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Era para ser um momen-
to festivo em comemoração 
ao Dia do Advogado, mas a 
abertura da VII Conferência 
Estadual dos Advogados do 
Maranhão realizada entre 
os dias 11 a 13 de agosto 
no Hotel Pestana, tornou-se 
um ato em defesa das prer-
rogativas dos profissionais 
da advocacia maranhense 
numa resposta da Seccional 
Maranhense contra a Reso-
lução 018/2014 do Tribunal 
de Justiça do Estado do Ma-
ranhão.

A norma editada pelo Po-
der Judiciário maranhense 
limita o acesso de advoga-
dos e partes às dependên-
cias dos fóruns em todo o 
estado numa clara afronta 
ao direito do livre exercí-
cio profissional assegurado 
pelo Estatuto do Advoga-
do. A medida foi duramen-
te criticada pela Seccional 
Maranhense, apoiada pelo 
presidente nacional da OAB. 
Marcus Vinicius Furtado Co-
elho, e pelo Colégio de Pre-
sidentes.

Agora, a Seccional Ma-
ranhense recorrerá ao CNJ 
para suspender a Resolu-
ção, uma vez que, mesmo 
após a OAB ter buscado a 
revisão de tal ato por parte 
do Poder Judiciário mara-
nhense, a medida foi man-
tida em sessão realizada no 
dia 20 de agosto.

Evento tradicional da 
advocacia maranhense, a 
Conferência manteve o seu 
brilho nos três dias de ativi-
dades com palestrantes de 
renome nacional e interna-
cional, minicurso e lança-
mento de livros e é um dos 
nossos assuntos desta edi-
ção do jornal O Fórum. Mais 
de mil pessoas inscritas, 
consagrando-se como gran-
de espaço de debate e atu-
alização para profissionais e 
acadêmicos de Direito.

Os leitores podem acom-
panhar, ainda, matéria so-
bre a final do Campeonato 
Maranhense de Futebol dos 
Advogados, que teve como 
campeã a equipe Resenha 
Jurídica. O torneio consoli-
dou-se como um dos impor-
tantes eventos da Seccional 
Maranhense, que visa incen-
tivar a prática do esporte e 
o congraçamento da classe. 
Destaque-se, também, as 
atividades realizadas pela 
Seccional de Codó e de Im-
peratriz em comemoração 
ao Dia do Advogado. 

Por fim, nesta edição é 
possível acompanhar infor-
mações sobre a Conferência 
Nacional dos Advogados, 
que acontecerá em outubro 
no Rio de Janeiro e sobre 
a Quinta Jurídica Especial 
marcada para o dia 25 de 
setembro, que terá como 
tema as Eleições 2014.

TRÂMITES
Empossada Comissão de Trânsito

Comissão de Meio Ambiente 
planeja ações

Foram empossados durante a sétima edição da Conferência Estadual 
dos Advogados do Maranhão, realizada pela OAB/MA entre os dias 11 e 
13 de agosto no Hotel Pestana os membros da nova Comissão de Trânsi-
to, Transporte e Mobilidade Urbana da entidade. Passam a integrar o ór-
gão as advogadas Marylircia Medeiros Santos, Sheila Memória Barros e 
o advogado Hélio da Silva Maia Neto para exercerem, respectivamente, 
a função de presidente, vice-presidente e secretário geral da Comissão. 
A Comissão funcionará na sede do Conselho Seccional, e deve se reunir 
uma vez por mês e extraordinariamente quando necessário, median-
te convocação do presidente. Também vão compor a nova Comissão, 
como membros, os advogados Marcelo Oliveira Brito e Caio Alves Fialho.

Com o objetivo de sistematizar a agenda de atividades e ações para 
o segundo semestre de 2014, integrantes da Comissão em Defesa do 
Meio Ambiente da OAB/MA estiveram reunidos na Casa d’Arte Centro 
de Cultura, na última semana do mês de julho. Atualmente, o grupo tem 
como presidente, a advogada Lorena Saboya Soares.Segundo ela, o gru-
po pretende estabelecer parcerias sistemáticas com outras entidades 
que atuam na defesa do meio ambiente, ecologicamente equilibrado e 
justo. Participaram do encontro, os advogados Liene Pereira (vice-presi-
dente), Marlla Fabiana Gomes (Secretária-Geral), Geraldo Miranda, Ste-
phano Serejo, Ricardo Moyses, Aline Pereira e Thais Emília Viégas. Den-
tre os encaminhamentos da reunião está a adesão da OAB/MA à Agenda 
Ambiental da Administração Pública (A3P), que tem coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente. A Seccional do Maranhão será a primeira 
do Brasil a aderir a esta Agenda.

OAB/MA recebe representantes 
de entidades

O presidente da OAB/MA, Mário Macieira, recebeu no dia 4 de agosto 
o advogado da Rede Justiça nos Trilhos, Danilo Chammas, e o presidente 
da Associação Comunitária dos Moradores de Piquiá de Baixo, Edvard 
Dantas, que solicitaram apoio institucional da Seccional Maranhense so-
bre o processo de reassentamento de 312 famílias da comunidade que 
vive em uma área situada em meio a cinco indústrias de ferro-gusa, in-
cluído a Vale. Entre as famílias residentes na comunidade de Piquiá de 
Baixo, povoado de Açailândia-MA, há muitos casos de doenças e mortes 
relacionadas à poluição concentrada na região por conta da presença 
das cinco indústrias de ferro-gusa. “Só nos últimos 14 meses, temos o re-
gistro de quatro mortes, três crianças e uma jovem de 30 anos, causadas 
por problemas pulmonares ocasionados pela poluição na comunidade”, 
informa Danilo Chamas.
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Antes de analisar o conceito de política para o filó-
sofo Aristóteles, se faz necessário traçar algumas diretri-
zes a despeito da política, a primeira delas: é que a polí-
tica não se resume a sua vertente partidária, em outros 
termos, a política não se resume tão somente a política 
eleitoral, aos partidos políticos, a segunda: buscar-se-
-á neste trabalho relatar a essência da política, ou seja, 
abordar o verdadeiro espírito e a finalidade da política no 
contexto social brasileiro.

Para se falar em política na visão aristotélica, é 
interessante se narrar de forma breve a história do sur-
gimento da política no mundo, este se deu simultane-
amente com a origem e formação da família. A família 
surgiu de uma necessidade de relacionamento entre os 
homens nas épocas mais remotas de nossa civilização, 
mais adiante se vislumbrou a relação homem e mulher, 
a relação do homem com a sua propriedade, a relação 
do homem com o seu escravo. A relação de escravidão é 
bastante peculiar, posto que esta relação remete a ideia 
de subordinação absoluta, nesse sentido a relação é en-
tre uma pessoa (dono) e uma coisa (escravo), de outra 
maneira o escravo não detinha nenhum direito, era um 
mero objeto. Ainda cabe salientar que existem outras 
concepções do termo escravidão, como aquela em que 
o próprio indivíduo se escraviza, ou seja, existem pessoas 
que são escravos de sua ignorância, falta de conhecimen-
to, falta de virtudes e, talvez seja esta a pior modalidade 
de escravidão.

 Nesse diapasão, Aristóteles ressalta:
“É dessas duas associações, entre o homem e a mu-

lher, e o senhor e o escravo, que se forma inicialmente a 
família [oikía]; e foi com razão que Hesíodo disse que a 
primeira família foi composta “pela mulher e o boi feito 
para o labor”, pois o boi exerce o papel do escravo en-
tre os pobres. A família é, pois, a associação estabelecida 
pela natureza para atender às necessidades do dia-a-dia 
do homem, constituída pelos, como disse Carondas, vi-
vem da mesma provisão, ou, como disse Epimênides de 
Creta, partilham o sustento”.

É interessante a concepção de família e das rela-
ções sociais de Aristóteles, doravante cabe uma crítica, 
tal entendimento do filósofo é excelente para a época 
em que foi construída, atualmente se concebe como ile-
gal à relação de escravidão. Desse comentário do autor 
pode-se extrair em suma que as necessidades fizeram 
com que o homem se relacionasse, que a partir dessa re-
lação associativa futuramente nasce à política. Note bem 
que apesar dos milhares de anos entre o que escreveu o 
ilustre filósofo e a realidade atual, ainda se vê hoje a re-
lação de escravidão, alguns empregadores transformam 
seus empregados em verdadeiros escravos, a título de 
exemplo o que ocorre na região sudeste com as confec-
ções têxteis, caso dos bolivianos e demais estrangeiros 
escravizados nessas fábricas.

Nessa linha de raciocínio, Aristóteles aduz:
“A sociedade que se forma em seguida, formada 

por várias famílias, constituídas não só para apenas aten-
der às necessidades cotidianas, mas tendo em vista uma 

utilidade comum, é a aldeia (komé). Ela assemelha-se a 
uma colônia de famílias. Cujos membros foram alimen-
tadas pelo mesmo leite. É por isso que as cidades foram 
originariamente governadas por reis, como ainda hoje o 
são algumas nações, posto que eram constituídas pela 
reunião de pessoas que já viviam sob o governo de um 
rei: toda casa, com efeito, sendo governada pelo compo-
nente mais velho da família, tal como por um rei, continu-
ava a viver governada pela mesma autoridade, em razão 
do parentesco”.

Eis o ponto crucial do surgimento da política, foram 
as diversas relações experimentadas pelo homem, seja 
com a sua mulher, seja com o seu escravo, seja com ou-
tras famílias dentro de sua comunidade ou aldeia, todo 
esse conjunto de relações fez com que surgisse neces-
sariamente a política, em seu termo original, a política 
é a arte de convencer(poder de convencer outrem), da 
palavra, da argumentação num debate de ideias, a políti-
ca enquanto um poder, poder esse que exerce um chefe 
de família no seio familiar, poder esse que exerce um rei 
no que toca aos seus súditos. O termo “Poder” tem uma 
gama variada de significados, aqui irá se tomar poder 
como ferramenta para a arte de convencimento, seja pela 
força, seja pela articulação, seja pela arte de melhor ad-
ministrar, seja provocando medo ou temor nas pessoas.

Nessa linha de raciocínio, Aristóteles ressalta:
“Fica evidente, pois, que a Cidade é uma criação da 

natureza, e que o homem, por natureza, é um animal po-
lítico [isto é, destinado a viver em sociedade], e que o ho-
mem que, por sua natureza e não por mero acidente, não 
tivesse sua existência na cidade, seria um ser vil, superior 
ou inferior ao homem. Tal indivíduo, segundo Homero, é 
“um ser sem lar, sem família, sem leis”, pois tem sede de 
guerra e, como não é freado por nada, assemelha-se a 
uma ave de rapina”.

Nessa perspectiva cabe acrescentar que o surgi-
mento da política se deu em meio ao surgimento das 
relações entre as pessoas, surgimento da sociedade, da 
própria Cidade (Pólis), na visão deste autor a política sur-
giu naturalmente das necessidades a serem supridas no 
dia-a-dia. Cristalino é que o homem por ser um animal 
necessariamente político vive em uma sociedade, mas 
cabe aqui uma reflexão: Por que o homem vive em socie-
dade? Por que o homem é um ser político? Par responder 
tais questões é necessário retomar a ideia de política en-
quanto o poder de convencer outrem, ou seja, o homem 
nas épocas mais remotas percebeu que era mais prático, 
mais fácil e menos arriscado viver em grupo do que viver 
isolado, como um nômade. Posto isto, é evidente que o 
líder de um bando, grupo de homens se utilizou da po-
lítica para convencer a todos a viverem em conjunto, o 
que mais tarde fez surgir às sociedades e as cidades, cabe 
salientar que a posição do filósofo em análise é diversa, 
ele acredita que a Cidade é anterior a tudo. A arte do 
convencimento, o poder da palavra, a capacidade de dia-
logar com intuito de convencer, de ter a sua concepção 
como a preponderante é o conceito resumido da política.

O ilustre filósofo salienta:

“Assim, por natureza a Cidade é anterior à família 
e ao indivíduo, uma vez que o todo é necessariamente 
anterior á parte. Se o corpo é destruído, não existirá nem 
o pé nem a mão, exceto por simples analogia, quando se 
diz, por exemplo, de uma mão de pedra. Todas as coisas 
são definidas pelas suas funções; e sim que tão-somente 
têm o mesmo nome (homônima). Dessa forma, é evi-
dente que a Cidade existe por natureza e que é anterior 
ao indivíduo; pois o indivíduo não tem a capacidade de 
bastar-se a si mesmo; e; relativamente à cidade, está na 
mesma situação que a parte relativamente ao todo. Ora, 
homem que não consegue viver em sociedade, ou que 
não necessita viver nela porque basta em si mesmo, não 
faz parte da Cidade; por conseguinte, deve ser uma besta 
ou um deus. Assim, há em todos os homens uma ten-
dência naturala uma tal associação; aquele que a fundou 
no princípio foi o maior dos benfeitores. Pois o homem, 
quando atinge esse grau de perfeição, é o melhor dos 
animais, mas, quando está separado da lei e da justiça, 
ele é o pior dentre todos”. (grifo nosso)

O filósofo parte de uma premissa que a cidade é 
anterior ao indivíduo e a própria família, ou seja, o estudo 
dele tem como ponto de partida a ideia clara de que a 
cidade é o alpha e que tudo decorre dela. Nessa linha de 
pensamento, cabe a reflexão que se a cidade é o todo e 
o indivíduo é uma parte deste todo, o que precede este 
todo? Como era a civilização no mundo antes da forma-
ção da cidade? O homem que não vive em sociedade é 
necessariamente um deus ou uma besta? Para respon-
der eminentes questionamentos tem-se que destacar a 
posição de Aristóteles, este expressava nas suas ideias 
a teoria naturalista, de outra forma, de que a Pólis sur-
giu naturalmente, em outras palavras ela foi a origem 
de tudo. Critica-se tal posição posto que não a como se 
conceber que a Cidade surgiu antes do indivíduo, antes 
da sociedade, antes da própria política, senão veja que 
para a formação de uma sociedade organizada, a forma-
ção de uma Pólis, é extremamente necessário, primeiro a 
existência de indivíduos, sem a qual não existe sociedade 
e nem a cidade e, que os indivíduos se utilizem de uma 
das vertentes da política, ou seja, que certos indivíduos 
lancem mão do poder de convencimento, da persuasão, 
do diálogo, do poder de influência ideológica para que 
seja daí formada um grupo, formada uma comunidade, 
formada uma tribo, formada uma cidade,etc. Nessa sen-
da, fica evidente que a política é a precursora, em outros 
dizeres, sempre existiu a política, visto isso é plenamente 
possível que um homem viva fora da sociedade, seja um 
eremita, não há óbice para que o homem viva tranqui-
lamente fora do seio de uma sociedade e nem por isso 
deve ser considerado um deus ou uma besta. Importante 
é relatar como era o mundo nos tempos mais remotos, 
antes da formação da Cidade, será que era um caos, uma 
desordem plena, ou um meio-termo entre a ordem e o 
caos? Não se sabe com certeza tais respostas, doravante 
é imperioso salientar que naquela época seja qual dessas 
situações prosperou dali, já se percebeu a utilização da 
política mesmo que de um modo primitivo, seja na hora 

de caçar, seja na hora de coletar alimentos, seja na hora 
de se proteger ou de se agrupar, ou de se proteger do frio 
ou de animais ferozes, o homem primitivo usou da arte e 
do poder do convencimento e, não existe forma melhor 
de convencer outrem do que a real necessidade, e até 
nesses casos de tribos bem antigas se usava a política da 
violência, determina e manda o mais forte. O homem en-
quanto ser político, dotado de razão, diferentemente dos 
demais animais, sempre vai ter uma nova necessidade e, 
necessidade de se proteger, necessidade de aprender e 
buscar novos conhecimentos, etc, dessa necessidade 
surge à política.

Os conceitos de política, da relação entre homem 
e mulher, escravidão de Aristóteles são muitos impor-
tantes até hoje, doravante deve-se ter cuidado posto 
que tais conceitos não são aplicáveis atualmente como 
o foram na época. Em suma, o atual conceito de política 
vai muito além daquele tido como correto pelo senso 
comum no Brasil, alguns populares falam com fervor: 
“Eu não me envolvo em política”, mas calma ao se expor 
essa frase o indivíduo está fazendo política, ou seja, ele 
não está somente se envolvendo como produzindo, 
como expondo aos demais sua posição com o intuito de 
convencer ou meramente informar alguém sobre a sua 
pretensão de não se meter em política, ou seja, para este 
indivíduo a ignorância prospera, reduzir a política ao pe-
ríodo prévio e posterior as eleições e ao direito eleitoral 
é um tremendo absurdo. Nessa banda, até mesmo esse 
que vos escreve está fazendo política, querendo que a 
sua tese, a sua posição seja a preponderante, sirva de 
base e influência para outras teses. Isto posto, não a 
razão para reducionismo no que tange ao conceito de 
política, mesmo que a cultura do reducionismo seja dis-
seminada pelo Brasil.

Ainda no que tange a este assunto vale a pena re-
lembrar a cultura do reducionismo, esta é aplicada em 
larga escala no Brasil, posto que é bem mais interessante 
aos detentores do poder econômico e do poder políti-
co deixar o cidadão no escuro, na ignorância do que lhe 
proporcionar à luz, lhe proporcionar o conhecimento, 
a título de exemplo: ao se retomar ao questionamento 
anteriormente feito a um cidadão, o que você entende 
por política? Este vai de pronto responder: são as elei-
ções, os políticos corruptos do congresso nacional, não 
me envolvo em política, voto por que sou obrigado, etc. 
A questão crucial é o porquê disto? Por que reduzir o 
conceito de política a isto? Há possibilidade de mudança 
nesse cenário? A expectativa é que a mudança comece 
agora, inclusive com as revoltas e protestos sociais, e 
uma transformação do pensamento e da reflexão das 
pessoas, essa devendo ser paulatina e não abrupta que 
não surta o efeito esperado tanto no indivíduo, na sua 
família e na sociedade.

Em outra perspectiva, não se deseja aqui fechar, 
petrificar um conceito de política, dar um conceito úni-
co sobre o que é a política para todos os seus campos 
de estudos, aliás não se acredita num conceito único, 
isto depende de cada seara aonde é estudada a política, 
em exemplo: a política financeira, a política jurídica, a 
política eleitoral e partidária, a política econômica, a po-
lítica de mercado, dentre outras. Neste diapasão, se fixa 
uma premissa de que o conceito de política é dinâmico, 
acompanha o desenrolar dos fatos sociais, acompanha a 
evolução da sociedade, doravante isto, pode-se de forma 
genérica analisar a política como sendo a arte do con-
vencimento, da persuasão, arte da argumentação com 
intuito de convencer alguém ou todos que a sua ideia é a 
correta para certo caso, conclui-se que a política deve ser 
vista pelos cidadãos brasileiros na perspectiva narrada 
neste texto, ou seja, que o cidadão abra sua mente, co-
mece a olhar as coisas ao seu redor de uma outra forma, 
retire aos poucos das suas entranhas essa cultura redu-
cionista absurda não somente no que toca ao conceito 
de política.
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OAB/MA representará ao CNJ para rever Resolução 
que restringe acesso de advogados a fóruns 

A diretoria da OAB/MA deci-
diu que recorrerá ao Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ) 

contra a Resolução 018/2014 do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão que 
restringe o acesso dos advogados 
aos fóruns do Estado. A norma foi 
mantida pelo TJ maranhense após 
a sessão administrativa do Órgão 
Especial do TJ ocorrida no dia 20 de 
agosto. 

A apreciação da Resolução 
aconteceu logo no início dos traba-
lhos. A presidente do TJ, desembar-
gadora Cleonice Silva Freire, infor-
mou aos presentes que a Comissão 
de Divisão e Organização Judiciária 
e Assuntos Legislativos do Poder 
Judiciário passou a manhã do dia 
19 de agosto, em reunião para che-
gar a uma decisão sobre o docu-
mento, em seguida, a magistrada 
concedeu a palavra para a desem-
bargadora Anildes Cruz, presiden-
te da Comissão que, por sua vez, 
pediu ao desembargador Cleones 
Cunha, relator do processo, para 
iniciar a leitura do parecer.

“A Comissão se manifestou pelo 
referendo da Resolução com pe-
quenos ajustes na redação do tex-
to. Assim, ficou estabelecido que o 
atendimento, tanto no Tribunal de 
Justiça como nos fóruns, aos advo-
gados e jurisdicionados devem se 
dar no balcão dessas unidades. Se 
houver a necessidade de acesso de 
partes e dos advogados ao interior 
dos gabinetes ou das secretarias 
judiciais este só será permitido me-
diante autorização”, leu o relator.

Antes do voto do relator ser 
apreciado pelos demais desembar-
gadores reunidos no plenário do 
TJ, o presidente da OAB/MA, Má-
rio Macieira, pediu que fosse dada 
oportunidade de manifestação 
tanto para a Seccional Maranhense 
quanto para o presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Mara-
nhão (AMMA), juiz Gervásio Santos, 
o que foi aceito pela desembarga-
dora Cleonice Silva Freire.

Em sua sustentação oral, Mário 
Macieira fez um resgate histórico 
das relações que tem marcado a 
convivência entre advogados e ju-
ízes. “O que marca nossas relações 
é o respeito, a harmonia, a cordiali-
dade no trato, e a parceria no enca-
minhamento das lutas de interesse 
comum entre a magistratura e ad-
vocacia. Os episódios que culmina-
ram nessa resolução são um ‘ponto 

fora da curva’ e não é o que normal-
mente acontece”, disse.

Ele também falou sobre a re-
gra geral que permite e assegura 
ao advogado o direito de ter livre 
acesso aos gabinetes, fóruns e às 
dependências das repartições ad-
ministrativas do Judiciário para 
poder representar o seu cliente. “É 
o advogado o primeiro a escutar 
os reclames e angústias do cidadão 
jurisdicionado. Do devedor supe-
rendividado, da mulher vítima de 
violência doméstica, do filho que 
não recebe pensão. É através dele 
que o cidadão chega até o magis-
trado”, lembrou.

O dirigente concluiu sua ma-
nifestação solicitando a revisão da 
medida do TJ para que os advoga-
dos pudessem ter acesso às unida-
des jurisdicionais na forma como a 
Lei nº 8.906 (Estatuto da Advocacia) 
estabelece.

Votaram pelo referendo da 
Resolução 018, os desembargado-
res Ângela Salazar, José Bernardo, 
Lourival Serejo, José Joaquim Fi-
gueiredo dos Anjos, Anildes Cruz, 
Maria dos Remédios Buna, Bene-
dito de Jesus Guimarães, Antonio 
Fernando Bayma, Jamil de Miranda 
Gedeon, Cleones Cunha, e Cleonice 
Freire. Apenas os desembargado-
res Paulo Velten e Jorge Rachid vo-
taram contra a medida.

Estiveram presentes à sessão 
do Órgão Especial do TJ também o 
secretário geral da OAB/MA, Carlos 
Couto; o secretário adjunto, Ulisses 
Sousa; o tesoureiro Marco Lara; a 

presidente da Comissão de Estágio 
e Exame de Ordem, Ananda Farias; 
o presidente da Comissão de Co-
municação Estratégica e Eventos, 
Antonio Nunes; a presidente da 
Subseção de Balsas, Ana Cecília De-
lavy; o diretor da Escola Superior da 
Advocacia (ESA/MA), Rodrigo Lago, 
além de conselheiros seccionais e 
demais advogados.

Histórico
O Tribunal de Justiça aprovou 

a Resolução 018/2014, que regula-
menta o acesso de jurisdicionados 
e advogados às dependências dos 
fóruns no dia 8 de agosto desse 
ano. Assim que tomou conheci-
mento da decisão, a diretoria da 
OAB/MA, em nota oficial, manifes-
tou inconformismo e repúdio ao 
teor da norma.

Presidente da OAB nacional 
manifesta apoio aos advogados 
maranhenses

O presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coelho, 
manifestou-se totalmente contrá-
rio à Resolução 018/2014 do Tribu-
nal de Justiça do Maranhão, que 
restringe o acesso de advogados 
aos fóruns no estado. Marcus Vini-
cius que esteve em São Luís para a 
abertura da Conferência Estadual 
dos Advogados do Maranhão re-
alizada de 11 a 13 de agosto disse 
que a medida é uma afronta às 
prerrogativas dos profissionais ma-
ranhenses. 

Em São Luís, ele participou da 
reunião extraordinária do Conse-
lho Seccional realizada no dia 11 

de agosto, dois dias após a edição 
da norma pelo TJ maranhense e 
concedeu entrevista coletiva sobre 
o assunto horas antes da abertura 
do maior evento da advocacia ma-
ranhense. 

“Essa Resolução vai de encontro 
ao cidadão. É um atentado aos seus 
direitos”, declarou Marcus Vinicius. 
O presidente da OAB disse que o 
momento é de união entre juízes e 
advogados, pois o que a sociedade 
quer é que a justiça funcione me-
lhor. Na opinião do dirigente nacio-
nal, à medida que o TJ/MA restringe 
o acesso do advogado ele dificulta 
a prestação jurisdicional, ou seja, o 
acesso do cidadão à justiça. 

Durante a reunião extraordiná-
ria com os conselheiros seccionais, 
Marcus Vinicius fez questão de ra-
tificar o apoio da OAB à Seccional 
Maranhense e aos advogados do 
estado. “Podem contar comigo”, 

Presente à Conferência Estadu-
al do Advogado , o presidente da 
OAB/CE e do Colégio de Presiden-
tes das Seccionais, Valdetário An-
drade Monteiro, se solidarizou com 
o presidente Mário Macieira e com 
todos os profissionais da advocacia 
do Estado atingidos pela Resolu-
ção 18/14, o dirigente classificou a 
medida de abusiva. “Os advogados 
maranhenses tem integral apoio 
do Colégio de Presidentes”, garan-
tiu Monteiro, que leu uma carta 
aprovada por todos os dirigentes 
de seccional em apoio à OAB mara-
nhense e aos advogados.
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OAB/MA emite nota ofi cial contra a Resolução do TJ
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Com vasta programação, OAB/MA realiza  
VII Conferência Estadual dos Advogados 

Foi realizada entre os dias 
11 e 13 de agosto, no 
Hotel Pestana, a VII Con-

ferência Estadual dos Advo-
gados do Maranhão A aber-
tura do evento foi feita pelo 
presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coe-
lho, que aproveitou a ocasião 
para enumerar as principais 
conquistas dos advogados 
brasileiros. O primeiro dia da 
conferência coincidiu com 
a data em que se comemo-
ra o Dia do Advogado, 11 de 
agosto. Cerca de mil pessoas 
participaram da abertura do 
evento.

Coube ao presidente na-
cional da OAB abrir oficial-
mente a conferência. Em se-
guida ele passou a palavra da 
Seccional Maranhense, Mário 
Macieira. Mas antes de falar, 
Mário Macieira cedeu a pa-
lavra ao presidente da OAB/
CE e do Colégio de Presiden-
tes das Seccionais, Valdetário 
Andrade Monteiro, que se 

solidarizou com o presidente 
da entidade maranhense e 
com todos os profissionais da 
advocacia do estado atingi-
dos pela Resolução 18/2014, 
que limita o acesso de advo-
gados aos fóruns. Valdetário 
classificou a medida de abu-
siva. “Mário Macieira e os ad-
vogados maranhenses tem 
integral apoio do Colégio de 
Presidentes”, garantiu Mon-
teiro, que leu uma carta apro-
vada por todos os dirigentes 
de seccional em apoio à OAB 
maranhense e aos advoga-
dos.

Na sequencia foi a vez de o 
presidente da OAB/MA fazer 
uso da palavra. Mário lamen-
tou que a conferência, pen-
sada para ser um espaço de 
debates de temas relevantes, 
teve que se tornar em um ato 
em defesa das prerrogativas 
dos advogados depois que 
o TJ/MA baixou a norma res-
tringindo o acesso de advo-
gados e partes às dependên-

cias dos fóruns. “Queríamos 
estar aqui para debater o 
direto vivo, que acompanha 
as transformações sociais, 
nos atualizando, mas esta-
mos aqui a repudiar o ato 
do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, que viola as nos-
sas prerrogativas”, lamentou 
Macieira.

Em seguida foi a vez de 
o presidente nacional da 
OAB proferir sua palestra 
de abertura da conferência. 
Marcus Vinicius também 
criticou durante a norma 
baixada pelo TJ/MA. “Essa 
Resolução vai de encontro 
ao cidadão. É um atenta-
do aos seus direitos”, disse. 
Marcus Vinicius garantiu 
que o Sistema OAB – que 
reúne as seccionais de to-
dos os estado – “está firme 
com a luta dos advogados 
maranhenses”. O presidente 
nacional aproveitou o espa-
ço para fazer uma espécie 
de prestação de contas das 

conquistas da advocacia em 
todo o Brasil.

Citou como exemplo a 
aprovação do Supersimples 
para os advogados, que aju-
dará, especialmente os pe-
quenos escritórios. “Foi uma 
grande luta que durou oito 
meses até alcançarmos a vi-
tória”, reforçou.  Lembrou, 
ainda, da presença da entida-
de em momentos históricos 
importantes na sociedade 
brasileira e do empenho da 
Ordem para evitar a prolife-
ração desordenada de novas 
faculdades de Direito em todo 
o país. “Sempre que possível 
gosto de fazer uma espécie de 
prestação de contas para que 
os advogados saibam o que 
a OAB está fazendo por eles e 
pela sociedade”, ressaltou.

Além dos presidentes Má-
rio Macieira e Marcus Vini-
cius, compuseram a mesa de 
abertura da conferência a se-
cretária de estado de Direitos 
Humanos, Assistência Social 
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e Cidadania, Luiza Oliveira, 
representando a governado-
ra Roseana Sarney, a procu-
radora Geral da Assembleia 
Legislativa, Ana Maria Dias 
Vieira, representando o pre-
sidente do Poder Legislativo, 
deputado Arnaldo Melo, o 
presidente do TRE/MA, José 
de Ribamar Froz Sobrinho, o 
Controlador Geral do Muni-
cípio, Délcio Rodrigues Neto, 
representando o prefeito Ed-
valdo Holanda, os conselhei-
ros federais  pelo Maranhão, 
Raimundo Marques, , Valéria 
Lauande e Guilherme Zagallo, 
o conselheiro federal pela 
Bahia, André Godinho, o dire-
tor da ESA/MA, Rodrigo Lago, 
o presidente do Conselho de 
Presidente e da OAB/CE, Val-
detário Andrade Monteiro, o 
secretário geral adjunto da 
OAB/PI, Antomar Fllho, re-
presentando o presidente da 
Seccional Piauiense e o pre-
sidente da CAA/MA, Gerson 
Nascimento.

Palestras, minicurso e 
lançamento de livros mar-
cam evento

O evento teve continuida-
de nos dias 12 e 13 de agosto 
com palestras, minicurso e 
lançamento de livros. Dia 12 
estiveram em debate temas 
como Direito à Vida no Trân-
sito : a Lei Seca” com Marcelo 
José Araújo,  O Constituciona-
lismo da Esperança na África 
do Sul: Lições ao Brasil”, com 
Saul Tourinho Leal, O Abu-
so de Patente com Newton 
Silveira e Autorização Prévia 
para a Biografia: Intimidade X 
Liberdade de Expressão” com 
Bruno Costa Lewicki.

O segundo dia de deba-
tes foi encerrado com o lan-
çamento dos livros “Direito à 
Felicidade – Filosofia, Histó-
ria, Teoria, Positivação e Juris-
dição” de Saul Tourinho Leal e 
“As Leis do Orçamento como 
Instrumento Técnico-Finan-
ceiro de Controle para a Efe-
tivação de Políticas Públicas 

de Acessibilidade” de Alex-
sandro Rahbani Aragão Feijó. 
Ambas as obras são resultado 
de trabalho de pesquisa para 
teses de mestrado dos seus 
autores. Durante a apresen-
tação das publicações, os au-
tores disseram esperar que os 
livros sirvam de instrumento 
de pesquisa para os estudio-
sos dos temas abordados.  

No terceiro e último dia fo-
ram realizadas quatro pales-
tras. Uma delas foi proferida 
pelo relator da minuta da Lei 
da Ficha Limpa (LC 135/2010), 
juiz Marlon Reis, Na ocasião, o 
magistrado palestrou sobre o 
“Financiamento das Campa-
nhas Eleitorais” e apresentou 
como a legislação eleitoral 
brasileira define o modelo de 
financiamento previsto no ar-
tigo 44, da Lei das Eleições.

No último dia do evento 
foram proferidas palestras 
sobre “A boa fé contratual na 
atual ordem constitucional”, 
como o advogado Gabriel Ro-

cha Furtado que fez ainda o 
lançamento do livro “Moral 
e Inadimplemento Substan-
cial”; “Processo Coletivo e 
Afirmação dos Direitos Fun-
damentais”, com Rinaldo 
Mouzalas; e “Ativismo Judi-
cial”, com Thiago Bonfim.

Após os debates,  hou-
ve um momento especial 
na Conferência da OAB/MA 
com o lançamento dos li-
vros: “O Nobre Deputado”, 
no qual o juiz Marlon reis 
relata por meio do perso-
nagem fictício Cândido 
Peçanha o que ouviu pes-
soalmente de políticos e 
pessoas envolvidas sobre 
o que define a eleição de 
candidatos a deputado fe-
deral ou estadual; “Moral e 
Inadimplemento Substan-
cial”, do advogado Gabriel 
Rocha Furtado; e Carlos 
Lula, especialista em direi-
to eleitoral que lançou a 4ª 
edição do livro “Direito Elei-
toral”.
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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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Subseções da OAB de Codó e Imperatriz 
festejam Dia do Advogado

Subseções

As Subseções da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil, Seção Maranhão, 

nos municípios de Codó/MA 
e Imperatriz-MA promoveram 
programação especial pelo 
Dia do Advogado, data come-
morada no 11 de agosto de 
2014. Na ocasião, os advoga-
dos das cidades que são base 
territorial das duas unidades 
participaram da “Festa dos 
engravatados”, churrasco de 
confraternização e de um tor-
neio de futebol society.

Na cidade de Codó, a pro-
gramação teve inicio no dia 
15 de agosto, com a inaugu-
ração da Sala da OAB na Uni-
dade Prisional de Ressocia-
lização do município (UPR), 
visita dos advogados ao ter-
reno onde será construída a 
nova sede, realização de so-
lenidade no auditório do Fó-
rum de Justiça de Município 
para a entrega de certificados 

aos representantes das Co-
missões da Subseção, e ainda 
criação, nomeação e posse de 

integrantes de cinco novas 
comissões da unidade.

No dia 16, a Diretoria da 
Subseção, encerrou a come-
moração com a “Festa dos 

engravatados”, no Casarão 
Longe Bar, e apresentação 
da banda Garagem Nacio-

nal. Presidida pelo advogado 
Francisco Antonio Ribeiro As-
sunção Machado, Codó tem 
como base territorial os mu-
nicípios de Timbiras, Coroatá, 

Peritoró, Santo Antônio dos 
Lopes, Capinzal do Norte e 
Cantanhede.

Por sua vez, a Subseção 
de Imperatriz promoveu uma 
série de atividades especiais, 
com direito a ação social, 
churrasco e prática esportiva, 
como a realização da terceira 
edição do torneio de futebol 
society “Justiça e Paz”, que 
teve a participação de seis 
equipes. A unidade também 
fez a doação de 381 kg de ali-
mentos não perecíveis para 
a Associação de Amparo aos 
Pacientes de Câncer da Re-
gião Tocantina (Ampare). A 
entrega aconteceu na manhã 
do dia 11.

O presidente da Subseção, 
Malaquias Neves, e sua dire-
toria também se confrater-
nizam com os advogados da 

região Tocantina em um chur-
rasco, no espaço Planeta Bola. 
A festa contou com a anima-
ção da dupla sertaneja, Bruno 
Sampaio e Josué.
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Resenha Jurídica vence Campeonato  
de Futebol dos Advogados

A equipe Resenha Jurídi-
ca foi a grande campeã 
do IV Campeonato de 

Futebol de Advogados pro-
movido pela OAB/MA e Caixa 
de Assistência dos Advogados 
do Maranhão em 2014. O títu-
lo foi decidido nas penalida-
des máximas com o time Ca-
çula, após empate no tempo 
regulamentar em 1X1. O ter-
ceiro lugar ficou com o Prime 
Legis que venceu a partida 
contra o Diretoria por 3 a 1.

A final da competição 
ocorreu no dia 9 de agosto, 
no campo de futebol do SESI 
Clube Araçagi. A equipe ven-
cedora recebeu o troféu do 

título das mãos do presidente 
da OAB/MA, Mário Macieira.

A artilharia do campeo-
nato terminou empatada en-
tre os jogadores/advogados 
Alain Laurent Campos Kazadi, 
do Resenha Jurídica, e Marce-
lo Ramos Pires Leal, do Prime 
Legis, que marcaram nove 
gols cada um. Também hou-
ve empate no terceiro lugar, 
entre os atletas Marcos Luis 
Braid Ribeiro, do Caçula, e 
Walbert de Azevedo Ribeiro 
Ducanges, do Atlético FC, que 
terminaram o torneio com 
oito gols marcados.

O IV Campeonato de Fute-
bol de Advogados teve início 

no dia 17 de maio deste ano, 
e teve 08 rodadas (incluindo 
quartas-de-final, semifinal e 
final) e a participação de 12 
equipes. A competição tam-

bém é uma preparação para 
o Campeonato Brasileiro de 
Futebol dos Advogados, que 
acontece entre 12 e 19 de ou-
tubro, no Rio de Janeiro.
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

PRIORIZZE PSICOLOGIA ESPECIALIZADA
Av. Colares Moreira - Ed. Office Tower, sala 532 - 
Renascença
Telefones: 8141-4608/ 8831-9600/ 8115-8333
E-mail: priorizze@gmail.com
Serviços:
Psicoterapia individual
Terapia de casal
Atendimento infantil
Avaliação psicológica
Orientação profissional
Orientação familiar
Psicoterapia grupal
Home Care (atendimento domiciliar)
Psicomotricidade
Psicólogas:
Shirleyzane Moura de Araujo
Yanne de Sousa Silva

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

CALHAU ODONTO LTDA.
Prótese e Odontopediatria
End.: Av. dos Holandeses, 4-A, quadra 10 Calhau
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 98 3227-2993/ 3227-0785
End.: calhauodonto@hotmail.comEnd.: Av. dos 
Holandeses, quadra 06, nº 07 - Calhau
Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 3268-7308/ 9993-5380/ 8805-9886
End.: unicaambientacoes@hotmail.com 

CARLITOS 
ELoja de roupas masculinas e acessórios.

End.: Praça Cândido Mendes, 366-A - Centro
Cidade/UF: CAXIAS/MA

Fone: (99) 3521-4168

CENTRO CITOLÓGICO DE IMPERATRIZ 
End.: Rua Simplício Moreira, 1270

Cidade/UF: Imperatriz/MA
Fone: (99) 3524-7335

DRA. ADRIANA SANTOS MALHEIROS 
Prótese dentária, implantes e dentística restauradora. Desconto 

de 10% em todo e qualquer procedimento e facilidade de 
parcelamento.

End.: Av. dos Holandeses, n°. 07, quadra 33, sala 305 - Ed. 
Metropolitan Market Place - Calhau

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: (98) 3227-2360/ 8828-3948

www.reabilitacao-oral.com
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FISCALIZAÇÃO 
ELEITORAL 

COM OS ADVOGADOS ELEITORALISTAS: 

 JURÍDICA

ESPECIAL 
ELEIÇÕES 2014

25 DE SETEMBRO ÀS 19H 
NO AUDITÓRIO DA OAB/MA

 Inscrições gratuitas pelo telefone 2107-5417

oabma.org.br

VAGAS LIMITADAS

RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO - é advogado, conselhei-
ro federal suplente da OAB, membro consultor da Comissão 
Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, diretor-geral 
da Escola Superior de Advocacia do Maranhão – ESA--
OAB/MA, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) e fundador e articulista do site jurídico Os Constitucio-
nalistas.

CARLOS AUGUSTO MACEDO COUTO - Graduado pela Universi-
dade Federal Fluminense. Professor Universitário, já tendo lecio-
nado na UNDB e na Universidade Ceuma. Conselheiro Federal da 
OAB/MA no triênio 2007/2009. Secretário Geral da OAB/MA na 
gestão 2010/2012 e na atual até 21/08/2014. É o atual Vice--
Presidente da OAB/MA.. É Advogado Militante, Inclusive no 
interior do Estado, Com notória atuação na área cível e  eleitoral,
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