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Expediente o Fórum - informativo oficial da oaB-Ma

Bandeira histórica da OAB, 
o combate à corrupção  virou 
tema de campanha nacional 
lançada pela entidade repre-
sentativa dos advogados em 
todo o Brasil e tem por obje-
tivo sensibilizar a sociedade 
para o tema e imprimir uma 
nova cultura política no país. 
A iniciativa da Ordem visa, 
ainda, aprofundar o debate 
acerca do Plano de Comba-
te à Corrupção, documento 
elaborado pela entidade 
para a boa governança nos 
três poderes. 

Entre os pontos propos-
tos pela Ordem estão a ur-
gente regulamentação da 
Lei 12.846/13, a chamada Lei 
Anticorrupção, que pune as 
empresas corruptoras, e a 
criminalização do Caixa 2 de 
campanha. Também cobra a 
aplicação da Lei Ficha Lim-
pa, uma conquista histórica 
da sociedade, para todos os 
cargos públicos.

Os casos de corrupção, 
que sangram os cofres pú-
blicos e vem à tona quase 
que diariamente, exigem 
medidas enérgicas por par-
te de seus governantes e da 
própria sociedade, sendo, 
portanto, necessária e ur-
gente uma reforma política 
no Brasil. O assunto é abor-
dado nesta edição do jornal 
O Fórum em forma de artigo 
assinado pelo próprio pre-
sidente da OAB/MA, Mário 

Macieira e em matéria, que 
trata do lançamento da 
campanha nacional. 

Também merece desta-
que nesta publicação a pro-
gramação de boas-vindas 
aos novos advogados, a so-
lenidade de compromisso e 
as atividades em comemo-
ração ao Dia Internacional 
da Mulher, que teve como 
ponto alto o lançamento 
pela OAB/MA da Medalha 
Mérito da Mulher Advogada 
“Célia Linhares”. 

Ainda nesta edição, uma 
boa notícia aos advogados 
dativos. Em reunião com o 
governador Flávio Dino, a 
diretoria teve a garantia de 
que o Governo do Estado 
vai pagar os profissionais 
da advocacia que atuaram 
na defesa de cidadãos ma-
ranhenses por indicação 
da justiça. Durante a reu-
nião, foi assegurado, ainda, 
aos dirigentes da Seccional 
Maranhense o retorno do 
pagamento dos precatórios 
em atraso há três anos.  Ou-
tro fato que pode ser acom-
panhado em mais uma pu-
blicação do jornal O Fórum 
é a reunião dos presidentes 
de comissões da OAB/MA 
que definiram seu crono-
grama de atividades para 
2015.

Uma boa leitura! 

TRâMiTES
OAB/MA acompanha sanção  
do novo CPC

“Justiça pela paz em casa”  
é lançada em São Luís 

O presidente da OAB/MA, Mário Macieira, e a conselheira fede-
ral pelo Maranhão, Valéria Lauande, acompanharam no dia 16 de 
março, em Brasília, o ato de sanção pela presidente Dilma Roussef 
do Código de Processo Civil. O novo texto do CPC, com mais de 
mil artigos, foi aprovado em dezembro pelo Congresso Nacional. 
As novas regras processuais entram em vigor um ano após a pu-
blicação da lei. Para o presidente Mário Macieira o novo texto traz 
“algumas conquistas históricas para a advocacia”. Já a conselheira 
federal, Valéria Lauande, classificou a data da sanção como um 
dia histórico. “As mudanças vão fortalecer a nossa atuação como 
advogados”, comemorou Valéria. 

A conselheira federal pelo Maranhão, Valéria Lauande, repre-
sentou a OAB/MA no lançamento da campanha nacional “Justiça 
pela paz em casa” realizada no dia 10 de março no Tribunal de 
Justiça do Estado. A campanha foi lançada em todo o país e teve  
por objetivo agilizar processos que envolvam violência contra a 
mulher. O evento contou com a presença do governador Flávio 
Dino, da presidente do TJMA, Cleonice Freire, da vice-presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Carmén Lúcia, idea-
lizadora do evento, e da ministra-chefa da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres do Brasil, Eleonora Menicucci.

Posto do BB no Fórum Astolfo 
Serra passou a pagar alvará 

Após um pleito da OAB/MA, o posto de atendimento do Banco 
do Brasil instalado no Fórum Astolfo Serra, onde funcionam as va-
ras trabalhistas, passou a pagar alvarás judiciais. A reivindicação 
antiga da Seccional Maranhense foi atendida pela Superinten-
dência Regional da instituição financeira, que ampliou sua equipe 
de atendimento na agência localizada no Fórum. A medida dará 
mais comodidade e facilitará o trabalho dos advogados. Outras 
sugestões visando melhorar a prestação de serviço para os advo-
gados foram apresentadas ao Banco do Brasil.

2



Participamos nos últimos 
dias 05 e 06 de março do Co-
légio de Presidentes da OAB 
que se reuniu em Florianóplis 
– SC. Ao final dos trabalhos a 
“Carta de Florianópolis afir-
mou: 

A gravidade e a recorrên-
cia dos casos de corrupção 
demonstram que o problema 
possui abrangência sistêmica 
no Brasil. Não são episódios 
isolados, mas integram um 
ambiente geral, consolidado 
historicamente, que abran-
ge todas as esferas da admi-
nistração pública brasileira. 
Problemas sistêmicos deman-
dam soluções sistêmicas. A 
Reforma Política Democrá-
tica assume uma dimensão 
estratégica. O financiamento 
empresarial das campanhas 
eleitorais degrada a vida po-
lítica brasileira e corrompe 
as estruturas administrativas. 
O País não mais comporta o 
protagonismo político das 
empresas, que não fazem do-
ações, mas investimentos, es-
perando retorno na forma de 
vantagens em contratos junto 
à administração e outros pri-
vilégios ilícitos.

E mais adiante: 
A única via admissível para 

a moralização da vida políti-
ca brasileira é a democrática. 
A solução para os problemas 
da democracia passa por mais 

democracia.O Colégio de Pre-
sidentes rejeita a adoção de 
quaisquer artifícios de ruptu-
ra da ordem constitucional e 
reafirma o compromisso his-
tórico da OAB com a demo-
cracia e o Estado de Direito.

A proclamação feita de 
modo uníssono pelos 27 pre-
sidentes de seccionais da OAB 
e pelo seu Presidente Nacio-
nal é importante no momen-
to em que o Brasil atravessa 
uma grave crise política em 
razão dos escândalos de cor-
rupção que chocam o povo 
brasileiro. Nesse ambiente de 
crise não faltam oportunistas 
a defender a ruptura com a 
ordem constitucional e o re-
trocesso autoritário em nosso 
país. Isso seria inadmissível!

Nesse contexto, forçoso 
é reconhecer que sim, o pro-
blema da corrupção é talvez, 
hoje, o mais grave problema 
da institucionalidade demo-
crática no Brasil, e que, toda-
via, esse não é um problema 
exclusivamente brasileiro. Em 
diversas nações democráticas 
do mundo a corrupção é gra-
ve e merece combate firme. 

Nesse sentido, o regime 
democrático brasileiro tem 
demonstrado uma salutar 
estabilidade. Ou seja, com 
a liberdade de imprensa, o 
fortalecimento do Ministério 
Público, a profissionalização 

da Polícia Federal e a inde-
pendência do Poder Judici-
ário, além do aparecimento 
de órgãos de controle como a 
Corregedoria Geral da União 
e os Tribunais de Contas fun-
cionando de maneira autôno-
ma em relação aos governos, 
além de um Parlamento em 
que os mecanismos de fisca-
lização parlamentar do exe-
cutivo podem ser livremen-
te acionados pela oposição, 
todo esse ambiente permite 
que os casos de corrupção 
venham a luz e o povo, com 
liberdade, possa manifestar 
seu descontentamento.

Ora bem, nos regimes au-
toritários, como aquele que 
foi instaurado no país após o 
Golpe Militar de 01 de abril 
de 1964 não havia corrupção? 
Evidentemente que havia. O 
que não existia era imprensa 
livre para denunciar, polícia 
aparelhada e profissionaliza-
da para investigar, Ministério 
Público e Judiciário indepen-
dentes para processar, nem 
parlamento aberto, oposição 
ativa e sociedade civil organi-
zada para combater a corrup-
ção.

Em regimes autoritários, 
todas essas forças vivas da 
sociedade estão subjugadas, 
reprimidas, manietadas. Os 
“donos do poder” (para usar 
a expressão de Roberto Fa-

oro, que presidiu a OAB no 
momento decisivo da luta 
pela democracia no Brasil), 
em regimes autoritários, abu-
sam de suas prerrogativas, 
utilizam a maquina pública 
para seus interesses privados, 
apropriam-se do patrimônio 
e dos recursos públicos, sem 
que ninguém possa reclamar, 
protestar ou denunciar. “Fa-
lando de lado e olhando pro 
chão”, todos devem suportar 
calados os mandos e desman-
dos dos regimes de força.

Justamente por isso, em 
boa hora a OAB reafirmou 
que “os males da democracia, 
se combatem com mais de-
mocracia”, com mais transpa-
rência, com maior indepen-
dência do Judiciário, com o 
fortalecimento dos mecanis-
mos parlamentares de fiscali-
zação, com o aprofundamen-
to das medidas de controle 
da administração, etc. 

Flertar com o golpe, defen-
der a ruptura da ordem cons-
titucional, buscar o impedi-
mento da presidente eleita 
sem que os elementos jurí-
dicos necessários para tanto 
estejam presentes, defender 
que as forças armadas deixem 
seu papel constitucional para 
intervir na vida política de um 
país democrático é algo inad-
missível contra o que todos 
os democratas devem se in-
surgir.

Daí porque o Colégio de 
Presidentes da OAB defendeu 
que a Ordem lance uma Cam-
panha Nacional de Combate 
à Corrupção, que não está 
descasada da luta pela Refor-
ma Política Democrática. Uma 
caminha ao lado da outra. 
Superar o patrimonialismo, o 
fisiologismo, a corrupção eo 
financiamento empresarial 
da política é imperioso para o 
país, e só é viável nos marcos 
de um regime democrático, 
com respeito à Constituição 
Federal e à vontade popular. 

a PalaVra do(a) adVoGado(a)

CorrUPÇÃo E dEMoCraCia
Mário de Andrade Macieira -  Advogado. Presidente da OAB/MA
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oaB/Ma ganha mais 496 novos advogados

Em uma das maiores 
solenidades de com-
promisso já realizadas, 

a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção Brasil, celebrou 
no dia 12 de março, o ingres-
so de 496 novos advogados 
em seus quadros de inscritos. 
O evento aconteceu no Multi-
center Sebrae, e contou com 
a presença do vice-presidente 
do Conselho Federal da OAB, 
Claudio Lamachia,  toda a 
Diretoria da Seccional Mara-
nhense, conselheiros federais 
e seccionais, além de um pú-
blico estimado em 2 mil pes-
soas.

A leitura do termo de com-
promisso foi feita pela jovem 
advogada Raissa Fernanda 
Cunha Costa, que foi acompa-
nhada pelos demais compro-
missandos em um único coro 
de vozes. Já o discurso em 
nome de todos foi feito pelo 
novo advogado Henrique 
Sousa Fonseca, que lembrou 
que a Constituição Federal 
fala sobre o advogado que o 
“mesmo é indispensável à ad-
ministração da justiça. Veja só 
como a nossa profissão é jus-
tificada diante da sociedade, 
como algo imprescindível”, 
afirmou.

A conselheira federal 
pelo Maranhão, Valéria 
Lauande, fez um discurso 
bastante aplaudido ao res-
saltar questões nas quais 
a OAB têm tomado à fren-
te, apontando caminhos e 
propostas, como a Reforma 
Política, e também polêmi-
cos, como as portarias de 
tribunais que estabelecem 
agendamentos para o aten-
dimento dos advogados e 
outras que limitam o aces-
so dos profissionais de di-
reito a determinadas áreas 
das varas e fóruns.

Sobre o compromisso 
solene dos recém-ingres-
sos na Ordem, ela desta-
cou. “Vocês já são vencedo-
res, pois passaram por um 
exigente, mas necessário 
Exame de Ordem”. Ao final, 

Valéria Lauande convidou 
todas as jovens advogadas 
a participarem da progra-
mação especial pelo Dia 
Internacional da Mulher 
organizada pela OAB/MA 
e que terá eventos nesta 
sexta-feira, 13, e no sábado, 
14, como a “Conferência da 
Advogada” ministrada pela 
professora e conselheira 
Federal no estado de Ala-
goas e Presidente da Co-
missão Especial da Mulher 
Advogada do Conselho Fe-
deral, Fernanda Marinela, 
que abordará os temas “O 
Processo Administrativo no 
Novo Código de Processo 
Civil” e “A Mulher e Advoga-
da: Desafios e Conquistas”, 
e a manhã de atividades na 
academia Viva Água, Re-
nascença II.

O vice-presidente do 
Conselho Federal da OAB, 
Claudio Lamachia, saudou 
os novos advogados e dis-
se ter ficado feliz com os 
discursos feitos pelo novo 
advogado Henrique Sousa 
Fonseca e pela conselhei-
ra Valéria Lauande. “Foram 
palavras em defesa da pro-
fissão de advogar, uma das 
mais belas e árduas carreiras 
que existe”, afirmou.

O presidente da OAB/MA, 
encerrou o momento dos 
discursos agradecendo a 
presença de todos os recém 
ingressos na Seccional Ma-
ranhense e seus familiares, 
e fazendo uma deferência 
especial aos presidentes das 
comissões, como a advoga-
da Ananda Farias, da  Comis-
são Permanente de Estágio 
e Exame de Ordem; Bruno 
Leal, presidente da Comis-
são de Jovens Advogados; 
Roberto Henrique Cavalcan-
te, presidente da Comissão 
de Seleção e Inscrição; e o 
advogado Kaká Dominice, 
presidente da comissão de 
Eventos.

 Também fizeram parte 
da mesa oficial da Soleni-
dade de Compromisso, o 
vice-presidente da OAB/MA, 
Carlos Couto; o secretário 
geral, Ulisses Cesar Martins; 
o diretor tesoureiro, Marco 
Lara; o diretor da Escola Su-
perior de Advocacia (ESA/
MA), Fabiano Lopes; o con-
selheiro federal pelo Mara-
nhão, Guilherme Zagallo; o 
secretário geral da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
(CAA), Aldinei Abreu; a de-
sembargadora Anildes Cruz, 
vice-presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado; e o de-
sembargador Jamil Gedeon 
Neto, diretor da Escola Supe-
rior da Magistratura do Ma-
ranhão.
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Em audiência com o governador, oaB/Ma 
reivindica pagamento de dativos 

O presidente da OAB/
MA, Mário Macieira, 
em audiência com o 

governador do Maranhão, 
Flávio Dino, reivindicou ao 
chefe do executivo a volta 
do pagamento dos advoga-
dos dativos, o que foi pronta-
mente atendido.  Durante o 
encontro, Flávio Dino deter-
minou ao Procurador Geral 
do Estado, Rodrigo Maia, que 
os pagamentos fossem reto-
mados a partir de abril.  Os 
advogados estão sem rece-
ber pagamentos pelo Gover-
no do Estado desde 2011 em 
uma dívida estimada em R$ 7 
milhões. 

Durante o encontro, o 
presidente da Seccional Ma-
ranhense tratou sobre o pa-
gamento dos precatórios, 
outra reivindicação antiga da 
entidade maranhense. Sobre 

esse ponto, o governador 
informou que proporá um 
projeto de lei à Assembleia 
Legislativa do Maranhão para 
que os depósitos recursais 
tributários sejam usados para 
pagamento dos precatórios. 

Ano passado, a OAB/MA 
lançou a campanha “O Mara-
nhão está em débito com a 
Justiça. Pelo pagamento dos 
precatórios e dos advogados 
dativos JÁ!” para pressionar o 
Governo do Estado a quitar 
a dívida estimada em R$ 250 
milhões, acumulada nos últi-
mos três anos. 

Em diálogo com a entida-
de representativa dos advo-
gados maranhenses, Flávio 
Dino falou sobre o retorno 
do pagamento dos precató-
rios em atraso há três anos 
e incluiu o pagamento dos 
advogados dativos na lista 

de prioridades para saldar 
dívidas deixadas pela gestão 
anterior. Ao lado do procura-
dor geral do Estado, Rodrigo 
Maia, e do secretário adjunto 
da Casa Civil, Carlos Lula, o 
governador informou que o 
Estado voltará a pagar os ad-
vogados dativos a partir do 
próximo mês.

Com o compromisso de 
realizar os pagamentos de 
dívidas acumuladas ao longo 
dos últimos anos, a adminis-
tração do Estado vai reiniciar 
os repasses aos advogados 
que atuaram na defesa de 
cidadãos maranhenses por 
indicação da Justiça.

O atendimento a um anti-
go pleito da categoria foi co-
memorado pelo presidente 
da Ordem, que apresentou 
ainda a pauta com 12 suges-
tões para a diminuição dos 

índices de violência no Mara-
nhão ao governador e à Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado. “São demandas 
apresentadas pela Ordem ao 
Governo, que mostrou sensi-
bilidade na condução desses 
entraves,” resumiu Mário Ma-
cieira.

Entre as pautas apresen-
tadas pela OAB para a Segu-
rança Pública, estão a adoção 
do programa Pacto pela Vida 
com ampla participação da 
sociedade, a adoção de po-
lítica de segurança pela pre-
venção e não pela repressão, 
aumento do contingente po-
licial e civil, entre outros. A 
pauta foi entregue ao gover-
nador, que ressaltou o em-
penho da administração em 
reduzir a criminalidade am-
pliada ao longo dos últimos 
anos em todo o Estado.
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Novos advogados são recepcionados com vasta programação 

Novos advogados foram 
recebidos com uma 
vasta programação or-

ganizada para a “I Semana do 
Jovem Advogado”, que aconte-
ceu de 9 a 14 de março.  A pri-
meira atividade foi o “Conheça 
a OAB” realizado no dia 9 de 
março. Nesse dia, profissionais 
recém ingressos nos quadros 
da Ordem percorrem os princi-
pais setores da sede da Seccio-
nal Maranhense e entendem o 
funcionamento da entidade. 
A iniciativa tem por objetivo 
auxiliar a inserção dos advo-
gados em início de carreira no 
mercado de trabalho.

Na terça-feira, dia 10, às 9h, 
foi realizado workshop sobre 
“Prática Trabalhista” proferido 

pelo advogado Gedecy Medei-
ros Filho. No período da tarde, 
às 15h, aconteceu o workshop 
sobre “Prática Tributária e Em-
presarial” com o palestrante 
Ítalo Gomes de Azevedo. 

Às 18h30 aconteceu a 
abertura do Curso de Inicia-
ção a Advocacia abordando 
os temas “Ética e Prerrogativas 
Profissionais” com a advogada 
Valéria Lauande, seguida de 
palestra sobre “Gestão de Es-
critório”, ministrado por Mar-
co Antônio de Coelho Lara. 
Durante a abertura, a conse-
lheira federal pelo Maranhão, 
Valéria Lauande, destacou a 
importância da programação 
organizada pela Seccional, por 
meio da Comissão de Jovens 

Advogados, e destacou o im-
portante papel da OAB mara-
nhense na luta permanente 
pelos direitos do advogado 
durante o exercício de sua ati-
vidade. 

No dia seguinte, a pro-
gramação do workshop teve 
continuidade com curso sobre 
“Prática Penal”, às 15h, tendo 
como palestrante o advoga-
do Erivelton Lago. Às 18h30 o 
curso de iniciação prosseguiu 
com as palestras “Processo Ju-
dicial Eletrônico” ministrado 
pelo advogado Gustavo Rocha 
e “Novo CPC”, proferido por 
Alexandre Freire.

A programação seguiu dia 
13, às 9h, com o Curso de Ora-
tória minitstrado por Nhemias 

Pinto Bandeira e às 15h foi a 
vez de o ministrante Leandro 
Assen Henrique conduzir o 
workshop “Prática Juizados Es-
peciais”. 

A semana do Jovem Advo-
gado foi encerrada, sábado, 
dia 14, com o “Trote Social”, du-
rante o qual ocorreu a entrega 
dos alimentos arrecadados 
por ocasião dos eventos da I 
Semana do Jovem Advogado 
para a instituição “Solivida”.
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Novos advogados são recepcionados com vasta programação 
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Em homenagem às mulheres, oaB/Ma institui 
“Medalha advogada Célia linhares”

A programação em co-
memoração ao Dia 
Internacional da Mu-

lher, celebrado em 8 de mar-
ço, organizada pela OAB/MA, 
por meio da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Advo-
gada, contou com uma série 
de atividades iniciada no dia 
12 com a oferta de serviços, 
seguida de palestra dia 13 e 
concluída com uma manhã 
de lazer no dia 14 de março.

Um dos pontos de des-
taque da programação foi o 
lançamento da Medalha Mé-
rito da Mulher “Advogada Cé-
lia Linhares” no auditório da 
OAB/MA, criada pela Resolu-

ção 002/15 do Conselho Sec-
cional durante sessão realiza-
da no dia 26 de fevereiro. A 
distinção tem por finalidade 
homenagear mulheres que 
se destacarem em sua área 
de atuação. O momento con-
tou com a presença de fami-
liares da homenageada, Célia 
Linhares, falecida em 1996. A 
presidente da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Ad-
vogada, Lígia Santana, lem-
brou que a advogada honrou 
e elevou o nome da OAB/MA 
em benefício dos menos as-
sistidos.  

Na sequência aconteceu 
a “Conferência da Advogada” 

ministrada pela professora e 
conselheira Federal no esta-
do de Alagoas e Presidente 
da Comissão Especial da Mu-
lher Advogada do Conselho 
Federal, Fernanda Marinela, 
ocasião que ela abordou “O 
Processo Administrativo no 
Novo Código de Processo 
Civil” e “A Mulher e Advoga-
da: Desafios e Conquistas”.  
Fernanda Marinela iniciou 
a palestra referindo-se às 
mulheres malabaristas. “São 
aquelas que todos os dias 
tentam ser melhor em tudo 
o que fazem”, comparou. So-
bre o novo CPC disse acredi-
tar que o novo texto trará um 

avanço significativo para que 
várias dúvidas no processo 
civil sejam sanadas. 

Fechando a programação, 
no dia 14 de março às 8h30, 
a OAB/MA promoveu uma 
manhã de atividades na aca-
demia Viva Água, Renascença 
II. Foram oferecidas às ad-
vogadas diversas atividades 
fitness como pilates, treina-
mento funcional, zumba, hi-
dro, lanches lights, sorteios 
e distribuição de brindes. A 
médica especialista em en-
docrinologia, Viviane Chaves 
de Carvalho, ministrou pales-
tra sobre Qualidade de Vida.
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Presidentes de comissões reúnem-se para 
traçar calendário de atividades para 2015

No dia 3 de março,  pre-
sidentes das comis-
sões que compõem 

a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Maranhão, 
reuniram-se para debater o 
calendário de atividades, pro-
jetos em conjunto e ações in-
tegradas para o ano de 2015. 
O encontro, realizado no ple-
nário da Seccional, no bairro 
do Calhau, foi presidido pelo 
Secretário Geral da OAB/MA, 
Ulisses Sousa, e contou com 
a participação efetiva da Con-
selheira Federal da OAB/MA 
Valéria Lauande e do diretor 
geral da Escola Superior da 
Advocacia (ESA), Fabiano Fer-
reira Lopes.

A reunião foi aberta pelo 
secretário Geral da OAB/MA 
Ulisses Sousa que explicou 
que era objetivo da reunião 
obter um relato das atividades 
realizadas pelas comissões no 
ano de 2014 e, ainda, dos pla-
nos para o ano de 2015. Em 

seguida a conselheira fede-
ral Valéria Lauande ressaltou 
a importância do encontro 
destacando acreditar “que 
o planejamento das ações e 
atividades das comissões pro-
porcionará aos advogados 
uma vasta programação em 
2015 com palestras, oficinas 
e debates sobre temas como 
Direitos Humanos, Reforma 
Política, Pagamento de Pre-
catórios, Exame de Ordem e 
outros assuntos de interesse 
da própria sociedade”.

 A conselheira federal tam-
bém falou da necessidade das 
comissões definirem um cro-
nograma de ações com bas-
tante antecedência e de ser 
estabelecido um calendário 
de ações que contemple tam-
bém a realização de eventos 
conjuntos, com a participa-
ção – e interação – de mem-
bros de várias comissões.

Na sequencia da reunião 
os integrantes das comissões 

apresentaram um relatório 
das atividades desenvolvidas 
em 2014 e o planejamento 
das ações para 2015. Foram 
ainda apresentadas algumas 
propostas de temas que de-
verão ser levados a exame do 
Conselho Seccional da OAB, 
com destaque para os assun-
tos relacionados à reforma 
política, aos direitos huma-
nos, reforma do CPC e os pro-
jetos destinados aos jovens 
advogados.

Estiveram presentes à reu-
nião representantes das se-
guintes comissões: Comissão 
Permanente de Estágio e Exa-
me de Ordem, Ananda Farias; 
Comissão de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade Urbana, 
Marylircia Santos; Comissão 
Especial de Acompanhamen-
to dos Juizados Especiais, 
Willington Conceição; Comis-
são de Direito Marítimo, Saulo 
Gomes; Comissão de Defesa 
do Direito do Idoso, Benedito 

Pioski; Comissão de Prerroga-
tivas, Erivelton Lago; Comis-
são dos Direitos da Mulher e 
da Advogada, Ligia Santana; 
Comissão de Direito Despor-
tivo,; Comissão de Orientação 
Jurídica às Comunidades, Ale-
xandre Cavalcanti; Comissão 
de Ensino Jurídico, Adriano 
Campos; Comissão de Even-
tos e Comunicação, Kaká 
Dominici; Comissão de Direi-
to Corporativo Empresarial, 
Diego Menezes; Comissão de 
Advocacia Pública, Alex Rah-
bani; Comissão de Sociedade 
de Advogados, Gustavo Me-
nezes; Comissão de Direitos 
Humanos, Luis Antonio Câ-
mara Pedrosa; Comissão de 
Jovem Advogado, Bruno de 
Carvalho Pires Leal; Comissão 
do Direito do Contribuinte e 
dos Credores Públicos, Ítalo 
Fábio Gomes de Azevedo; Co-
missão de Seleção e Inscrição, 
Roberto Henrique Ferreira So-
ares Cavalcante.
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oaB lança campanha contra a corrupção 

A OAB lançou no dia 5 
de março uma cam-
panha contra a cor-

rupção. O ato foi na abertura 
do Colégio de Presidentes 
de Seccionais, em Florianó-
polis. “A corrupção é uma 
chaga que drena os recursos 
públicos que poderiam ser 
investidos na garantia dos 
direitos fundamentais”, afir-
ma o presidente nacional da 
OAB, Marcus Vinicius. “A en-
dêmica apropriação privada 
dos recursos públicos, em 
todos os níveis de governo, 
é um obstáculo ao pleno 
desenvolvimento do Brasil 
como nação moderna.”

A Ordem dos Advogados 
do Brasil defende que uma 
reforma política profunda, 
que coíba os mecanismos de 
corrupção, é uma necessida-
de urgente. “Temos de pôr 
fim aos estímulos sistêmicos 

à prática da corrupção”, aler-
ta o presidente da OAB. “O 
financiamento empresarial 
de campanhas eleitorais é o 
principal incentivo. Apenas 
por meio de uma reforma 
política democrática e repu-
blicana, que revise o atual 
sistema eleitoral, é que con-
seguiremos pôr fim a essa 
chaga. O financiamento de 
campanhas por empresas 
privadas cria uma sobreposi-
ção venenosa entre política 
e interesses empresariais”.

A campanha da OAB 
aprofundará o debate acer-
ca do Plano de Combate à 
Corrupção, documento ela-
borado pela entidade para 
a boa governança nos três 
poderes. Entre os pontos 
propostos pela Ordem estão 
a urgente regulamentação 
da Lei 12.846/13, a chamada 
Lei Anticorrupção, que pune 

as empresas corruptoras, e a 
criminalização do Caixa 2 de 
campanha. Também cobra a 
aplicação da Lei Ficha Lim-
pa, uma conquista histórica 
da sociedade, para todos os 
cargos públicos.

O presidente da Ordem 
reitera a necessidade do rá-
pido julgamento da Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade – a ADI 4.650, que 
acaba com o investimento 
empresarial em partidos e 
candidatos. A ação já conta 
com a maioria dos votos dos 
ministros do Supremo. Tam-
bém relembra que o projeto 
de lei de iniciativa popular, 
Eleições Limpas, prevê a cri-
minalização da prática do 
caixa 2.

Acordo
No dia 25 de março o 

presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Co-

êlho, assinou um acordo de 
cooperação técnica com 
órgãos do Judiciário e do 
Executivo visando o enfren-
tamento à corrupção e à im-
punidade. Os representan-
tes do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), do Ministério 
da Justiça (MJ), do Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico (CNMP), da Advocacia-
-Geral e da Controladoria-
-Geral da União (AGU e CGU) 
também assinaram o docu-
mento.

O grupo técnico terá um 
prazo inicial de 60 dias, a 
partir da assinatura, para 
apresentar os resultados. O 
objetivo é fazer com que as 
entidades avaliem propos-
tas para agilizar processos 
judiciais, administrativos e 
outros que tenham relação à 
prática de atos ilícitos contra 
o patrimônio público.

CAMPANHA DE
COMBATE À
CORRUPÇÃO
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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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