ce-

sar Martins de Sousa; o diretor 
tesoureiro da Seccional Mara-
nhense, Marco Antônio Coelho 
Lara; e a conselheira federal 
pelo Maranhão, Valéria Lauan-
de Carvalho Costa.

Em março desse ano,  a “CA-
RAVANA CPC” também esteve 
na Subseção de Imperatriz, 
onde as palestras foram mi-
nistradas na sede da unidade, 
evento prestigiado pelos os 
conselheiros Subseccionais 
Heleno Mota e José Edmilson, 
o presidente da subseção, Ma-
laquias Pereira Neves; o vice-
-presidente, Carlos André An-
chieta, secretário-geral, Bruno 
Caldas Siqueira Freire, e a te-
soureira, Maria de Fátima Car-
neiro Zafred.

Ainda em março, na Sub-
seção de Açailândia, os pales-
trantes da Caravana, foram re-
cepcionados pelo presidente 
da subseção, sua diretoria e o 
conselheiro seccional de Açai-
lândia, Benedito Nabarro. No 
mesmo período, o projeto es-
teve na cidade de Balsas, onde 
a diretoria da OAB/MA foi re-
cepcionada pela presidente 
da subseção, a advogada Ana 
Cecilia Delavy. Na ocasião, os 
dirigentes também fizeram vi-
sita às obras da nova sede da 
unidade, que funcionará na 
rua 02, Q18, Lote 06, do bair-
ro Patosi. O imóvel foi doado 
pela Prefeitura Municipal da 
cidade.
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Conselho Seccional aprova prestação de contas da 
oaB/Ma auditadas e certificadas pela Controladoria 
do Conselho Federal

O Conselho Seccional 
do Maranhão aprovou 
em sessão plenária re-

alizada no dia 16 de abril, por 
unanimidade de votos dos 
conselheiros e também nos 
termos do voto do presidente 
da Comissão de Orçamento e 
Contas,  a prestação de contas 
da OAB/MA referente ao Exer-
cício de 2014.

Membros da Controla-
doria do Conselho Federal e 
também da Comissão de Or-
çamento e Contas da própria 
Seccional passaram dois dias 
na sede da OAB/MA auditan-
do as contas, disto resultando 
a Certificação de Auditagem e 
de Regularidade. Logo após, 
os dados foram apresentados 
ao Conselho Seccional, onde 
foram aprovados por unani-
midade. Agora, a prestação 
será remetida a Brasília para 
ser examinada pela terceira 
turma dos conselheiros fede-
rais da OAB, a fim de receber 
a aprovação definitiva.

O chefe da Controladoria 
do Conselho Federal, Alberto 
Jones Souza, destacou na par-
te conclusiva do seu Parecer 
de Auditoria que “a Seccional 
da OAB/MA cumpriu com a 
programação estabelecida 
demonstrando eficiência, 
buscando-se a economicida-
de na utilização dos recursos, 

c o m p r o v a n d o 
eficácia nos pro-
cedimentos ado-
tados, diante da 
realidade da En-
tidade analisa-
da”, destacando 
ainda “os exce-
lentes investi-
mentos (despe-
sas de capital) 
realizados, no-
tadamente na 
c o n s t r u ç ã o , 
com recur-
sos próprios, 
da Subseção 
de Caxias e a 
excelente si-
tuação finan-
ceira no en-
cerramento 
do exercício”, 
tudo o que 
foi motivo 
de bastante 
satisfação não somente por 
parte do Tesoureiro da en-
tidade, o advogado Marco 
Antônio Coelho Lara, como 
também pelos demais dire-
tores e conselheiros presen-
tes que se manifestaram na 
ocasião.

Na mesma oportunidade, 
após certificação de regulari-
dade, fora também apresen-
tada e igualmente aprovada 
por unanimidade de votos 

dos Conselheiros a prestação 
de contas de 2014 da Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos do Maranhão (CAA/MA) 
que, na ocasião, se fazia re-
presentar por sua Diretoria, 
estando presentes os advo-
gados Gerson Nascimento 
(Presidente), Aldinei Farias 
(Secretário Geral), Rosimeire 
Barros (Secretário Geral Ad-
junta) e Valter Prazeres (Te-
soureiro).

O presidente da 
OAB/MA, Mário Macieira, in-
forma que desde o início da 
gestão da atual Diretoria à 
frente da Seccional, período 
que data do ano de 2010, os 
exercícios financeiros da Or-
dem Maranhense tem sido au-
ditados e aprovados pelo Con-
selho Federal que, em suas 
sugestões e auditorias, tem 
contribuído para o crescente 
aprimoramento da gestão.
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Solenidade de Compromisso da Subseção da 
oaB de imperatriz marcou o ingresso de 112 
novos advogados

Um total de 112 novos 
advogados da região 
Tocantina prestaram 

o tradicional juramento pro-
fissional durante Solenidade 
de Compromisso da Subse-
ção da OAB de Imperatriz, 
realizada no dia 27 de março, 
conduzida pelo presidente da 
OAB/MA, Mário Macieira, e o 
dirigente da subseção, Mala-
quias Pereira Neves. O even-
to aconteceu no auditório da 

Faculdade de Educação Santa 
Terezinha (FEST), daquela ci-
dade.

Segundo Malaquias Perei-
ra Neves, foi a maior cerimô-
nia já realizada pela Subse-
ção, em termos de número de 
participantes.  Para marcar o 
ingresso dos jovens advoga-
dos no quadro de inscritos da 
Ordem, a OAB de Imperatriz 
organizou uma programação 
especialcom a apresentação 

dos setores e comissões que 
compõem aquela unidade.

Ainda como parte da pro-
gramação desenvolvida para 
receber os recém-ingressos 
na Ordem, a conselheira fe-
deral da OAB pelo Maranhão, 
Valéria Lauande, ministrou 
uma palestra sobre o Novo 
CPC.  Sobre o novo Código, 
Valéria disse que “é uma das 
principais inovações é a maior 
agilidade no andamento dos 

processos judiciais”.
O evento contou ainda 

com a presença do diretor 
geral da Escola Superior de 
Advocacia (ESA/MA), Fabia-
no Lopes; os conselheiros 
Subseccionais, Heleno Mota 
e José Edmilson; o vice-presi-
dente da Subseção de Impe-
ratriz, Carlos André Anchieta 
e da tesoureira, Maria de Fáti-
ma Carneiro Zafred.
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Café da manhã e i Corrida da oaB/Ma marcam 
homenagens às mães 

Advogadas e funcioná-
rias da OAB/MA par-
ticiparam de um café 

da manhã no dia 8 de maio 
em homenagem às mães. A 
atividade e a realização da I 
Corrida da OAB/MA realizada 
no dia 10 de maio marcaram 
a programação da Seccio-
nal Maranhense pelo Dia das 
Mães. 

A abertura do café da ma-
nhã especial foi feita pela pre-
sidente da Comissão dos Di-
reitos da Mulher da OAB-MA, 
Ligia Santana; o presidente da 
CAA/MA, Gerson Nascimen-
to; a conselheira federal pelo 
Maranhão, Valéria Lauande, o 
presidente da comissão de Di-
reito Desportivo, Marcel Sou-
za, o presidente da comissão 

de Eventos, Kaká Dominice, a 
advogada Luiza Oliveira, que 
também integra a comissão 
da Mulher, e a secretário geral 
da CAA, Rosemeire Barros.

O presidente da OAB/
MA, Mário Macieira, também 
parabenizou às homenagea-
das durante o evento. Ele fez 
questão de saudar às mães 
advogadas, ressaltando o im-
portante papel da maternida-
de.

Já a “I Corrida da OAB/MA” 
reuniu dezenas de atletas 
advogados e pessoas da co-
munidade na avenida Litorâ-
nea no último domingo (10), 
encerrando as homenagens  
promovidas pela  Seccional 
Maranhense pelo Dia das 
Mães.

O presidente da OAB/MA, 
Mário Macieira, acompanha-
do por sua diretoria, a conse-
lheira federal pelo Maranhão, 
Valéria Lauande; o presidente 
da comissão de Direito Des-
portivo, Marcel Souza, e o 
presidente da comissão de 
Eventos, Kaká Dominici, en-
tregaram as premiações aos 
vencedores de cada catego-
ria.

Também prestigiaram a I 
Corrida da OAB/MA, os con-
selheiros seccionais Ananda 
Farias, Pedro Duailibe, Gusta-
vo Rocha, conselheiro fede-
ral suplente Daniel Blume e 
a presidente da Comissão da 
Mulher e da Advogada, Lígia 
Santana.

 
Categoria masculina:

1º lugar: Darlan Soares 
Wedy (com o tempo de 
19:10), 
2º lugar - Jose de 
Ribamar dos Santos 
(com o tempo 19:37) 
3º lugar -  Diogo 
Matheus Barros da 
Silva (com o tempo de  
00:20:18)

Categoria feminina
1º lugar: Shirley Orivane 
(Tempo de 00:23:51)
2º lugar - Rosecleia de 
Melo Almeida (Tempo de 
00:24:43)
3º lugar - Priscilla Sousa 
Ferreira (Tempo de 
00:25:25).

ClassifiCação
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COnvêniOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

BiG PEL PAPELARiA LTDA
Materiais escolares, presentes, materiais de escritório e outros.
End.: Rua Duque de Caxias, 975 - Centro
Cidade/UF: AÇAILÂNDIA/MA
 
 

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

  

BiOTRATO
Naturopatia, quiropraxia e fisioterapia manipulativa
End.: Rua Euclides Farias, 19 - Cohama (rua da Escola D. Pedro II)
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 98 3254-0029/ 3231-0397/ 3246-0034
End.: atendimento@biotrato.com.br
Fone: www.biotrato.com.br
 

DOCTOR FEET (LK PRODUTOS ORTOPÉDiCOS LTDA)
Serviços de podologia, venda de produtos e acessórios médicos 
e ortopédicos.
End.: Av. Colares Moreira, 444 – loja 06 – Monumental Shopping 
Center – Renascença
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 98 3227-1947/ 3227-7740 (fax) e 8138-8751
End.: sh.monumental@doctorfeet.net

 

DRA. ALEXAnE MARinHO JORGE MEnDES (CLiniCA MAE)
Serviços de dermatologia e clínica médica
End.: Rua Alagoas, 146 - Bairro Juçara
Cidade/UF: Imperatriz/MA
Fone: (99) 3525-6655/ 3072-6373/ 9124-1081
End.: draalexane1@hotmail.coM

DREAM BEAUTY SALÃO DE BELEZA E CEnTRO DE ESTÉTiCA
Desconto de 10% nos pagamentos à vista ou no cartão.
End.: Rua das Gaivotas, 03 - Renascença II
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3227-6772/ 3082-4461
End.: edneiasgarcia@hotmail.com
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Quinta Jurídica debate o novo CPC 

Tem sido um su-
cesso o projeto 
Quinta Jurídica 

promovido pela Or-
dem dos Advogados 
do Brasil, Seção Ma-
ranhão, por meio da 
sua Escola Superior 
de Advocacia (ESA/
MA). As edições de 
abril e maio abor-
daram o novo CPC e 
levaram um grande 
público ao auditório 
da Seccional Mara-
nhense. 

Em abril, o evento 
teve como palestran-
te o advogado José 
Caldas Góis Júnior. 
Mestre em Direito 
pela Universidade Fe-
deral de Pernambu-
co, com vasto conhe-

cimento em Direito e 
Tecnologia da Infor-
mação, Caldas Góis 
Jr prendeu a atenção 
dos participantes ao 
apontar, de forma di-
dática, as mudanças 
mais expressivas do 
novo texto, desta-
cando seus principais 
tópicos. “O novo CPC 
torna o processo mais 
efetivo”, pontuou. 
Execução e cumpri-
mento de sentença, 
impugnação e pe-
nhora, execução de 
título extrajudicial e 
honorários advocatí-
cios foram alguns dos 
pontos da nova legis-
lação debatidos pelo 
palestrante. Para ele, 
o novo CPC trouxe 

muitas inovações.
Já em maio, a Quin-

ta Jurídica contou 
com a presença do 
advogado e doutor 
em Direito Processual 

pela Universidade de 
São Paulo (USP), Tia-
go Asfor Rocha Lima, 
que abordou  “Os Pre-
cedentes Judiciais no 
Novo CPC”. 

Na palestra, Tiago 
Asfor explanou sobre 
como as decisões dos 
Tribunais, especial-
mente dos Tribunais 
superiores e de 2º 
grau, serão fortaleci-
das com o Novo CPC, 
que passa a criar um 
sistema mais com-
pleto relativamente 
a esses precedentes.  
“Nesse ponto, o Novo 

CPC, especialmente 
nos arts. 926 a 928, 
traça as linhas gerais 
relativamente à Te-

oria dos Preceden-
tes. Porém, a força 
desse novo “direito 
jurisprudencial” será 
analisada à luz dos 
Recursos Repetitivos, 
da Reclamação, do In-
cidente de Resolução 
de Demandas Repeti-
tivas (IRDR), do Inci-
dente de Assunção de 
Competência (IAC), 
do incidente que su-
cedeu os Embargos 
Infringentes, da Tu-
tela da Evidência, do 
Julgamento Liminar 
de Improcedência 
etc, temas estes que 

estão espalhados ao 
longo do Novo Códi-
go”, explicou.
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