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Expediente O Fórum - Informativo oficial da OAB-MA

Dona de uma atuação 
histórica na consolidação 
da democracia brasileira, 
a posição da OAB/MA, em 
mais um processo eleitoral, 
não poderia ser outra senão 
a de mobilizar-se para ga-
rantir a lisura e a segurança 
da votação no primeiro tur-
no.

Inicialmente, a Seccional 
Maranhense emitiu nota 
oficial por meio da qual con-
denou qualquer utilização 
do problema da segurança 
pública no estado para fins 
eleitoreiros e, também, reu-
niu-se com o comando do 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Maranhão a fim de ga-
rantir que o pleito transcor-
resse dentro da normalida-
de. Paralelo a isso, a Quinta 
Jurídica do mês de setem-
bro e o Happy Hour da Co-
missão de Jovens Advoga-
dos também abordaram o 
tema eleições e fiscalização 
numa demonstração do 
esforço e compromisso da 
entidade com a democracia 
brasileira e a lisura do pro-
cesso eleitoral. 

Esse tema é um dos des-
taques de mais uma edição 
do Jornal O Fórum que traz, 
ainda, matéria sobre a en-
trega de donativos ao asilo 
de mendicidade arrecada-
dos pela Comissão do Idoso 
por ocasião de evento sobre 
a temática. Na mesma pági-

na, é possível acompanhar 
a posição da OAB/MA em 
apoio às reivindicações dos 
advogados públicos, que 
realizaram manifestação 
pelo Dia Nacional de Parali-
sação da Advocacia Pública 
Federal realizado em 1º de 
outubro. 

Na sequência, os leito-
res de O Fórum poderão 
conferir cobertura sobre o 
evento realizado pela OAB/
MA em comemoração ao 
Dia das Crianças. Também 
é destaque desta edição 
mais uma reunião do Colé-
gio de Procuradores duran-
te a qual foram debatidos 
temas de interesse dos ad-
vogados em todo o estado.

Para concluir, o Fórum 
traz o registro da entrega 
dos kits aos advogados ma-
ranhenses que participa-
ram de mais uma edição do 
Campeonato Nacional de 
Futebol no Rio de Janeiro 
e a programação completo 
do Seminário Interdiscipli-
nar sobre Sociedades de 
Advogados e Simples Na-
cional, que acontecerá no 
dia 13 de novembro. 

Uma boa leitura!

TRÂMITES
OAB/MA cobra rápida apuração 
de crimes 

Seccional acompanha inquérito 
do caso Brunno Matos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão 
cobrou das autoridades policiais do estado rápida apuração 
dos crimes que resultaram nos assassinatos do advogado 
Brunno Eduardo Matos Soares, e de Mariano Ferreira Lima, 
66, pai do conselheiro seccional da OAB/MA, Geomilson Al-
ves Lima. As mortes ocorreram nos dias 5 e 6 de outubro, 
respectivamente. Ambos foram mortos de forma violenta, 
gerando grande comoção. A OAB/MA cobra rapidez no an-
damento do caso para que os autores desses crimes sejam 
punidos conforme a lei.

A OAB/MA se habilitou como assistente da família no pro-
cesso que investiga a morte do advogado Brunno Eduardo 
Matos Soares, ocorrida na manhã do dia 6 de outubro  em 
São Luís. O presidente da OAB/MA, Mário Macieira, acom-
panhado pelo conselheiro seccional e presidente da Comis-
são de Defesa, Assistência e Prerrogativas do Advogado, 
Erivelton Lago, estiveram no 7º Distrito para acompanhar o 
flagrante de Carlos Humberto Marão Filho, suspeito do cri-
me. A Ordem tem atuado firme nesse caso para que o crime 
contra o advogado Brunno Matos não fique impune. 

Diretoria da OAB/MA recebe 
visita do presidente da Advise 
Brasil

O presidente da OAB/MA, Mário Macieira, acompanha-
do pelo vice-presidente da Seccional, Carlos Augusto Cou-
to, receberam a visita do fundador e presidente da Advise 
Brasil, José Carlos Vargas. No encontro foi tratado sobre as 
novas ferramentas eletrônicas que a empresa tem colocado 
à disposição dos advogados como um sistema inédito que 
reúne em um só ambiente online o andamento de todos os 
processos físicos e eletrônicos que tramitam nos tribunais 
do Brasil e em suas instâncias.
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O CNJ divulgou, na última 
semana, o último relatório dos 
estudos denominados de Justiça 
em Números. Os dados atestam 
que o Poder Judiciário continua 
incapaz de julgar todos os lití-
gios levados à sua apreciação.

O exame do indicador deno-
minado “taxa de congestiona-
mento” revela que, na maior par-
te da federação, o Judiciário, ano 
após ano, tem sido incapaz jul-
gar o total de casos que ali apor-
tam. Os litígios se perpetuam, 
sem qualquer solução, levando 
insegurança jurídica à socieda-
de e, com certeza, tornando ain-
da mais hostil o já complicado 
ambiente de negócios no Brasil.

A razoável duração do pro-
cesso, “garantida” pela Constitui-
ção Federal, é mais um dos mui-
tos direitos negados ao povo 
brasileiro. A eficiência — prin-
cípio que deveria pautar a atua-
ção dos magistrados brasileiros 
— é também um valor que não 
existe na atividade judicial.

Várias são as causas do pro-
blema. O crescimento do litigio-
sidade em razão dos novos di-
reitos — e conflitos — surgidos 
após a Constituição de 1988 e 
dos diplomas legais que a suce-
deram como, por exemplo, o Có-
digo de Defesa do Consumidor, 
certamente é uma das origens 
da falência do Judiciário. Contu-
do, não foi apenas o aumento da 
demanda que levou à situação 
atual. Várias outras causas con-
tribuíram para isso.

Qualquer estudo que se faça 
sobre o tema é capaz de apon-
tar os motivos que explicam a 

morosidade da justiça. Entre 
as causas mais frequentes são 
apontadas: (i) a falta de adequa-
das condições de trabalho para 
os magistrados; (ii) a irracionali-
dade na distribuição e utilização 
dos recursos humanos (magis-
trados e servidores); (iii) o pou-
co preparo técnico de boa parte 
dos servidores que a atuam no 
Poder Judiciário; (iv) a falta de 
compromisso com a eficiência. 
Agora, muito embora todos se 
achem capazes de apontar as 
causas do problema, poucos se 
dispõe a trabalhar na busca das 
soluções.

É verdade que o Brasil tem 
poucos magistrados. É igual-
mente verdade que boa parte 
desses magistrados dedica gran-
de esforço ao exercício de suas 
atividades. Porém, infelizmen-
te, é também verdade que uma 
outra parte desses magistrados 
não possui qualquer compro-
misso com a boa prestação da 
atividade jurisdicional.

O exame dos dados divulga-
dos pelo CNJ revela a existência 
de enormes discrepâncias na 
produtividade dos magistrados 
brasileiros. A análise de unida-
des jurisdicionais de porte seme-
lhante, contando com a mesma 
estrutura, demonstra a diferença 
que faz um bom juiz. Enquanto 
alguns magistrados, dedicados 
e produtivos, realizam dezenas 
de audiências, proferem cente-
nas (em alguns casos milhares) 
de decisões, outros acumulam 
processos sem decisão, sem de-
monstrar qualquer preocupação 
com isso.

Para alguns juízes o exercício 
da jurisdição é um sacrifício di-
ário, que consome horas e horas 
de estudo e trabalho árduo. Para 
outros, é uma tarefa realizada sem 
qualquer empenho ou compro-
misso, para a qual dedicam pou-
cas horas por dia, às terças, quar-
tas e quintas. Precisamos mudar 
esse quadro.

Justiça célere é um sonho dis-
tante. Uma ilusão em que poucos 
ainda acreditam. Porém, chega-
mos a um estágio pior. Agora, 
além de não termos celeridade, 
também não temos eficiência. Se 
antes reclamávamos da quanti-
dade, agora as queixas alcançam 
também a qualidade.

Devemos ter cuidado com as 
medidas defendidas por alguns, 
que de olho apenas nos núme-
ros, sob a alegação de garantir a 
celeridade da tramitação dos pro-
cessos, buscam agora acelerar os 
procedimentos, através do sacri-
fício e da diminuição das demais 
garantias processuais constitucio-
nais. Querem limitar o direito ao 
contraditório, proibir a presença 
do advogado no processo, restrin-
gir o direito das partes à produção 
de provas e, o pior, dispensar o ór-
gão jurisdicional de fundamentar 
racionalmente suas decisões.

Nessa corrida por números, 
as garantias do devido proces-
so legal estão desaparecendo. A 
fundamentação adequada das 
decisões judiciais é algo que não 
mais existe nesses tempos de jul-
gamentos em lista. A massificação 
dos litígios levou ao surgimento 
das decisões genéricas, de fun-
damentação tão superficial que 

servem até para julgar casos to-
talmente diferentes.

Se iludem aqueles que pen-
sam que a implantação do pro-
cesso eletrônico mudará essa 
realidade. As novas tecnologias 
representarão apenas uma “tro-
ca de mídia”, a substituição do 
papel pela tela do computador, 
mas não terão qualquer impacto 
na solução dos males de que hoje 
padece o Judiciário. Aliás, apenas 
um problema irá desaparecer: as 
pilhas de processos que não mais 
serão enxergadas nas secretariais 
judiciais, uma vez que passarão a 
estar armazenadas de forma vir-
tual. As montanhas de processos 
sairão das secretarias judiciais e 
dos gabinetes dos juízes e irão 
para as “nuvens”.

Precisamos de um sistema 
processual que permita a produ-
ção de resultados justos e em um 
tempo razoável. Porém, não será 
a edição de novos Códigos que irá 
resolver o problema. Precisamos 
de uma boa dose de investimen-
tos no Poder Judiciário. Não para 
construir tribunais suntuosos ou 
para adquirir veículos de luxo 
para uso dos magistrados. Os re-
cursos financeiros, que precisam 
ser ampliados, devem ser melhor 
empregados e geridos. Os recur-
sos humanos também precisam 
de uma melhoria. Precisamos de 
um maior número de magistra-
dos e servidores, mas precisamos 
também de um maior preparo e 
compromisso dos que hoje exer-
cem essas funções.

A sociedade tem que exigir 
que o Judiciário cumpra o arti-
go 37 da CF. Não foi a toa que a 
Constituição Federal determinou 
que o órgão jurisdicional tenha 
número de juízes proporcional à 
efetiva demanda judicial e à res-
pectiva população (artigo 93, XIII, 
da CF/1988). Os dados do CNJ es-
tão ai a demonstrar a necessidade 
de um maior número de juízes, e, 
no caso de alguns magistrados, 
os números revelam também que 
estes precisam ser mais produti-
vos.

O Judiciário precisa investir 
mais em gestão. O CNJ, em um 
trabalho digno de elogios, está 
levantando dados que permitem 
um melhor exame dos males que 
afetam o Judiciário Brasileiro. Po-
rém, não basta apontar os pro-
blemas. Precisamos agora das so-
luções. A eficiência na prestação 
dos serviços jurisdicionais é um 
dever do Estado e um direito do 
cidadão.

A PALAVRA DO(A) ADVOGADO(A)

INJUSTIÇA EM NÚMEROS
Eficiência é um valor que não existe na atividade judicial
Por: * Ulisses César Martins de Sousa
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OAB/MA representará ao CNJ para rever Resolução 
que restringe acesso de advogados a fóruns 

Bate-papo sobre Eleições e defesa das prerrogativas 
profissionais marcou Happy Hour de setembro

A Diretoria da Ordem 
dos Advogados do 
Brasil, Seção Mara-

nhão, ingressou no dia 18 de 
setembro, com um Procedi-
mento de Controle Adminis-
trativo (PCA) junto ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 
contra a Portaria 0525/2014, 
do Tribunal de Justiça do 
Estado que determina que 
os Juizados Especiais do 
Maranhão só recebam a 
tramitação do processo ju-
dicial, bem como a prática 
dos atos processuais e sua 
representação, por meio do 
Processo Judicial Eletrônico 
(PJe-TJMA). A conselheira do 
CNJ, Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, ministra do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
foi designada como relatora 
do processo.

A ilegalidade da Portaria 
525/2014 foi levantada du-
rante o Colégio de Presiden-
tes de Subseções da OAB/MA 
ocorrida no mês de setem-
bro, pelo tesoureiro da Sec-
cional, Marco Antonio Coe-
lho Lara, e pelo conselheiro 
seccional e presidente da 
Comissão Especial de Acom-
panhamento de Juizados 
Especiais, Willington Marcos 
Ferreira Conceição. Na oca-
sião, ambos apontaram que 
a norma afronta o Art. 10°, 
§ 3° da Lei 11.419/06 e o art. 
41 e parágrafos da Resolução 
185 do Conselho Nacional de 
Justiça.

“A Portaria afigura-se ile-
gal, primeiramente, porque o 
Art. 10°, § 3° da Lei 11.419/06 
dispõe que os órgãos do Po-
der Judiciário deverão man-

ter equipamentos de digi-
talização e de acesso à rede 
mundial de computadores à 
disposição dos interessados 
para distribuição de peças 
processuais e é do conheci-
mento de todos que a estru-
tura dos nossos juizados é 
precária, principalmente no 
interior do estado do Mara-
nhão”, informa o presiden-
te da Comissão de Direitos 
Difusos e Coletivos da OAB/
MA, Carlos Brissac Neto, que 
protocolou o Procedimento 
juntamente com o presiden-
te da Comissão de Responsa-
bilidade Social da Advocacia, 
Gustavo Fonteles.

Segundo Carlos Brissac, 
além disso, o ato do TJ/MA 
também fere a Resolução 
185 do CNJ, em seu art. 41 
e parágrafos que prescre-

ve que os Tribunais deverão 
treinar multiplicadores do 
Ministério Público, da OAB, 
das Procuradorias de órgãos 
públicos e da Defensoria Pú-
blica, previamente à obriga-
toriedade de utilização do 
PJe. “No caso, a OAB sequer 
foi chamada para participar 
do Comitê Gestor para ajudar 
na Implantação do PJe, quan-
to mais houve o treinamento 
de multiplicadores da OAB/
MA pelo Tribunal antes do 
seu funcionamento, requisi-
to obrigatório como aponta 
a norma. A implantação do 
PJe dentro dessa realidade, 
e com tal desrespeito, fatal-
mente irá ferir os princípios 
constitucionais do acesso à 
justiça e do livre exercício 
profissional”, destaca.

Dezenas de jovens ad-
vogados estiveram 
presentes ao proje-

to Happy Hour Jurídico, re-
alizado na última semana 
de setembro pela Seccional 
da Ordem dos Advogados 
no Estado, por meio da sua 
Comissão de Jovens Advo-
gados. O bate-papo trouxe 
como tema “O papel do Jo-
vem Advogado nas eleições 
e a defesa de suas prerro-
gativas profissionais”, mas 
também abordou a carreira 
jurídica e campanha Eleições 
Limpas.

O encontrou acontece no 
Bar “São e Salvo”, localizado 
na Galera “Space Room”, na 
Avenida dos Holandeses, e 

teve como convidado o di-
retor geral da Escola Supe-
rior da Advocacia (ESA/MA), 
Rodrigo Pires Ferreira Lago, 

especialista em Direito Cons-
titucional pelo IDP e membro 
consultor da Comissão Na-
cional de Estudos Constitu-
cionais da OAB.

Durante a conversa Rodri-
go Lago contou sobre o iní-
cio da sua carreira e de como 
nasceu o interesse pelo Di-
reito Eleitoral, área, segundo 
ele, que não é só procurada 
em épocas de campanhas 
políticas, mas o ano inteiro. 
Para ele, a atuação de advo-
gados eleitoralistas acontece 
durante todo o processo elei-
toral e no pós- eleição.
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Asilo de Mendicidade e Solar do Outono  
recebem doações da OAB/MA

OAB/MA apóia reivindicações de advogados  
públicos federais

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seção 
Maranhão, por meio 

da sua Comissão de Defesa 
do Direito do Idoso, e a Caixa 
de Assistência dos Advoga-
dos do Maranhão (CAA/MA) 
reservaram a manhã do dia 
06 de outubro para entregar 
alimentos não perecíveis, fral-
das descartáveis e produtos 
de higiene e limpeza ao Asilo 
de Mendicidade de São Luís 
e ao Asilo Solar do Outono, 
localizado no Bairro do Turú. 
Os donativos foram arrecada-
dos durante o I Encontro Ma-
ranhense de Direito e Saúde 
do Idoso, que aconteceu dia 
28 de agosto, no auditório da 
OAB/MA.

O presidente da Comissão 
de Direitos do Idoso, Benedito 
Pioski, entregou as doações 
ao administrador do Asilo, 
Ulisses Mendes, e a secretária 
da entidade, Josélia Rabelo. 
“Estamos agradecidos pela 
iniciativa da OAB/MA, pois 
vivemos de doações e sem-
pre precisamos de itens como 
fraldas descartáveis e kits de 

higiene e limpeza”, afirmou. 
O Asilo de Mendicidade 

tem 95 anos de fundação e 
é mantido pela Loja Maçôni-
ca Renascença Maranhense 
e por doações de entidades 
voluntárias. O abrigo está lo-
calizado na rua das Paparaú-
bas, s/nº, Sítio Pedreiras, São 
Francisco. No local vivem atu-
almente 23 idosos, sendo 12 
mulheres e 11 homens.

Segundo Benedito Pioski, 
da Comissão de Direitos do 
Idoso, para cada asilo foram 
distribuídos aproximadamen-
te 120 quilos de alimentos 
não perecíveis e kits de higie-
ne pessoal, com produtos do-
ados pela Caixa de Assistência 
dos Advogados do Maranhão 
– CAA/MA, como toalhas para 
banho.

Durante reunião com 
representantes da 
Advocacia Geral da 

União (AGU), advogados da 
União, procuradores da Fa-
zenda Nacional e procurado-
res federais com atuação no 
Maranhão, ocorrida no dia 1º 
de outubro, o presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção Maranhão, Mário 
Macieira, e o vice-presidente 
da entidade, Carlos Augusto 
Couto, declararam apoio às 

reivindicações da categoria.
A reunião na sede da OAB/

MA também fez parte do Dia 
Nacional de Paralisação da 
Advocacia Pública Federal 
que foi deflagrado em todo o 
país e que objetivou chamar 
a atenção para as reivindica-
ções dos advogados públicos 
federais que pedem melhores 
condições estruturais de tra-
balho, atualização salarial e 
autonomia para a categoria, 
como já acontece com mem-

bros da magistratura, Ministé-
rio Público e Defensoria Públi-
ca. “Estamos à disposição de 
todos vocês. E espero que o 
movimento alcance vitórias”, 
destacou Mário Macieira.

No Maranhão, as ativida-
des da AGU são exercidas por 
68 membros, sendo 13 Ad-
vogados da União, 20 Procu-
radores da Fazenda Nacional 
e 35 Procuradores Federais, 
todos genericamente deno-
minados advogados públicos 

federais. Em todo Brasil se en-
contram em atividade mais 
de 7.000 advogados públicos 
federais.

Também participaram da 
reunião o secretário geral 
adjunto da OAB/MA, Everton 
Pacheco Silva, que também 
é advogado da União, e o di-
retor tesoureiro da Seccional, 
Marco Antônio Coelho Lara.

CONTATOS  DOS ASILOS:

Asilo de Mendicidade
Email: lardoidoso@uol.com.br

Fone: (98) 3227-1214
Rua das Paparaúbas, nº16, São 

Francisco
Horário de visita – domingos (das 

9h30 às 11h30 e das  
14h30 às 17h)

Solar do Outuno
Conjunto Habitacional Turu, AV. 

S/N
9611-7228 falar  

com a Sra. Jovina
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OAB/MA acompanha processo eleitoral de 2014

Para garantir que as 
eleições gerais realiza-
das este ano transcor-

ressem com tranqüilidade, 
o presidente da OAB/MA, 
Mário Macieira, a conselhei-
ra federal pelo Maranhão, 
Valéria Lauande, estiveram 
reunidos com o presidente 
do Tribunal Regional Elei-
toral, desembargador Froz 

Sobrinho. Na ocasião, o di-
rigente da Seccional suge-
riu que o TRE/MA solicitasse 
forças federais para garantir 
normalidade do pleito em 
todo o Estado. A sugestão 
da OAB/MA, que também foi 
feita pela Corregedoria Geral 
de Justiça, foi deferida pelos 
membros do Tribunal Regio-
nal Eleitoral.  

A preocupação da OAB/
MA com a segurança das 
eleições foi manifestada, 
ainda, por meio de Nota 
Oficial. No documento, a 
Seccional repudiou com ve-
emência qualquer tentativa 
de manipulação da crise na 
segurança pública que aflige 
os cidadãos maranhenses e 
seu uso eleitoreiro.

Abertura das urnas - A 
Diretoria da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seção 
Maranhão, recebeu convite 
do presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado 
– TRE/MA, desembargador 
Froz Sobrinho, para acompa-
nhar a abertura das urnas e 
a votação das Eleições 2014 
realizada em 5 de outubro. 
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Quinta jurídica debate fiscalização eleitoral

A Quinta Jurídica realiza-
da em setembro pela 
OAB/MA, por meio da 

Escola Superior da Advocacia 
(ESA/MA), também abordou 
o tema eleições. Na ocasião, 
foi debatida a fiscalização no 
processo eleitoral. O even-
to realizado no auditório da 
Seccional, teve como pales-
trantes o vice-presidente da 
OAB/MA e professor universi-
tário, Carlos Augusto Macêdo 
Couto, e o Diretor-Geral da 
ESA/MA, o advogado Rodri-
go Lago. Acadêmicos de Di-
reito e advogados formaram 
a plateia de mais uma edição 
do projeto.

O debate teve início com 
a explanação do vice-pre-
sidente da OAB/MA, Carlos 
Couto, que fez um recorte 
histórico do tema. Ele lem-
brou os primeiros modelos 
das urnas de votação desde 
as de madeira até as eletrô-
nicas e o recém-implantado 
sistema biométrico. Antes do 

atual sistema em vigor, Cou-
to ressaltou que o trabalho 
de um fiscal era ainda mais 
árduo.

Destacou que a função 
primordial de um fiscal é não 
permitir infrações ou crimes 
eleitorais, especialmente no 
dia da votação durante o 
qual “tudo pode acontecer”. E 
reforçou que a fiscalização é 
uma responsabilidade maior 
dos partidos políticos, dos 
candidatos e das coligações 
que devem se empenhar 

para garantir esse trabalho 
no dia do pleito a fim de que 
garantir o cumprimento da 
legislação eleitoral.

Na sequência foi a vez 
de o Diretor-Geral da ESA/
MA, Rodrigo Lago, abordar o 
tema. Destacou que, na ver-
dade, o processo de fiscali-
zação se inicia bem antes do 
dia da votação. Começa com 
a fiscalização dos softwares 
a serem usados  no pleito e 
seguem com o acompanha-
mento das cargas e lacres 

das urnas, tendo como pon-
to alto o dia da eleição. Disse 
que, lamentavelmente, o que 
muita gente “sempre busca 
ou buscará uma fórmula de 
burlar a segurança do pro-
cesso eleitoral”.

Citou que uma das formas 
de fraudes comuns envolve 
a mesa de votação. Nesse 
momento, que se dá no final 
do dia da eleição, é possível 
que a mesa identifique elei-
tores que até o momento 
não compareceram à seção e 
votem por ele. “Esse é o mo-
mento que exige uma fiscali-
zação mais intensa, devendo 
o fiscal permanecer no local 
de votação até que seja con-
cluído todo o processo”, aler-
tou. E concluiu: o processo 
biométrico que, neste ano 
será adotado em São Luís e 
mais quatro municípios ma-
ranhenses, dificulta a fraude, 
mas não evita. 
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OAB/MA promove Dia da Criança para filhos  
de advogados e ação social

Uma manhã de muitas 
brincadeiras e alegria 
para crianças que têm 

mães e pais advogados (as) 
marcou a quinta edição do 
projeto “A Ordem é Brincar, a 
Ordem é Ajudar”, promovida 
pela OAB/MA no 11 de ou-
tubro, no Buffet Alegria, no 
Calhau. Cerca de 200 pesso-
as compareceram ao evento 
que também tem como fina-
lidade arrecadar brinquedos 
novos para posterior doação 
às crianças assistidas por 

projetos sociais em São Luís.
Para as trigêmeas Laís, 

Lara e Ada Maria, 16, irmãs 
da pequena Agda Maria, 
três anos, a diversão foi ga-
rantida. Os pais, o advogado 
Máneton Macêdo, e Maria 
Mesquita, fazem questão de 
sempre levar as filhas à ma-
nhã de lazer no Buffet Ale-
gria pelo projeto da OAB/
MA. O evento também con-
tou com a participação de 
funcionários da Seccional 
Maranhense.

Ações sociais
O “A Ordem é Brincar, 

a Ordem é Ajudar” foi lan-
çado, em 2010, pela atual 
gestão da OAB/MA. A pri-
meira edição da ação so-
cial aconteceu no dia 12 
de outubro de 2010, e os 
brinquedos foram doados 
no Centro de Obras Sociais 
Frei Antonio Sinibaldi, situ-
ado na Ilhinha, que cuida 
da educação de centenas 
de crianças e adolescentes. 
Em 2011, a iniciativa acon-

teceu no dia 16 de outubro, 
no Sítio Vale do Conde, na 
Estrada da Maioba, zona ru-
ral de São Luís. Em 2012, o 
projeto ocorreu dia 14/10, 
e contemplou o Projeto So-
nho de Aline, que atende 
315 crianças e adolescentes 
em situação de risco e de 
extrema pobreza. Em 2013, 
a “Frei Antonio Sinibaldi” foi 
mais uma vez beneficiada 
com os donativos.
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Colégio de Presidentes de Subseções  
reúne-se em São Luís

Subseções

Presidentes de Subse-
ções da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 

Seção Maranhão, reuniram 
em São Luís no dia 17 de se-
tembro. Durante o encontro, 
vários temas foram discuti-
dos entre os quais a a Reso-
lução 018/2014, do Tribunal 
de Justiça do Estado, que li-
mita o acesso dos advogados 
e seus clientes às secretarias 
de vara e gabinetes de ma-
gistrados. 

Após falar das providên-
cias que a OAB/MA tomará 
contra a norma do TJ/MA, 
Mário Macieira ouviu os 
presidentes das Subseções 
sobre outros temas de inte-

resse dos advogados. Para 
Erno Sorvos, presidente da 
Subseção de Açailândia-MA, 
a “Seccional do Maranhão 
deve continuar implacável 
na defesa das prerrogativas 
profissionais, pois os advo-
gados do interior são os que 
mais sofrem com os desres-
peitos cometidos pelo Judi-
ciário”, defendeu.

O presidente da Subse-
ção de Imperatriz, Malaquias 
Neves, disse que durante as-
sembleia realizada naquela 
cidade para discutir esse pro-
blema “vários colegas rela-
taram dificuldade de acesso 
às dependências dos fóruns 
e varas, aviltamento de ho-

norários e perseguições por 
parte de magistrados”.

Outros episódios de des-
respeitos às prerrogativas 
dos advogados foram relata-
dos pelos demais dirigentes 
de subseções, como o de Bar-
ra do Corda, Carlos Augusto 
Moraes; Bacabal, José Agnelo 
Rodrigues;  Balsas, Ana Ceci-
lia Delavy;  Barreirinhas, Or-
lando Silva; Caxias, Ieda Mo-
rais; Chapadinha, Galdêncio 
Gomes; Pedreiras, Adalberto 
Bezerra; Presidente Dutra, 
Yara Macedo; e de Santa Inês, 
Irandy Garcia da Silva, todos 
presentes à reunião.

Também participaram 
do Colégio de Presidentes 

de Subseções da OAB/MA, o 
vice-presidente da Seccional, 
Carlos Couto, o secretário 
geral, Ulisses Sousa; o secre-
tário geral adjunto, Ewerton 
Pacheco; o tesoureiro Marco 
Antonio Coelho Lara; o presi-
dente da Caixa de Assistência 
dos Advogados do Maranhão 
(CAA/MA), Gerson Nascimen-
to; a secretária geral da CAA, 
Rosemeire Barros; o presi-
dente da Comissão Especial 
de Acompanhamento de Jui-
zados Especiais, Willington 
Marcos Ferreira Conceição; 
o presidente da Comissão 
de Jovens Advogados, Bruno 
Leal; e o conselheiro seccio-
nal, Geomilson Lima.
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Atletas do Campeonato Brasileiro de Futebol dos 
Advogados foram apresentados à Imprensa Esportiva 
antes do embarque para o Rio de Janeiro

Antes do embarque 
oficial para disputar 
o Campeonato Bra-

sileiro de Futebol dos Advo-
gados, no Rio de Janeiro, os 
advogados atletas da OAB/
MA foram apresentados à 
imprensa esportiva local. A 
apresentação ocorreu du-
rante um almoço especial 
no Restaurante Dona Maria, 
com a presença também de 
membros da Diretoria da 
Seccional Maranhense e da 

equipe técnica da delega-
ção.

Durante o almoço, os 
jogadores receberam kits 
esportivos da OAB/MA, 
contendo camisas ( jogo e 
passeio), calção, meiotes e 
bolsa para utilizar durante 
os jogos do Campeonato do 
Rio de Janeiro. O presidente 
da Comissão de Comunica-
ção Estratégica e Eventos, 
Antônio Nunes, que re-
presentou o presidente da 

OAB/MA, Mário Macieira, no 
evento destacou a impor-
tância do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol dos Ad-
vogados e desejou sucesso 
aos atletas.

O presidente da Caixa 
de Assistência dos Advo-
gados do Maranhão - CAA/
MA, Gérson Nascimento, 
também desejou boa sorte 
aos jogadores. Participando 
pelo quinto ano consecuti-
vo da competição nacional, 

o advogado e jogador, Thia-
go Rosado, disse confiar na 
conquista de um resultado 
positivo  por parte do sele-
cionado da OAB/MA.

A delegação da OAB/MA 
para o Campeonato Brasi-
leiro de Futebol dos Advo-
gados foi composta por 38 
atletas advogados, sendo 
16 jogadores para equipe 
Master, com idade a partir 
de 40 anos, e 22 jogadores 
para equipe Livre.
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

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

DOUTOR RESOLVE 
Descontos de 10% nos serviços realizados
End.: Av. Daniel de La Touche, 03, quadra A, loja 02 - Bela Vista - 
Cohama
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3256-4457/ 9993-3007
End.: saoluisdomaranhao@doutorresolve.com.br
Fone: www.doutorresolve.com.br

ECO CLINIC 
Consultas em dermatologia.
End.: Rua José Augusto Correa, nº 01 - Cohama
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3256-3153
End.: contato@ecoclinicma.com.br

ESCOLA DA DANÇA ADÁGIO LTDA. 
Desconto de 10% (dez por cento) para associados da CAA

End.: Rua Carutapera, qd. 35, nº 17 – Loteamento Boa Vista – 
Renascença.

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 98 3235-8578 e 3227-8527

FUNERÁRIA AÇAI PAX 
Serviços funerários

End.: Av. Bernardo Sayão, 1791 - Centro
Cidade/UF: AÇAILÂNDIA/MA

Fone: (99) 3538-3843
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