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Trechos do editorial, da edi-
ção passada desta publicação, 
tiveram a honra da republi-
cação em artigo do advogado 
e jornalista Sálvio Dino, em 
sua coluna no jornal O Estado 
do Maranhão (11/05/2010). 
Com o título do nome dado a 
esta publicação, O FÓRUM, 
o cronista, com a habitual per-
cepção apurada do cotidiano, 
dedica-se a enaltecer a agenda 
de trabalho adotada pela Sec-
cional: “ora, a gente correndo 
os olhos em O Fórum, se vê e se 
sente, de maneira admirável e 
digna de rasgados aplausos, a di-
nâmica da atual gestão, como se 
estivesse fazendo uma relevante 
prestação de contas de seus com-
promissos de campanha...”  

Os comentários elogiosos, 
vindo de um dos nomes mais 
reconhecidos da Advocacia 
Maranhense, têm peso maior 
de responsabilidade do que de 
galardão. O registro veio em 
momento oportuno, quan-
do a reunião de pauta para o 
número 3, deste informativo, 
já havia deliberado como ma-
téria principal a avaliação dos 
100 primeiros dias da gestão 
que tem à frente a liderança 
do advogado Mário Macieira. 
Não é mera figura de estilo a 
determinação firme do capí-
tulo I, do Estatuto da Ordem 
dos Advogados brasileiros, no 
artigo 44, que estabelece como 
finalidades da OAB: “defender 

compromisso com a Ordem
a Constituição, a ordem jurí-
dica do Estado Democrático 
de Direito, os direitos huma-
nos, a justiça social e pugnar 
pela boa aplicação da lei, pela 
rápida administração da justi-
ça e pelo aperfeiçoamento da 
cultura e das instituições jurí-
dicas”. O braço da Seccional 
Maranhense, nos últimos me-
ses, tem convertido cada uma 
de suas ações, eventos e ativi-
dades nos pressupostos acima 
estabelecidos, além da inarre-
dável defesa das prerrogativas 
dos advogados que, segundo 
as palavras do próprio presi-
dente Mário Macieira, “são a 
defesa da própria sociedade”. 

O balanço deste início de 
gestão é mais do que uma 
prestação de contas. Trata-se 
do cumprimento das missões 
institucionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil, acres-
centado do compromisso 
assumido pelos advogados 
e advogados que trabalham, 
voluntariamente, por uma 
entidade que precisa avançar 
sempre. Esta publicação tam-
bém cumpre, portanto, mais 
uma etapa de sua existência, 
dentro de uma política de 
comunicação implicada com 
práticas comprometidas com 
a democracia e a construção 
da cidadania. 
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O espaço da Tribuna do Leitor, este mês, será ocupado por um dos leitores mais 
criteriosos do jornal O FÓRUM. Advogado, cronista, ex-deputado estadual 
cassado pela Ditadura Militar,  Sálvio Dino escolheu como tema de seu artigo 
semanal a última edição deste jornal e as respectivas informações divulgadas. 
A publicação do texto serve para que esta e as próximas edições continuem 
atendendo às exigências da classe dos advogados.

Tribuna  
do 

LeitorPeriodicidade: mensal
tiragem: 7 mil exemplares
Reportagens: Antônio Carlos de Oliveira
Fotos: Handson Chagas e colaboradores
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CARTUM GENTILMENTE CEDIDO POR SELEM, BERTOzzI 
CONSULTORES ASSOCIADOS

Justa Homenagem
Ex-Secretário de Segurança Pública do Estado, ex-Procura-
dor Geral do Estado e presidente da OAB/MA com enormes 
serviços prestados à classe. O conselheiro federal da OAB, 
Raimundo Marques continua sendo sempre um bom motivo 
para homenagens. Ele recebeu, recentemente, o título de Ci-
dadão Pedreirense, da Câmara de Vereadores daquele muni-
cípio, na ocasião comemorativa dos 90 anos de emancipação 
político-administrativa da cidade. Fiel ao seu estilo, Marques 
considerou: “a homenagem que recebo não se destina somente à 
minha pessoa, como também à OAB e às instituições a que tenho 
servido e que fizeram de mim um missionário do bom combate”. 
Vale repetir o preceito: a cada um segundo suas obras.

Juventude Advogada
O presidente da Comissão de Jovens Advogados da OAB/MA, 
Kleber José, esteve representando a instituição no Colégio de Pre-
sidentes das Comissões Seccionais dos Advogados em Início de 
Carreira e no I Encontro Estadual de Jovens Advogados, que acon-
tecem na semana passada, de 29/4 a 1 de maio, no Rio Branco, 
Acre. Kleber trouxe na bagagem idéias e projetos para implemen-
tar e incentivar ainda mais os advogados em início de carreira, tais 
como a Cartilha do Jovem Advogado e outros.

Zagallo em comissão nacional 
 Um reconhecimento à altura da dedicação às causas sociais e à 
advocacia. O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Guilherme zagallo foi designado, pelo presidente 
nacional da entidade, Ophir Cavalcante, para o cargo de presi-
dente da Comissão Nacional de Informática e Estatística, uma 
das mais importantes da instituição. Relator nacional em Direitos 
Humanos, na área de Meio Ambiente, escolhido pela Plataforma 
Dhesca Brasil, com o aval da Câmara Federal, Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência da República e de agências da ONU, 
Guilherme zagallo foi vice-presidente da OAB/MA, na gestão de 
Dr. Caldas Góis. 
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cRM e OAB promovem i ciclo  
de Debates Médico Jurídicos

O OAB/MA e o Conselho 
Regional de Medicina do Ma-
ranhão promoveram, no final 
do mês de abril, o I Ciclo de 
Debates Médico Jurídicos, no 
auditório do CRM, no Renas-
cença. Os debates abordaram 
o tema O Novo Código de 
Ética Médica, que entrou em 
vigor no mês passado. Com 
palestras ministradas pelo Dr. 
Antônio de Pádua Sousa médi-
co, pelo Dr. Eduardo Dantas, 
advogado em Recife, presi-
dente da Associação Pernam-
bucana de Direito Médico e 
pela Dra. Deíla Maia, médica 
e advogada, presidente da Co-
missão de Bioética da OAB/
MA, o evento interdisciplinar 

foi uma iniciativa inédita no 
Maranhão. “Essa é a primeira 
vez que  a OAB se volta para 
um evento deste nível, que 
envolve tanto os aspectos mé-
dicos quanto jurídicos. É um 
evento realmente importante e 
muito relevante para ambas as 
classes, pois todos precisam ter 
conhecimento do Novo Códi-
go de Ética”, afirmou a médica 
e advogada. 

Com um vasto currículo, o 
Dr. Eduardo Eduardo Vascon-
celos dos Santos Dantas, advo-
gado, especialista em Direito 
de Consumo pela Universidad 
de Castilla-La Mancha, Mestre 
em Direito Médico pela Uni-
versity of Glasgow, membro 
do Council of Presidents da 
World Association for Medical 
Law, membro da Association 
Française de Droit de la San-
té, coordenador da Association 
de Recherche et de Formation 
en Droit Medical, professor 
do Curso de Pós-Graduação 
em Direito Médico Hospitalar 
da Universidade Católica de 
Salvador, destacou pontos im-
portantes no Novo Código de 
Ética Médica. “O Código pas-
sa a incorporar as novas tecno-
logias e os novos dilemas da 
bioética, que não existiam há 
20 anos e vem ajustar os novos 
saberes. Para os estudantes, eu 
diria que é uma matéria ainda 
bastante nova, que faz  a liga-
ção entre o Direito e a Medi-
cina, de modo a criar um en-
tendimento, uma linguagem 
muito importante”, concluiu.

I Ciclo de Debates Medico Juridicos

 Eduardo Dantas,  expositor do I Ciclo de Palestras Médico-Jurídicas e Mestre em 
Direito Médico pela University of Glasgow
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A Comissão de Sociedades de Advogados da OAB/MA já 
definiu a sistemática de atuação, em 2010, visando empreender 
novas medidas para regularização, assessoramento e defesa dos in-
teresses das sociedades de advogados, inscritas na entidade.

“Desde a criação da comissão de sociedades de advogados, 
em abril de 2007, temos desenvolvido relevantes serviços aos 
advogados maranhenses, sobretudo àqueles que, com dina-
mismo e espírito empreendedor, tiveram a percepção de que 
a reunião de advogados em sociedades formais é sempre mais 
vantajosa, tanto do ponto de vista financeiro – com consid-
erável redução da carga tributária –  como também do ponto 
de vista profissional, que cada vez consome mais tempo e por 
isso exige mais profissionalismo e diversidade de atuação”, ex-
plica Marco Antônio Coêlho Lara, presidente da Comissão. 
Segundo ele, “ano a ano tem aumentado consideravelmente 
a demanda pelas atividades básicas da comissão, tais como de 
receber, de analisar e de opinar sobre os instrumentos de con-
stituição, de alteração ou até mesmo de rescisão de Contratos 
Sociais de Sociedades de Advogados, o que demonstra o au-
mento dessa consciência acerca dos benefícios decorrentes do 
exercício coletivo da advocacia.” 

 
Facilidades On line - Para quem ainda não sabe, a Comissão 

disponibiliza em seu link, no site da OAB/MA (www.oabma.
org.br), modelos de alteração, de constituição e/ou de distrato 
de contrato social de sociedades de advogados, todos elabora-
dos de acordo com a legislação em vigor, contendo as cláusulas 
obrigatórias definidas em lei e, também, pelo Conselho Fed-
eral, através do Provimento 112/2006, facilitando bastante a 
tramitação interna dos processos, evitando erros ou emendas 
que, no futuro, poderiam ser nocivos à própria sociedade ou 
seus membros. Atualmente, a Comissão também já viabiliza 
ao público a consulta às sociedades de advogados inscritas na 
OAB/MA, informando em tempo real a sua razão social, com 
endereço e telefones, assim como o seu número de registro e a 
identificação dos seus sócios.  

“Nosso objetivo é avançar sempre e, por isso, já estamos 
tentando viabilizar recursos ou parcerias para permitir a 
emissão de certidões online de regularidade e de composição 
das sociedades, agilizando ainda mais o cumprimento do 
papel de bem informar a respeito das sociedades constituí-
das e de seus membros, dando-lhes ainda mais notoriedade 
e transparência junto à sua clientela”, comenta Marco Lara. 
Além do presidente, Marco Lara, integram a comissão os ad-
vogados Gustavo Menezes Rocha (vice-presidente), Haroldo 
Guimarães Soares Filho (secretário-geral), Christian Ometto 
Carreira Paulo, Danilo Silva da Canhota, David Abdalla Pires 
Leal e Marcos Luís Braid Ribeiro Simões (membros efetivos 
titulares), que se reúnem, ordinariamente, nas primeiras e ter-
ceiras 3as. feiras de cada mês. 

sAiBA MAis
Comissão de Sociedade de Advogados: vanta-
gem às sociedades inscritas na OAB
A Comissão de Sociedades de Advogados tem 
como principais atribuições estudar, conhecer e 
fazer respeitar as normas aplicáveis às sociedades 
de advogados, disciplinando as suas atividades e 
conferindo o correto atendimento, pelas mesmas, 
dos requisitos mínimos de funcionamento e de 
atividades impostas em leis e provimentos regu-
lamentadores do Conselho Federal e da Seccional 
da OAB.  É, também, atribuição da Comissão, 
defender os interesses coletivos das Sociedades de 
Advogados e assessorar o Conselho Seccional na 
tomada de decisões a respeito do funcionamento 
das mesmas, considerando o dever da entidade em 
dar publicidade, segurança e transparência aos atos 
societários dos seus inscritos, valorizando e fortale-

cendo a advocacia.
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A divulgação, abaixo resumida, de algumas das ações e eventos dos 100 primeiros dias da gestão do 
presidente Mário Macieira representa a primeira etapa de cumprimento dos compromissos assumi-
dos, com a transparência, com interiorização, com a moderna advocacia, com a defesa do Estado 

Democrático de Direito, em suma, com as missões institucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. 

100 dias de compromissos 

Em defesa do Estado 
Democrático de Direito

• Realização de Audiência Pública para debater problemas 
nos Juizados Especiais da Capital;

• Entrega do Relatório à Corregedoria-Geral da Justiça 
solicitando providências aos problemas detectados nos 
Juizados Especiais;

• Criação da Comissão Especial de Acompanhamento dos 
Juizados Especiais;

• Reativação do projeto OAB NAS ESCOLAS;
• Criação do novo projeto editorial do jornal da OAB e 

implementação de uma política de comunicação para a 
Seccional;

• Disponibilização do acesso à legislação estadual, pos-
sibilitando o acesso às leis estaduais em link no site da 
OAB;

• Elaboração de diversos projetos de emenda constitucio-
nal e de lei pela Comissão de Estudos Constitucionais;

• Cinquenta e nove (59) atividades em defesa dos Direi-
tos Humanos, tais como visitas às áreas em conflitos no 
meio urbano e rural, áreas de risco, visitas a estabeleci-
mentos prisionais, participação em audiências públicas, 
reuniões técnicas, elaboração de termos de cooperação 
técnica, participação em fóruns populares;

• Atuação nos seguintes organismos: FÓRUM DAS 
COMUNIDADES AMEAÇADAS DE DESPEJO DE 
PAÇO DO LUMIAR, FÓRUM DAS COMUNIDA-
DES QUE VIVEM EM ÁREAS DE RISCO DE SÃO 
LUÍS, COMISSÃO ESTADUAL DE COMBATE À 
VIOLÊNCIA NO CAMPO, COMITÊ DE COM-
BATE À TORTURA, CONSELHO ESTADUAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, CAMPA-
NHA ESTADUAL PELO LIMITE DA PROPRIE-
DADE RURAL, DEFESA DO DIREITO HUMANO 
À MORADIA DIGNA, COMBATE À TORTURA, 
DEFESA DO DIREITO DAS MINORIAS;

• Criação da Comissão de Defesa do Contribuinte.

Defesa das Prerrogativas
• Reativação do disque-prerrogativa (celular: 9116.3011);
• Elaboração do Plano de Trabalho e Metas da Comissão;
•  Sete (07) atendimentos in loco de violação a prerrogativas de 

advogados;
• Dezessete (17) processos despachados e julgados;
• Vinte e nove (29) ofícios solicitando providências;
• 100% de êxito nas providências tomadas;
• Criação da Comissão da Advocacia Municipalista, dos Secu-

ritários e da Advocacia Trabalhista;
• Ouvidoria: ( SÓ FALTA ESSA)
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A criação de novas comissões, adequadas às necessidades do momento, e o aprofundamento das con-
quistas demonstram mais do que uma prestação de contas, são ações em nome das causas daqueles que 

defendem os direitos e que são, por assim dizer, as causas da sociedade. Confira.

(Leia o relato completo das atividades das comissões no site  www.oabma.org.br)

100 dias de compromissos 

 interiorização da OAB/MA:
• Realização do Colégio de Presidentes de Subseções em 

Caxias;
• Dois ciclos de debates nas subseções de Caxias e Imperatriz;
• Dois cursos de aperfeiçoamento;
• 188 atendimentos odontológicos;
• Baile de Carnaval dos Advogados de Caxias;
• Escolha dos delegados da CAA em cada subseção;
• Mudança da sede da Subseção de Caxias;
• Criação da Comissão de Interiorização e Articulação com 

as Subseções;
• Reivindicações que resultaram na criação de mais uma 

Vara de Trabalho e de um posto da Caixa Econômica 
Federal, no órgão, em Imperatriz. 

Outras iniciativas e projetos:
•  Criação do projeto OAB Legal, uma oportunidade aos 

advogados com anuidades em atraso, que poderão fazer, a 
partir de agora, o parcelamento dos seus débitos, instituída 
pela Resolução nº 004/2010;

• Realização do projeto Advogar com Arte
• Realização do I Baile de Carnaval dos Advogados e Advogadas

Ensino Jurídico, por intermédios dos eventos e 
atividades desenvolvidas pela Escola superior de Advocacia 

(EsA), que realizou:

• Lançamento do Concurso de monografias Célia Linhares;

• Cinco (05) mini-cursos, entre eles: Teoria e Prática do Tri-
bunal do Júri: de acordo com a Lei n.º 11.689/08; Teoria e 
Prática dos Juizados Especiais Cíveis; Gestão de Negócios em 
Advocacia; Prática de Advocacia Trabalhista; A Nova Lei de 
Mandado de Segurança;

• Três (03) palestras do evento Quinta Jurídica, com pales-
trantes de reconhecimento nacional, tais como: Inocêncio 
Mártires Coêlho, Antônio Vieira e Alexandre de Moraes

• Um (01) Congresso, o I Congresso Maranhense de Direito 
Eleitoral

• Um total de 1.868 participantes dos cursos e palestras ofe-
recidas, sendo 600 apenas na exposição do especialista em 
Direito Constitucional, Alexandre de Moraes

Assistência ao Advogado, promovida 
pela caixa de Assistência ao Advogado (cAA) que 

realizou, no período:

• 74 novos convênios; Em media: mais de um convênio 
por dia útil;

• 893 atendimentos médico-odontológicos. 202 novos 
inscritos;

• Inauguração do consultório ginecológico;
• Criação de selo de convênios para identificação de esta-

belecimentos credenciados;
• Realização da I Feira da Mulher Advogada;
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OAB cria Fórum para 
Advocacia criminal

PRERROGATIVAS

“A falta de 
informação ainda 

é um entrave 
para a defesa das 

prerrogativas 
profissionais”

Erivelton Lago, presidente do Fórum Permanente de Advocacia Criminal

Criar um espaço democrático 
para discutir idéias e práticas que 
ajudem no aprimoramento técni-
co-científico dos profissionais de 
advocacia, com atuação na área cri-
minal. Este é um dos objetivos do 
Fórum Permanente da Advocacia 
Criminal, que está sendo implan-
tado pela OAB/MA, na perspecti-
va de efetivar uma política de capa-
citação continuada dos advogados 
criminalistas, envolvendo também 
professores, estudantes de Direito 
e servidores do Judiciário, que de-
senvolvem suas atividades na esfera 
criminal.
 “Nosso objetivo é trazer o advo-
gado criminalista para dentro da 
OAB, com a realização – em par-
ceria com a Escola Superior de Ad-
vocacia – de seminários, ciclo de 
debates, mesas-redondas e cursos 
específicos de interesse da advoca-

cia criminal, discutindo-se, inclu-
sive, nesses eventos, as formas de 
atuação dos advogados criminalis-
tas nas delegacias de Polícia, Varas 
Criminais, Juizados Especiais Cri-
minais e nos tribunais de instância 
superior”, salienta o presidente do 
Fórum Permanente da Advocacia 
Criminal, o conselheiro estadual, 
Erivelton Lago. De acordo com 
o advogado, o Fórum – que tem 
como coordenador o conselheiro 
estadual e defensor público, Adria-
no Jorge Campos, e como secre-
tário o advogado, Jamilson José 
Pereira Mubarack – vai propiciar 
uma discussão mais ampla sobre 
esse ramo da advocacia, debaten-
do-se, em conjunto, as dúvidas que 
estão sempre presentes na militân-
cia diária, em face do surgimento 
de novas leis penais e novos pro-
cedimentos processuais criminais. 

Atualização e articulação - “O Fó-
rum proporcionará a atualização 
constante dos advogados crimi-
nalistas em relação ao que vem 
sendo modificado em termos de 
legislação. Com a iniciativa, tere-
mos oportunidade de pesquisar e 
estudar as normas pertinentes ao 
Direito Penal e a sua aplicabilida-
de na advocacia criminal”, aponta 
Erivelton Lago. Além da criação 
de instrumentos de controle social 
sobre as instituições de execução 

penal – com a instalação de fó-
runs de temas específicos –, ga-
nhará ênfase, no desenvolvimento 
do projeto, os procedimentos que 
possam viabilizar parcerias nas es-
feras públicas e privada e no ter-
ceiro setor. “Além dessas parcerias, 
temos que estar articulados, tam-
bém, com todas as áreas do esta-
belecimento penal, viabilizando o 
desenvolvimento de ações plane-
jadas, sob a supervisão da OAB”, 
ressalta Erivelton Lago.
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Vara criminal em Açailândia: mais uma 
reivindicação atendida

EsA promove curso com Alan Paiva  
em imperatriz

OAb cada vez 

mais presente

Antônio Brito, presidente da subseção de Açailândia, acompanhando de perto a 
tramitação do pleito 

Auditório da Subseção de Imperatriz ficou lotado: evento aprovado pelos presentes 

A caba de ser aprovado, pelo Pleno do Tribunal de Justiça, 
projeto de lei complementar que cria uma Vara Criminal 
da comarca de Açailândia. A criação da vara resulta de 

solicitação apresentada, em abril, pelo presidente da OAB/MA, 
Mário Macieira, e pelo presidente da Subseção de Açailândia, 
Antonio Brito de Morais, durante uma audiência com o desem-
bargador Jamil Gedeon. “A deliberação, do Pleno do Tribunal de 
Justiça, pela criação de uma Vara Criminal, em Açailândia, aponta 
uma perspectiva melhor para a solução do grave problema de con-
gestionamento de processos, que vem emperrando a prestação ju-
risdicional na comarca, prejudicando diretamente os advogados, 
as partes e a sociedade. Resta-nos, agora, lutar para que o projeto 
seja aprovado, o mais rápido possível, na Assembléia Legislativa. 
Vamos ficar atentos e acompanhar sua tramitação naquela Casa”, 
ressalta o presidente da Subseção da OAB de Açailândia, Antonio 
Brito de Morais. Cerca de 10 mil processos tramitam hoje nas va-
ras já existentes na comarca do município. A reivindicação da Vara 
Criminal de Açailândia faz parte do plano de ação da OAB/MA, 
que tem como um dos objetivos melhorar a prestação jurisdicional 
nas comarcas dos municípios maranhenses.

O grande público presente ao curso Teoria e Prática do Tribu-
nal do Júri: de acordo com a Lei nº 11.689/08, realizado pela 
Escola Superior de Advocacia, nos dias 12 e 23 deste mês, em 
Imperatriz, foi a prova do êxito das ações de interiorização pro-
movidas pela OAB/MA. Ministrado pelo advogado criminalis-
ta, Alan Paiva, formado pela Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). Com doutorando pela Universidade de zaragoza, na 
Espanha, o curso apresentar os aspectos gerais do novo procedi-
mento do Tribunal do Júri, com abordagem das modificações 
instauradas pela Lei n0. 11.689/08. Os advogados e estudantes 
de Direito tiveram acesso a informações sobre Aspectos Gerais 
do Tribunal do Júri; a primeira fase: Juízo de Formação da Cul-
pa - Judicium Accusationis; a segunda fase: O Juízo da Causa 
- Judicium Causae. A maioria dos participantes considerou que 
o curso proporcionou uma visão completa do novo Tribunal 
Popular, que contribuiu tanto para o estudo, como para uma 
melhor atuação na tribuna de defesa. O palestrante Alan Paiva 

foi assessor da Procuradoria Geral de Justiça e do Tribunal de 
Justiça do Estado, na área criminal. É conselheiro estadual titu-
lar da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e 
autor do livro Na Tribuna de Defesa, no prelo.
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ASSISTÊNCIA

Teresinha Marques e Rosimeire Barros, da CAA, durante entrega de brindes

A secretária-geral da CAA, Teresinha Marques e a advogada Maria do Carmo Men-
donça dos Santos, durante entrega de prêmios.

Por uma causa nobre
CAA e OAB realizam evento em homenagem às advogadas mães 

“As mães são o último reduto de 
esperança. Vocês, que conhecem 
a lei, que estão nesta casa da jus-
tiça, têm uma responsabilidade 
ainda maior com os filhos”, res-
saltou o educador Cidinho Mar-
ques, durante a palestra Mães e 
Filhos: amor de mais, amor de 
menos?  no evento especial em 
homenagem às mães advogadas, 
organizado em parceria pela Caixa 
de Assistência dos Advogados do 
Maranhão (CAA) e pela Ordem 
dos Advogados do Brasil no Mara-
nhão (OAB/MA). A programação 
foi aberta pela vice-presidente da 
OAB, Valéria Lauande, com a pre-
sença do ex-presidente da OAB, 
José Caldas Gois, do conselhei-
ro federal, Raimundo Marques, 
do secretário-geral da Seccional, 
Carlos Couto, entre outros.  As 
mães advogadas e os respectivos 
dependentes presentes ao evento 
receberam as boas vindas da secre-
tária-geral da Caixa de Assistên-
cia, Teresinha Marques, que disse 
estar satisfeita em compartilhar 

aquele momento de comemora-
ção e alegria. “Com essa iniciati-
va queremos prestar uma singela 
homenagem às mães advogadas 
e, também, às mães dos nossos as-
sociados, que são importantes em 
qualquer dia do ano. Nossos pa-
rabéns a elas e a todos que vieram 
prestigiar este evento, que prepa-
ramos com muito carinho para 
as nossas colegas de profissão”, 
destacou. No evento, houve a ex-
posição de pintura da advogada e 
mãe, Elisa Coelho Anchieta, em 
mais uma edição do projeto Ad-
vogar com Arte. Foi também rea-
lizado um sorteio de brindes para 
as mães advogadas e oferecido um 
coquetel aos presentes.
Advogadas contam agora com 
consultório ginecológico - “Este é 
um momento muito importante 
para a Caixa de Assistência, que 
escolheu a programação come-
morativa do Dia das Mães, para 
lançar mais um serviço impor-
tante em benefício da saúde das 
mulheres advogadas e dependen-

tes de profissionais associados ao 
órgão. O gabinete ginecológico 
que inauguramos neste evento é 
resultado de muito esforço e com-
promisso da nossa diretoria, que 
pretende realizar, ainda, na atual 
gestão, outros investimentos em 
prol da classe advocatícia”, ressal-
tou o presidente da CAA, Gerson 
Nascimento.
Os atendimentos do consultório 
ginecológico da CAA serão feitos, 
a partir do dia 19 de maio, pela 
médica Marília Martins, professor 

associada da Ufma, com Doutora-
do pela Escola Paulista de Medici-
na e chefe do Setor de Obstetrícia 
e Ginecologia do Hospital Uni-
versitário (ver boxe). 

Atendimentos no 
consultório ginecológico da 
cAA serão feitos a partir do 
dia 19 de maio, às quartas-

feiras (das 8 às 12h) e às 
sextas-feiras (das 14 às 18h)

As advogadas associadas à CAA contam agora com muito mais do 
que um moderno consultório odontológico, inaugurado por oca-
sião da homenagem feita às mães advogadas. Elas terão a segurança 
de um atendimento médico feito por uma das maiores referência 

Dra. Marília da Glória Martins: excelência na área de 
Ginecologia e Obstetrícia

nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia do Maranhão, a Dra.  Marília 
Martins. A médica Marília da Glória Martins concluiu o Mestrado 
em Obstetrícia pela Maternidade Escola de Laranjeiras da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, em 1984, e o Doutorado em 
Medicina (Obstetrícia) pela Escola Paulista de Medicina da Uni-
versidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em 2001. Atualmente, 
é Professora Associada II da Universidade Federal do Maranhão, 
Médica do Ministério da Saúde e Chefe do Serviço de Obstetrícia e 
Ginecologia e Coordenadora da Residência Médica em Obstetrícia 
e Ginecologia do Hospital Universitário da Universidade Federal 
do Maranhão. Publicou 46 artigos em periódicos especializados e 
220 trabalhos em anais de eventos. Possui 46 capítulos de livros e 
3 livros publicados. Participou de dois eventos no exterior e 86 no 
Brasil. Recebeu 5 prêmios e/ou homenagens. Atualmente, coorde-
na a disciplina Medicina Materno Fetal do curso de Pós-Graduação 
em Ciências da Saúde nível Mestrado, Coordena a Especialização 
em Perinatologa e a Residência Médica em Obstetrícia e Ginecolo-
gia do HU-UFMA. 
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novos convênios

cLÍnicAs E PROFissiOnAis DE sAÚDE

UPc – UniDADE DE PEDiAtRiA E ciRURGiA s/c LtDA 
(cOnsULtAs) 

Rua do Apicum, 180 – Centro.Fone:  3215-5200

s.O.s. inFAntiL LtDA.(EMERGênciA) 
 Rua do Apicum, 180 – Apicum -Fone: 3221 – 0019

PROntO AR LtDA. 
Rua do Apicum, 103 – Apicum - Fone: 3231-3717

cPM – cLÍnicA DE PROctOLOGiA DO MARAnHÃO
Av. Colares Moreira, 555 – Medical Center, 5º andar - Fones: 3217-4450 e 3217-4451

DRA. MARiA DE LOURDEs DE JEsUs ARVALHO(PsicAnAListA) 
 Rua 03, nº 408 – sala 102– Edf. Angélica – São Francisco 

Fones: 3236 – 3454 / 8167 - 3830

DRA. JEnA HAnAY ARAÚJO DE OLiVEiRA (PsicOLÓGA)  
Av Colares Moreira, 555 – 2º andar – Edf. Renascença Medical Center  

Renascença II. Fones: 3217 – 4368 e 8122 – 3883

cEntRO DE ORtODOntiA E ORtOPEDiA DO MARAnHÃO 
(ORtODOntiA E ORtOPEDiA)   

Av. Colares Moreira, 444 – Edf. Monumental, sala 638/640  
 Renascença.Fones: 3268-9115

DRA. ROsAnA cOstA cAsAnOVAs (EnDODOntiA, EstÉticA)
Rua Quéops, 12 – sala 208 – Edf. Executive Center – Renascença II. 

Fone: 3227-196

DR. VitOR ROBERtO LOBÃO AHiD (DEntÍsticA, 
ODOntOPEDiAtRiA, PREVEnÇÃO, EnDODOntiA E PRÓtEsE)

Av. Colares Moreira, Edf. Planta Tower, sala 701 – Renascença II 
 Fones: 3235-3415 e 3246-2074.

Dra. MARiA DE FÁtiMA ALBUQUERQUE PintO 
 (cLÍnicA GERAL E PRÓtEsE) 

Rua de São João, 300-E – Centro - Fones: 3231 – 9317 / 9114-2202

DR. GUstAVO PinHO DE cARVALHO GOMEs  
(PREVEnÇÃO, DEntÍsticA, EnDODOntiA, PERiODOntiA, 

PRÓtEsE E ciRURGiA)  
Edf. Comercial São Francisco, sala 301 – São Francisco - Fones: 3227-7931 e 9993-3661

DR. MARcELO ViEiRA JAnsEn (ciRURGiÃO DEntistA) 
Av. do Vale, Quadra 23, Sala 109 Edf. Carrara Renascença II.  

Fone: 3227 – 2461

HÁBiL ODOntOs LtDA.  
(DEntÍsticA, EnDODOntiA E ORtODOntiA) 

Rua Juno, Edf. Quartz, sala 108 – Renascença II - Fone: 3227-6439 e 8121-0666

DR. MAURiciO JOsÉ FURtADO DE MAtOs (PRÓtEsE)  
Rua Quéops, nº 12, Sala 208 – Edf. Executive Center. Renascença II 

Fones: 3227 – 1962

UniDADE DE ciRURGiA GERAL (UcG)
Rua do Acapu, 17, Quadra B – Renascença.Fone: 3235 – 1818 / 3235 – 7382

cLÍnicA sÃO MARcOs 
Av. Grande oriente, Q/47, nº 23 – Renascença - Fone: 3235 – 6161

DR. JOsÉ FORtUnAtO BRAncO BAnDEiRA (UROLOGistA)
Rua São Pantaleão, 1131 – Centro - Fones:  3231-3410/ 3221-4726

UROcEntRO 
Av. Alexandre de Moura, 250 – Apicum. Fone: 3313-3000

HOsPitAL ALiAnÇA 
Rua Rio Branco, 156 – Centro - Fone: 2106- 2255

UDi HOsPitAL 
Av. Prof. Carlos Cunha, 2000 – Jaracati. Fone:3216 -7979

cEntRO MÉDicO MARAnHEnsE s/A. 
Rua Paulino Souza, 17 – Monte Castelo - Fone 3219-8800

REstAURAntEs

REstAURAntE DOnA MARiA. 
Rua 02, nº 10, Qd..02 Calhau. Fones: 3227-5331

REstAURAntE FEiJÃO DE cORDA  
Rua auxiliar II, quadra 09, nº 13 – Cohajap Fone: 3233-4717

LAVAnDERiAs

QUALitY LAVAnDERiA 
Av. Colares Moreira nº 03, quadra 47, Jardim Renascença. 

Fone: 3235 – 1282

LAVAnDERiA 5ÀsEc 
Av. Colares Moreira, Qd- 101, Lote 10 – Renascença – 

OUtROs sERViÇOs:

DEPiLAREs - cEntRO DE DEPiLAÇÃO LtDA.  
Av. dos Holandeses nº 08, quadra 06, Sala 02, - Holandeses Center.  

Fone: 3227-2875. 

FARMÁciA DE MAniPULAÇÃO (PHARMAPELE)  
Av. Colares Moreira, 01, Quadra 121  

 Edf. Adriana, Loja 01 - Renascença I - Fone: 3235-5181

cARtÓRiO POstAL – RF sERViÇOs E DOcUMEntAÇÃO LtDA.
Av. Marechal Castelo Branco, 173-A – São Francisco. 

Fone: 3227-7485 

J. MEnDEs cABELEiREiROs (stUDiUM JAQUELinE MEnDEs).
Rua 25, Quadra 11, Nº 01 – Cohama -  

Fones: 3246-3429 e 8821-9365

ctO – cEntRO DE tERAPiAs ORiEntAis 
Avenida da Universidade,quadra 9, nº3, Cohafuma,  Fone: 3246 0908

EsPAÇO DO ADVOGADO -  
Endereço: Rua dos Abacateiros, Quadra 01, Nº. 02f, São Francisco  

Fones: 98-32681505 / 32681510.

confira a relação de mais alguns estabelecimentos credenciados pela OAB:
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OAB encerra congresso de Direito Eleitoral 
exigindo compromisso com eleições limpas no MA

Alexandre de Moraes: um dos mais respeitados constitucionalistas do país

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB/MA), por intermédio da 
Escola Superior de Advocacia (ESA), 
realizou, nos dias 28, 29 e 30, o I 
Congresso Maranhense de Direito 
Eleitoral, uma oportunidade de 
qualificação e aperfeiçoamento aos 
advogados que deverão trabalhar nas 
eleições deste ano.

Entre os palestrantes presentes ao 
evento, estiveram o reconhecido ad-
vogado eleitoralista, Alexandre Kruel 
Jobim; o promotor eleitoral e coor-

denador do Centro de Apoio Eleito-
ral do Ministério Público de Minas 
Gerais, Edson de Resende Castro; o 
presidente da Associação Brasileira de 
Magistrados, Procuradores e Promo-
tores Eleitorais, Marlon Reis; o di-
retor-geral da ESA, Carlos Eduardo 
Lula; o conselheiro federal da OAB, 
Ulisses Sousa: o juiz federal, Roberto 
Veloso; e o presidente da Comissão 
de Estudos Constitucionais da OAB/
MA, Rodrigo Lago, o secretário-geral 
e o presidente da OAB/MA, Carlos 

Couto e Mário Macieira, respectiva-
mente.

internet nas eleições - Com uma 
exposição sobre o tema O processo 
Eleitoral e os Meios de Comunica-
ção Social, o jurista Alexandre Kruel 
Jobim afirmou que nas eleições deste 
ano o grande diferencial será o uso 
da Internet. “A grande polêmica na 
Internet é sempre a alta voltagem dos 
meios de comunicação em preterir 
um candidato em prol do outro”, ar-
gumentou. 

A iniciativa em promover o evento 
foi destacada pelos participantes. “O  
Direito Eleitoral no Maranhão é um 
ramo que tem pouca produção cien-
tífica, temos bons advogados, mas os 
debates na área acadêmica são muito 
escassos. Esse tipo de congresso esti-
mula bastante quem milita na área, 
além de ser o ramo do Direito que 
mais se modifica. É de muita impor-
tância para a sociedade em geral essa 
iniciativa da OAB e da ESA, disse o 
advogado Milson Coutinho Filho. 
O presidente da ESA, Carlos Edu-

ardo Lula destacou a importância do 
evento para toda  a sociedade discutir 
inovações para as eleições de 2010. 
“É a OAB dando início ao processo 
eleitoral”, explicou.

Em defesa da Democracia - No 
encerramento do Congresso os advo-
gados lançaram a Carta de São Luís, 
uma manifestação pública para que 
os partidos assumam uma série de 
compromissos que não “maculem 
o resultado das eleições, com graves 
prejuízos ao princípio da representa-
tividade, ponto base da Democracia 
no País”, conforme anunciado. En-
tre os compromissos, destacam-se: 
transparência em relação a gastos 
com campanhas, considerar a vida 
pregressa dos filiados, bem como in-
formar sobre processos aos quais os 
pré-candidatos estiverem, porventu-
ra, respondendo, o estabelecimento 
de nível alto de debates eleitorais e 
outros pontos. (Abaixo a transcrição 
da Carta)

A ORDEM É

ENSINAR DIREITO

Estante do Advogado

Agenda & Prazos
iV congresso Brasileirto de Advocacia Ambiental
Data: 31/05 e 01 e 02/06 
Local: Hotel Luzeiros (São Luís/MA)
i congresso Eleitoral na subseção de caxias 
Data: 10 e 11/junho
Local: auditório da FACEMA
curso: Recurso Especial e Extraordinário
Data: 15, 16, 17/06
Local: auditório da OAB/MA
Expositor: Alexandre Freire
Quinta Jurídica com Jacques Alfonsín
Data: 24/06
tema: A função social da posse urbana: um novo paradigma hermenêutico em 
favor do povo pobre que vive nas cidades
Quinta Jurídica com sávio Lobato
tema: A Jurisdição Constitucional do Trabalho e o devido processo legal
Data: 24/06
Horário: 19h
OAB nas Escolas
Data: 30/06

Neste livro, Ronald Dworkin defende a ideia de que a in-
fluência das convicções morais de um juiz sobre suas opi-
niões a respeito do que é o direito é muito mais complexa 
do que se costuma imaginar e implica dimensões semân-
ticas, teóricas e doutrinárias – das quais se depreende uma 
estreita relação entre o direito e a moral.  
Livro indicado professor da UFMA e do Uniceuma, 
Alonso Reis, que participou da tradução do livro.

cARtA DE sÃO LUÍs
A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB, CONSELHO 
SECCIONAL DO MARANHÃO, institucionalmente incumbida da 
defesa da Constituição da República, da ordem jurídica do Estado De-
mocrático de Direito e do aperfeiçoamento das instituições jurídicas, con-
gregando advogados e cidadãos, por ocasião do I Congresso Maranhense 
de Direito Eleitoral, realizado na sua sede, entre os dias 28 a 30 de abril 
de 2010, considerando a proximidade das eleições 2010, e as constantes 
notícias de práticas ilícitas no curso das campanhas eleitorais e a propósito 
destas, que de forma direta viciam a livre manifestação do voto do eleitor 
e maculam o resultado das eleições, com graves prejuízos ao princípio da 
representatividade direta, ponto base da Democracia no País, manifesta 
pública exigência aos partidos políticos para que se comprometam a:

• Considerar a vida pregressa dos seus filiados para fins de lhes conceder 
legenda, requerendo manifestação prévia sobre eventuais processos crimi-
nais e de improbidade administrativa a que respondam; 
• Manter conduta compatível com o princípio da lisura das eleições, respeitan-
do a soberania popular e denunciando atos de corrupção eleitoral e abuso de 
poder, inclusive os eventualmente praticados por seus próprios filiados;
• Manter-se vigilantes quanto a seus candidatos, a fim de combater o uso 
de caixa de campanha paralelo ao oficial; 
• Ser transparentes em relação aos gastos e receitas de campanha, notada-
mente em relação aos seus financiadores; 
• Manter o alto nível de debate eleitoral, divulgando os efetivos programas 
de Governo e exigindo dos seus filiados o seu fiel cumprimento.

São Luís (MA), 30 de abril de 2010

MÁRIO DE ANDRADE MACIEIRA
Presidente da OAB/MA


