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Expediente O Fórum - Informativo oficial da OAB-MA

Em tempos de Copa 

uma boa notícia. O time 

de Assistência dos Advo-
gados do Maranhão aca-
ba de sagrar-se campeão 

Assistências dos Advo-
-

de abril a 4 de maio, na 
cidade de Tibau do Sul, 

Aos atletas maranhen-
ses, nossos parabéns. A 
propósito, até o dia 10 
de agosto acontece, no 
Clube do Advogado, lo-

-

dos Advogados do Ma-
ranhão. Esses são alguns 

-

Ainda nesta publica-
-

derão conferir matéria 

MA com a diretoria do 

foi debatido o discipli-
namento das vagas  des-
tinadas aos advogados 

-
nham sendo ocupadas 

-

a Seccional Maranhense 
-

mentos para assegurar 
-

pelos advogados mara-
nhenses. 

-
de de compromisso dos 
novos advogados de 

-

de mais de 70 profissio-
nais. Em São Luís, ocor-

voltados para advoga-
dos recém ingressos na 

E como estamos nos 
aproximando de uma 
das festas mais tradicio-
nais do Maranhão, o São 

-

Arraial do Advogado, 

-
hama.

Uma boa leitura! 

TRÂMITES
Conselheira federal Valéria Lauande 

Global Mulheres do Sesi

-
-

pelo Colégio de Advogados de Madrid/Espanha, entre os dias 24 
a 26 de abril deste ano. O encontro contou com mesas redondas 
sobre temas relacionados ao exercício profissional do advogado 
e assuntos atuais do mundo jurídico. Durante o Encuentros en 
Madrid, Valéria Lauande encontrou o ex-presidente do Colégio 

Advogados de Madrid, a decana Sonia Gumpert Melgosa.

-
-
-

ral Ricardo Macieira, titular da Vara de Meio Ambiente. A diretoria 

enlutados com tão irreparável perda.

-

-

-

foi dividida em dois grupos: no horário matutino com integrantes 
-
-
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“cidades-sede” da Copa do 
Mundo terão um contato mais 
íntimo com o direito desporti-
vo. Tomado por investimentos 
mais férteis em esportes como 

-

parece finalmente anunciar-se 

esportiva. 
A chegada de conhecidas 

atletas nacionais e estrangei-
ras ao recém-criado “Maranhão 
Vôlei” despertou novamente o 

apaixonante esporte. 
Os principais clubes de fu-

tebol da capital, certamente 
perfilhados pelo sucesso do 

-
truturas de treinamento e a tra-

norte-nordeste.
E não nos olvidamos do 

-
-

nos primeiros anos, já figura 
entre as mais bem colocadas 

-
no. 

O resultado de tais incre-

maranhense era carente de 
eventos esportivos, é simples: 
estádios e ginásios são cons-
tantemente assomados por 

o direito desportivo voltou a 

nossos juristas, instados por 
clientes ou jurisdicionados, 
deparem-se com a anato-
mia normativa desse esparso 
ramo jurídico. 

A vinda de atletas, com o 

trabalhista estabelecido entre 
empregado e empregador; a 
Lei 9.615/98, também conheci-
da como “Lei Pelé”; o direito de 

a possibilidade de as entida-
des desportivas profissionais 
firmarem-se como sociedade 
empresária, arts 1.039 a 1.092 
do Código Civil; os preceitos 

extenso rol de debates judi-
ciais.

tem-se o relacionamento en-
tre clubes e torcedores, a ser 
operado pelo inovador e já as-
sentado de constitucionalida-

Torcedor”. 

Salienta-se, nesse específi-

defendido por doutrina e refe-
rendado por jurisprudência no 

-
ária das normas do Código de 
Defesa do Consumidor.  

Por ocasião, a recente de-
cisão - em sede de recurso 
especial (Resp nº 1.413.192)-  

-

-

específica.”
-

telinho ou ao Castelão deve ter 

um consumidor.
Em palavras finais, tantos e 

-
gem como objetos de deman-
da nas maiores cidades do Ma-
ranhão. 

-

o extraordinário trabalho em-
-

-

Como se dessume, cada 
ponto de discussão concer-
nente ao direito desportivo 

e dissimulado”, como assim 
escrevera Machado de Assis, 

advogados e membros do MP 
-

ar em direitos malferidos.     

A PALAVRA DO(A) ADVOGADO(A)

DIREITO DESPORTIVO VOLTA A PULSAR NO MARANHÃO
Por: Ana Cristina Brandão Feitosa, advogada especialista em direito imobiliário, bancário e 
consumerista, com atuação nas áreas: fundiária, trabalhista e família. 
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OAB/MA define com direção do Fórum disciplinamento 
do uso de vagas destinadas aos advogados

Comissão de Direito Previdenciário da OAB/MA 
se reúne com Gerência Executiva do INSS

De fevereiro a abril des-
te ano, membros da 
Comissão de Direito 

representantes da Gerência 
-

lidade de formar uma pauta 
-

previdenciária, diante das 
-
-

das por estes profissionais.
Segundo o vice-presiden-

te da Comissão de Direito 

e Silva Ramos, na reunião do 
mês de fevereiro, participa-
ram cerca de 30 advogados, o 
gerente executivo substituto, 

-
tos e o chefe da Procuradoria 

Costa. “Desta reunião foram 

a primeira para tratar de pro-
blemas diretamente com a 
Gerência Executiva e com a 

-
gunda para tratar de proble-

-
tinada a tratar de problemas 
enfrentados junto aos bancos, 

-
ditos judiciais”, informa.

fevereiro, a Comissão recebeu 
resposta positiva da Gerência 

-

gurados na própria sede dos 

de terminal na sede da Agên-

-

-
-

gados previdenciários.
-

do ofício solicitando ao órgão 

responsável do Ministério da 
-

de São Luís, endossando pe-
dido da Gerência Executiva 
local nesse sentido.

-
ceu a reunião com a coorde-

advogados foram bem rece-
bidos pelo coordenador dos 

Milhomem.

ocorreu a reunião com a Pre-
sidência da Turma Recursal, 

Castro também foi bastan-

grande parte dos pleitos dos 
advogados devem ser aten-

Segunda Turma na TR e com 
-

dores.

O MA, Mário Macieira, e 
o tesoureiro da enti-

dade, Marco Lara, reuniram-
-se no dia 23 de abril, com o 

Santos, para discutir o discipli-
namento do uso do estacio-

aos advogados maranhenses.

e cancelas a serem instaladas 

no local a fim de assegurar 

pelos profissionais da advo-
-

sentar devidamente identifi-

indevido da vaga foi mani-
festada pelo presidente da 
entidade, Mário Macieira, por 

Gomes dos Santos. Ao todo, 
71 vagas são reservadas para 
os advogados. 
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Equipe da OAB/MA e CAA/MA comemora título de campeã da I Copa Fut 
7 das Caixas de Assistências dos Advogados do Nordeste

Oda Caixa de Assistên-
cia dos Advogados 

do Maranhão é o grande 

de Assistências dos Advo-

abril a 4 de maio deste ano, 
na cidade de Tibau do Sul, 

-
ria do time maranhense foi 
definida nos pênaltis, logo 
após empate de 1×1, no 
tempo regulamentar, contra 

-
tência dos Advogados do 

Maranhão e do Rio Grande do 

disputa foi para as penalidades 

marcou 7 pênaltis, contra 6 do 

festejado pelos 15 atletas advo-

do Coordenador das Caixas de 

terceiro lugar ficou com o time 
-

ará por 1 a 0.
O presidente da Comissão 

-
-

classificamos em segundo na 
chave para a segunda fase do 

ganhamos de 4 x 2 de Sergipe, 
e na grande final enfrentamos e 
ganhamos nos pênaltis do Rio 

campeão brasileiro de futebol 
dos advogados 2013”, ressalta.

O atleta advogado mara-
-

colhido o artilheiro da com-

Roberto Cavalcante pegou 2 
pênaltis na grande final. “É im-

-

união do grupo nos treinamen-

-
be tirar o máximo de cada atle-
ta, formando uma verdadeira 

-
tória, ganhando pela primeira 

-

MA também ganhou o título de 
campeão do torneio esportivo 
promovido no Dia do Trabalho, 

(Sesi).
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Equipe da OAB/MA e CAA/MA comemora título de campeã da I Copa Fut 
7 das Caixas de Assistências dos Advogados do Nordeste

7



8



Mais de 70 novos advogados participam 
de Solenidade de Compromisso na Subseção 
da OAB de Imperatriz-MA

A Solenidade de Com-
promisso, no dia 25 de abril, 

-
vos advogados. Os profissio-

-

A solenidade contou com 

-
-MA, Ulisses César, e a direto-

Antes de tomarem posse, os 
advogados foram instruídos 

“Como deveres eles de-
vem ter como premissa do 
exercício profissional a ética, 
a honestidade e a transparên-
cia”, destacou o presidente da 

-

9



Atrações
Boi de Morros, 

Boi de Maracanã. 
Boizinho Barrica 

e Stanley 
& Christian

de junho (sexta-feira)
Novo Batuque Brasil

Ingressos na Loja dos 
advogados, a partir do dia 
26 de maio. (04 ingressos 
por advogado adimplente 
com as anuidades, 
respeitada a lotação do 
espaço) 

06 
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CONVÊNIOS
ACOMPANHE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS PELA CAA

VITAL ODONTO
Avenida 04, 36 A - Cohab Anil IV
Telefones: 3258 4141/ 3245 8237
Serviços odontológicos em Clínica geral e Diversas especialidades.
 Desconto de 15 % sobre os procedimentos

CNA
Av Daniel De La Touche, quadra 01, nº 03 - Cohama
Desconto de 25% nas mensalidades dos cursos de inglês e 
espanhol.
 

 Virtuoza Estética e Pilates
Rua M, quadra 15, nº 46 - Cohatrac I
Telefone: 3304 2130 
clinicavirtuoza@outlook.com
facebook.com/ virtuozama
Desconto de 15 % em todos os procedimentos realizados.

 SOS DIGITAÇÃO INTERNET
Assessoria esportiva de treinamento de corrida, caminhada e 

funcional na praia de São Marcos. Desconto de 15%.
End.: Rua Vênus, 216 - Recanto dos Vinhais

Cidade/UF: São Luís/MA
Fone: 4141-1500 

FISIOTERAPIA E PILATES
Desconto de 10% nos pacotes de Pilates, sessões de massagem 

com pedras quentes e fisioterapias.
End.: Rua Amazonas, 63 - Centro

Cidade/UF: Imperatriz/MA.
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A -
cola Superior da Advoca-
cia (ESA/MA) e Comissão 

-

compromisso no dia 23. O even-
to foi aberto pelo presidente da 
Seccional Maranhense, Mário 

-
-

entidade.
Compuseram ainda a mesa 

de abertura o diretor da ESA/MA, 
o advogado Rodrigo Lago, o pre-

-

O diretor geral da ESA/MA, 
Rodrigo Lago, primeiro pales-
trante do encontro, deu boas-
-vindas aos participantes e disse 

contribuir com o exercício pro-
fissional dos novos advogados. 

-
ca na Advocacia”, em conjunto 
com o presidente Mário Maciei-

-
se para o Estatuto do Advogado 

de descumprimento. Dentre as 

proibido ao advogado, conforme 
o Artigo 11, do Código de Ética, 

tenha patrono constituído, sem 
prévio conhecimento do mesmo 

de medidas judiciais urgentes e 

inadiáveis”. Disse ser essa uma 

-
-

branda.

falou sobre os honorários a se-

e discorreu ainda sobre a publici-

forma moderada e apenas com 
caráter informativo.

Em seguida, o presidente Má-
rio Macieira abordou o tema fa-

-
do ele, são fundamentais para a 

-
correu sobre cada um dos temas 

-
sional não é um mero conselho 
moral, são normas do Direito 

-
-

ência do advogado são normas 
e devem ser respeitadas”, desta-
cou. Mário concluiu sua fala lem-

sua honestidade.
O terceiro palestrante do en-

contro foi o presidente da Co-
missão de Direito Empresarial e 

MA, o advogado e professor uni-
-

Especiais. Por ser, na opinião do 
palestrante, a porta de entrada 
para o exercício da advocacia 
dos novos advogados, Diego 
disse ser necessário entender o 

-

-
sual é diferente. Existe uma lei 
específica e se o advogado não 

tiver conhecimento da matéria 
pode ter problemas no exercício 
de sua atividade profissional daí 

debatido”, disse.
O evento prosseguiu com a 

palestra sobre “Gestão de Escri-

marketing” proferida pelo tesou-
reiro da Seccional Maranhense, 
Marco Lara. Também foi debati-

-
nal Gustavo Meneses Rocha. O 

em Direito Eleitoral, Carlos Edu-

de sua experiência como profis-

de 10 anos e também sobre as 
possibilidades do mercado ten-
do em vista a proximidade das 

OAB/MA realiza III Encontro 
de Iniciação à Advocacia
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