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Em prol da qualificação da 
Advocacia maranhense. 

ESA certifica mais de 5 mil 
advogados só em 2016
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João Batista Ericeira
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Este Informativo espelha o conjunto de ações realizadas pela Escola Superior de Advocacia-
ESA, no ano letivo de 2016. A aula inaugural, ministrada pelo professor Elpídio Donizetti, 
sobre o Novo Código de Processo Civil, evidencia a preocupação da direção em dotar os 

advogados maranhenses das informações fundamentais sobre o novo diploma legal, aplicável aos 
procedimentos cíveis, e de forma subsidiária, aos demais, com a exclusão dos criminais.

Foram inúmeros os seminários, simpósios, palestras, versando sobre a matéria, havidos na Seccional e nas 
Subseções, durante o ano letivo pretérito, como se lê no corpo do Informativo. Em 2017, prosseguiremos no 
mesmo afã de capacitar e aperfeiçoar a advocacia do Maranhão.

Três outros objetivos foram nitidamente alcançados. O primeiro: o ano passado, de eleições municipais, 
requereu esforço concentrado na preparação dos advogados para atuarem nos pleitos para os cargos do Executivo 
e do Legislativo. Congressos, seminários, palestras, a totalidade de atividades executadas no campo do Direito 
Eleitoral, na capital e interior do Estado, comprovam o nosso empenho em proporcionar material suficiente ao 
trabalho eficiente dos eleitoralistas. O segundo, o foco reiterado, dado em diversos momentos as atividades 
de formação dedicadas ao Código de Processo Civil, que passada a fase da vacatio legis, iniciou a de vigência e 
aplicabilidade.

O terceiro, a especial atenção dedicada ao Processo Judicial Eletrônico. Foram oferecidos cursos em São Luís 
e nas Subseções para possibilitar a sua utilização de parte dos colegas, considerando o avanço inexorável da 
informatização nos órgãos do Poder Judiciário.

As metodologias alternativas de solução dos conflitos, a conciliação, a mediação e a arbitragem, reforçadas 
pelo novo Código de Processo Civil, receberam atenção diferenciada, comprovada pela distinção de várias bem-
sucedidas atividades executadas, algumas delas em parceria com o Poder Judiciário.

O ponto culminante do ano letivo foi o início do Curso de Especialização em Processo Civil, deflagrando a Pós-
Graduação presencial na ESA, um anseio permanente da nossa classe.

Sem esquecer o IV Congresso Ibero-Americano de Direitos Humanos e Advocacia, evento internacional, 
comemorativo da Semana do Advogados, que contou com a presença de renomados juristas, demonstrando a 
preocupação da direção com o intercâmbio de experiências, indispensável ao pós-moderno exercício profissional. 
Praticamente todos os temas relevantes da advocacia foram abordados em exposições, oficinas de trabalho e 
mesas-redondas.

Nesta oportunidade, para não tornar o texto demasiado extenso, destacamos apenas alguns eixos da 
programação da ESA. Na leitura integral do Informativo, constatarão que outras áreas de semelhante importância, 
foram também contempladas.   

O conjunto de realizações não seria possível sem o apoio decidido da Diretoria e do Conselho Seccional, 
liderados pelo presidente Thiago Díaz. A eles, o reconhecimento e a gratidão da Diretoria da ESA.

São muitos os desafios, e mercê de Deus, tentaremos responder a todos no ano letivo de 2017.Trilharemos 
o mesmo caminho. O nosso destinatário é o mesmo: o advogado do Maranhão. Razão e justificativa da nossa 
existência. Outras metas serão alcançadas em 2017.

Aguardamos as sugestões e as contribuições dos colegas ao Informativo. O título encerra o sentimento e a 
vontade de servir o nosso povo, a nossa terra, e em especial, a comunidade jurídica. O propósito desta publicação 
é dar-lhe ciência do que a OAB está fazendo por você. Sucesso profissional e boa leitura.
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Em sua aula inaugural, a 
Escola Superior de Advocacia 
(ESA-MA) debateu “As principais 
mudanças do Código de Processo 
Civil”.  Ministrada pelo professor 
e advogado, Elpídio Donizetti 
Nunes, que também é membro 
da Comissão de Juristas do 
Senado Federal responsável pela 
elaboração do anteprojeto do 
Novo Código de Processo Civil. 
A programação aconteceu, no 
auditório da OAB/MA no Bairro do 
Calhau.

AULA INAUGURAL DA ESA SOBRE 
MUDANÇAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Janeiro

O professor 
e advogado, 

Elpídio 
Donizetti 

Nunes foi o 
palestrante da 
aula inaugural



4

Fevereiro

“A Proteção da Dignidade da Pessoa Humana na Dimensão Familiar – O Bem de Família no 
Direito Luso-Brasileiro”, foi o tema da palestra ministrada no mês de fevereiro, no auditório da 
OAB/MA, pela Professora Doutora Mónica Martínez Leite de Campos, Coordenadora do Curso de 
Mestrado da Universidade Portucalense. O evento foi promovido pela Escola Superior de Advocacia 
(ESA/MA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. De acordo com o Diretor geral 
da ESA, professor João Batista Ericeira, a palestra abordou tema muito importante, explicando 
questões pontuais sob a ótica do Direito Comparado e foi abordado por uma professora europeia, 
portuguesa, que é coordenadora do curso de mestrado da universidade portucalense.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Maranhão, por meio da Escola Superior 
de Advocacia (ESA-MA)  realizou no mês 

de fevereiro uma enquete para que os advogados 
maranhenses especificassem, por meio do 
preenchimento de formulário, suas aspirações para os 
cursos de aperfeiçoamento e capacitação profissional. 
O documento foi distribuído durante os eventos da 
OAB/MA e também disponibilizado no site.

De acordo com o Diretor geral da ESA, João Batista 
Ericeira, a proposta da pesquisa foi ouvir advogados e 
advogadas para a elaboração da programação anual da 
Escola Superior de Advocacia.

Conforme o presidente da OAB/MA, Thiago Diaz, 
uma das propostas da  atual gestão é trabalhar 
constantemente pelo aperfeiçoamento profissional 
dos advogados seja na modalidade presencial ou na 
modalidade de educação à distancia, categoria de 
transmissão via internet, sistema já em funcionamento 
na capital em quase todas as Subseções da OAB.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 NA DIMENSÃO FAMILIAR

OAB/MA E ESA REALIZAM ENQUETE SOBRE 
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PARA ADVOGADOS
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Março

Com o objetivo de aprofundar questões 
sobre o novo Código de Processo Civil e as 
suas implicações nos Juizados Especiais 
Cíveis, a Escola Superior de Advocacia (ESA/
MA) da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Maranhão, promoveu no mês de 
março, a palestra “O novo CPC e os Juizados 
Especiais Cíveis,  ministrada pelo Juiz de 
Direito e professor titular da Uema, Manoel 
Aureliano Neto.

Entre as questões abordadas pelo 
professor Aureliano Neto, estão a conciliação 
e a mediação no CPC de 2015. “O novo 
CPC é uma lei geral e há alguns aspectos 
a serem analisados”, observou o professor. 
Pós-graduado em Direito Processual Civil 
pela Universidade Federal de Pernambuco. 
O palestrante é professor titular da 
Universidade Estadual do Maranhão (Uema), autor de livros possui ainda especializações em 
Direito Constitucional, Metodologia do Ensino Superior e Direitos Humanos em Mediação. 

Organizado pela Comissão da Mulher e da 
Advogada, Comissão de Direito Desportivo, 
Comissão de Eventos, Cultura e Comunicação 
Estratégica, com o apoio da Escola Superior de 
Advocacia (ESA) e da Caixa de Assistência dos 
Advogados do Maranhão (CAA/MA)foi realizado 
no mês de março um evento em celebração ao 
encerramento da Semana da Mulher Advogada.

Um dia especial de lazer com direito a 
feijoada, recreação infantil e sorteio de quase 
100 brindes no Clube Social da CAA/MA, em 
Paço do Lumiar. 

A descontração e o clima de confraternização entre amigos e familiares deram um toque 
especial ao dia. 

O NOVO CPC E OS JUIZADOS ESPECIAIS É 
TEMA DE PALESTRA NA OAB/MA

ENCERRAMENTO DA SEMANA DA MULHER ADVOGADA
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Abril

As mudanças advindas com a Lei nº 13.245/16, 
que alterou o Estatuto da OAB sobre Inquérito 
Policial e também a audiência de Custódia foram 
temas debatidos, no auditório da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seccional Maranhão (OAB-
MA). O debate teve como tema “Segurança Pública: 
Inquérito Policial”. Participaram do evento o 
advogado Bruno Carvalho, presidente da Comissão 
de Segurança Pública e Cidadania da OAB/MA, 
que na ocasião, representou a Ordem; a Diretora 

Executiva da ESA, Lilianne Furtado e a secretária 
geral da OAB-MA, Alice Salmito. Para abordar a 
temática, a ESA e a Comissão trouxeram à OAB-
MA o Delegado Geral da Polícia Civil do Maranhão, 
Lawrence Melo Pereira e o Delegado Cleopas Isaías 
Santos, lotado na Corregedoria Geral, ambos da 
Secretaria de Estado de Segurança do Maranhão. 
O evento contou ainda com a participação do 
Conselheiro Estadual Roberto Gomes, que atuou 
como mediador dos debates. 

LEI 13.245/2016 E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO 
INQUÉRITO POLICIAL

A presidente da Câmara de Arbitragem Marítima 
do Rio de Janeiro, professora e doutora Eliane 
Octaviano Martins, foi a palestrante do projeto 
“Quinta Jurídica”, convidada pela OAB/MA 
através da sua Comissão de Direito Marítimo, 
Portuário e Aduaneiro e pela Escola Superior de 
Advocacia (ESA). O evento recebeu o apoio do 
Instituto Navigare. 

A OAB/MA, por meio da Escola Superior 
da Advocacia, apoiou o evento com temas 
específicos voltados à mediação no Código de 
processo Civil de 2015.
O objetivo do curso foi capacitar pessoas para 
atuarem como mediadores, conciliadores e 
árbitros. 

QUINTA JURÍDICA CURSO DE MEDIAÇÃO 
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Maio
OAB/ESA–MA PROMOVEM CICLO DE 

PALESTRAS SOBRE AUDITORIA MILITAR

CURSO O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL EM IMPERATRIZ

“Auditoria Militar: Processo 
Penal Militar” foi o tema de 
discussões ocorridas no mês de 
maio, no auditório da OAB-MA. 
O evento foi promovido pela 
Escola Superior de Advocacia 
(ESA) e pelas comissões de 
Segurança Pública e Cidadania 
e de Política Criminal e 
Penitenciária.

A Escola Superior de Advocacia (ESA) 
da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Maranhão, reeditou o curso 
“O Novo Código de Processo Civil: 
implicações práticas e controvérsias 
teóricas”. 
A importância da temática levou a 
OAB/MA, por meio da ESA, a ofertar 
diversos cursos e palestras sobre o 
novo CPC. Em janeiro, a Ordem trouxe 
também gratuitamente o renomado 
jurista Elpídio Donizete para ministrar 
palestra sobre o assunto. Além disso, 

por meio de parcerias com outras instituições, proporcionou descontos aos advogados 
adimplentes para participarem de outros cursos que abordaram esse tema.

A Lei nº 13.165/2015, conhecida como Reforma Eleitoral 2015, promoveu importantes 
alterações nas regras das eleições de 2016 ao introduzir mudanças nas Leis n° 9.504/1997 
(Lei das Eleições), nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e nº 4.737/1965 (Código 
Eleitoral). A importância do tema levou à organização do Congresso de Direito Eleitoral 
- As inovações político-jurídicas nas eleições de 2016, que aconteceu entre os dias 18 
e 20 de maio, na Subseção de Imperatriz. A organização do evento foi da Unisulma, 
Universidade do Sul do Maranhão em parceria com a OAB/MA e a Subseção de Imperatriz, 
através da Escola Superior de Advocacia.
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Junho

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Maranhão, (OAB-MA), por meio da Comissão 
de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro 
e da Escola Superior de Advocacia (ESA) 
realizou no mês de junho, em seu auditório, 
um debate com estudantes e profissionais 
do Direito Marítimo que contou com a 
participação do diretor da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (Antaq), 
Adalberto Tokarski proferindo a palestra 
sobre Direito Regulatório, Portuário e 
Marítimo – Atuação da Agência Reguladora.

No mês de junho foi firmado um termo 
de cooperação técnico-científico entre a 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
e a OAB/MA, por meio da Escola Superior 
de Advocacia (ESA), com o objetivo de 
ofertar aos advogados do Maranhão o Curso 
de Especialização lato sensu em Direito 
Processual Civil.

“Os advogados devem se reinventar 
para enfrentar o impacto cultural 
provocado por tais mudanças”. A 
recomendação é do renomado jurista 
Luiz Rodrigues Wambier, durante 
palestra sobre “Noções gerais do 
novo Código de Processo Civil”. A 
palestra foi promovida pela Seccional 
maranhense da OAB, por meio da 
Escola Superior de Advocacia (ESA). 

Realizada a 5ª Reunião do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário do Estado do Maranhão para 
tratar da Audiência de Custódia, suas 
peculiaridades e os desafios para a sua 
implementação no Estado.  A reunião 
foi uma iniciativa do Tribunal de Justiça 
do Maranhão com o apoio da Escola 
Superior de Advocacia, ESA, da Comissão 
de Segurança Pública e Cidadania e 
da Comissão de Política Criminal e 
Penitenciária

DIREITO REGULATÓRIO PORTUÁRIO E MARÍTIMO

OAB-MA E UFMA FIRMAM CONVÊNIO 

PALESTRA JURISTA LUIZ RODRIGUES WAMBIER

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO
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Julho

Como forma de debater as mudanças no 
processo eleitoral de 2016, advindas da 
Lei nº 13.165/2015 e também por conta 
da situação política que o país enfrenta a 
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão, por meio da Escola Superior 
de Advocacia (ESA) e da Comissão de 
Advocacia Eleitoral da Ordem em parceria 
com o Conselho Regional de Contabilidade 
(CRC), realizou em seu auditório, no mês 
de julho, o II Congresso de Direito Eleitoral 
do Maranhão.

O novo Código de Processo Civil (CPC) 
e os Recursos do STJ” foi o tema da 
palestra do ministro do Superior Tribunal 
de Justiça, Sérgio Kukina, realizada no 
auditório da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Maranhão. O evento, 
promovido pela Escola Superior de 
Advocacia (ESA/MA) da OAB-MA, 
teve como público-alvo advogados e 
estudantes de direito.

A OAB/MA esteve presente nas Subseções instalando o “Comitê de Combate ao Caixca 2” e ainda, 
através da Escola Superior de Advocacia, realizou seminários com temas voltados ao Direito Eleitoral. 

II CONGRESSO DE DIREITO ELEITORAL

PALESTRA MINISTRO SÉRGIO KUKINA

ITINERÂNCIA ELEITORAL PELAS SUBSEÇÕES

Barreirinhas

Chapadinha

Codó

Açailândia

Bacabal

Caxias

Imperatriz

Santa Inês

Timon
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Agosto

CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE DIREITOS HUMANOS

O Congresso Ibero-americano de Direitos Humanos foi realizado de 09 a 11 de 
agosto, no Hotel Luzeiros, em São Luís em comemoração à Semana do Advogado. 
Organizado pela Escola Superior de Advocacia da OAB-MA, o evento contou com a 
presença de ilustres palestrantes do cenário internacional, nacional e maranhense 
para debaterem o tema: “Democracia, Justiça e o Código de Processo Civil - Os 
Desafios da Pós-Modernidade no Contexto Ibero-Americano”.

A Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Maranhão (OAB-MA), por 
meio da Comissão de Política Criminal 
e Penitenciária (CPCP) e da Escola 
Superior de Advocacia (ESA), realizou no 
auditório da Ordem uma palestra sobre 
o tema: “Investigação Criminal e Direitos 
do Indiciado”, proferida pelo delegado 
de polícia civil e professor universitário 
Cleopas Isaías Santos, com o objetivo de 
levar informações atualizadas sobre a 
temática criminal aos advogados da área.

A Ordem dos Advogados do Brasil 
Seccional Maranhão (OAB-MA), 
por meio da Escola Superior de 
Advocacia (ESA), trouxe a São Luís  
o Cônsul Geral dos Estados Unidos, 
Richard Reiter, que ministrou 
palestra sobre o Sistema Eleitoral 
Norte Americano. O objetivo 
do evento foi traçar quadro 
comparativo entre o sistema 
eleitoral americano e o brasileiro.

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E DIREITOS DO INDICIADO

PALESTRA COM O CÔNSUL GERAL DOS ESTADOS UNIDOS
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Setembro

O 1° Fórum de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Maranhão realizado pela Câmara de 
Mediação, Conciliação e Arbitragem da Associação Maranhense de Advogados - AMAd e do 
Mediando - Conselho de Mediação - Resolução de Conflitos contou com o apoio da OAB-MA 
por meio da Escola Superior de Advocacia (ESA).

Debater o Código de Trânsito Brasileiro 
e trazer para uma discussão conjunta os 
operadores, agentes, autoridades, juristas e 
toda a sociedade maranhense foi o propósito 
do I Seminário de Direito do Trânsito com 
o tema “Novas Expectativas em relação 
ao Código de Trânsito Brasileiro e suas 
Resoluções”. O evento é fruto de parceria 
firmada entre a OAB-MA e o Governo do 
Estado do Maranhão, da Escola superior de 
Advocacia (ESA) e do Detran-MA.

A VI Jornada Brasilcon 25+ “Desafios da 
Sociedade de Consumo”  realizada pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão 
(OAB-MA), em parceria com o BRASILCON - 
Instituto Brasileiro de Política e Direito do 
Consumidor por meio da Escola Superior de 
Advocacia (ESA), teve por objetivo debater 
os desafios da sociedade de consumo. Em 
Imperatriz, a atividade aconteceu no dia 28 
de setembro, no auditório da Subseção.

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA), por meio da Comissão 
de Política Criminal e Penitenciária, 
em parceria com a Escola Superior de 
Advocacia (ESA) trouxe para São Luís, a 
renomada advogada Dra. Aline Lobato que 
proferiu a palestra “Analisando a Cena do 
Crime e o Perfil dos Criminosos”.

1° FÓRUM DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DO MARANHÃO

I SEMINÁRIO DE DIREITO NO TRÂNSITO

VI JORNADA BRASILCON 25+ CRIMINAL PROFILING
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Outubro

A aula inaugural marcou oficialmente o início das atividades do Curso de Especialização  
em Direito Processual Civil, fruto de um termo de cooperação técnico-científico 
firmado, em junho de 2016, entre a OAB Maranhão, por meio da Escola Superior 

de Advocacia (ESA), e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), com o objetivo de 
ofertar aos advogados maranhenses mais uma oportunidade de especialização em seus 
conhecimentos e currículos. “O Jurista brasileiro na Pós-modernidade” foi o tema da aula 
inaugural do Curso de Especialização ministrada, pelo Desembargador e Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, James Magno Araújo Farias, no auditório da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB-MA).

Fruto de uma parceria da OAB-MA por 
meio da Escola Superior de Advocacia 
(ESA), com o IPOG - Instituto de Pós-
graduação e Graduação foi realizado  
em outubro o Fórum Trabalhista no 
qual foram debatidos os temas: “Os 
limites de validade da negociação 
coletiva”, proferida pelo Juiz do 
Trabalho da 16ª Região, Rodrigo Dias 
e “Tutelas de urgência e evidência no 
processo de trabalho”, proferida pelo 
Juiz do Trabalho da 16ª Região, Paulo 
Sérgio Mont’Alverne Frota.

FÓRUM TRABALHISTA

AULA INAUGURAL DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO CIVIL

AULA INAUGURAL DO CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM PROCESSO CIVIL
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Novembro

A prática da advocacia pro bono, que possibilita 
atendimento gratuito aos necessitados 
economicamente antes vedada pelo antigo 
Código de Ética do Advogado, que vigorou 
por vinte anos, foi um dos temas abordados 
pelo ex-conselheiro Federal da OAB, Paulo 
Roberto de Gouvêa Medina, durante o “I Ciclo 
de Palestras do Tribunal de Ética e Disciplina 
da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA)” em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia (ESA).

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA), por meio da Comissão 
de Direito Digital, e em parceria com a Escola 
Superior de Advocacia (ESA), realizou em 
novembro, o I Seminário de Direito Digital 
com o tema: “Segurança e Educação Digital no 
Marco Civil da Internet”. O Seminário trouxe 
para o debate questões como educação do 
consumidor na era digital, o papel do Judiciário 
(Pje e demais ferramentas), estudos sobre a 
legislação correlacionada com as principais 
mudanças trazidas pelo Marco Civil da Internet 
dentre outros assuntos.

O Fórum 20 Anos da Lei de Arbitragem no Brasil contou com a presença de renomados 
representantes do direito brasileiro que estiveram em São Luís para ministrar as 
palestras abordando os temas: “Os 20 anos da Lei de Arbitragem” e “Mediação e 

Arbitragem na Advocacia”. Na oportunidade, os palestrantes fizeram balanço dos efeitos da 
Lei de Arbitragem e detalharam sua evolução ao longo do período. O evento foir organizado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-MA), por meio, da Escola 
Superior de Advocacia (ESA) e da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem.

I CICLO DE PALESTRAS DO TED

I SEMINÁRIO DE DIREITO DIGITAL DA OAB-MA

FÓRUM 20 ANOS DA LEI DE ARBITRAGEM NO BRASIL
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Novembro

ITINERÂNCIA DA OAB-MA E CAAMA NA REGIÃO 
TOCANTINA

A OAB/MA, por meio da Escola Superior da Advocacia – ESA, realizou no ano 
de 2016 vários cursos de qualificação e treinamento em sistema PJe. A ação 
teve por objetivo a certificação de mais de mil advogados para a utilização do 

Sistema PJe. Durante a Itinerância da OAB e CAAMA na Região Tocantina, ESA levou 
os cursos de PJe para as duas Subseções, bem como a palestra sobre os “28 anos da 
Constituição da Republica: Avaliação e Perspectivas”, ministrada pelo Diretor geral  
da Escola Superior de Advocacia, professor João Batista Ericeira.

“O objetivo é qualificar ainda mais os advogados das 
comarcas do interior do Estado, fazendo com que esse 
curso vá a todas as Subseções por meio da itinerância, 
assim como foi com o Seminário de Direito Eleitoral”.

Lilianne Furtado, Diretora 
Executiva da ESA
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Dezembro

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Maranhão (OAB-MA) por meio da Comissão de 
Direito Previdenciário e em parceria com a 
Escola Superior de Advocacia (ESA) realizou em 
dezembro, o Encontro de Direito Previdenciário 
da Ordem. O objetivo foi aprofundar o 
conhecimento e fomentar o debate dos temas 
mais relevantes do Direito Previdenciário junto 
à advocacia maranhense.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, por meio da Escola Superior 
de Advocacia (ESA), firmou mais um convênio com o objetivo de incentivar a 
qualificação profissional do advogado maranhense. Isso logo após o sucesso da 

parceria firmada com a Universidade Federal do Maranhão, que rendeu a realização do 
curso de Pós-Graduação em Processo Civil. Em dezembro, assinou-se termo de parceria 
com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). 

Realizada pela Rede Evangélica Nacional de 
Ação Social Regional – MA a Escola Superior de 
Advocacia (ESA), apoiou o I Ciclo de Palestras 
sobre Direito do Terceiro Setor – “Lei de 
Parcerias e os Impactos para as Organizações 
da Sociedade Civil”. 

No mesmo mês, a Escola Superior de Advocacia 
da OAB Maranhão lançou a Campanha Nacional 
da ENA de “Valorização do Advogado Professor”. 
Idealizada pela Escola Nacional de Advocacia 
(ENA) com apoio do Conselho Federal e das 
Seccionais. A campanha objetiva destacar 
a importância deste profissional que dedica 
tempo e talento às duas profissões.

ENCONTRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

OAB-MA, POR MEIO DA ESA, FIRMA CONVÊNIO COM A SECTI

I CICLO DE PALESTRAS SOBRE DIREITO DO TERCEIRO SETOR

CAMPANHA NACIONAL DE VALORIZAÇÃO DO ADVOGADO PROFESSOR
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A Ordem dos Advogados do Brasil possui diversas funções, dentre 
elas está a atuação em defesa da Constituição Federal, da 
ordem jurídica no Estado Democrático de Direito, dos direitos 
humanos, da Justiça Social, além de pugnar pela boa aplicação 
das leis, pela rápida, técnica e eficiente administração da 

Justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das Instituições Jurídicas. 
Visando honrar a importante função que possui para a classe de 

advogados, indispensáveis a administração da Justiça, conforme artigo 
133, da Constituição Federal, e para toda a sociedade, a OAB Maranhão, tem como prioridade 
três atividades: a defesa das prerrogativas dos advogados, para que possam exercer sua profissão 
com destemor e livremente; a prestação de assistência aos advogados e sua família, através 
do fornecimento de benefícios voltados ao amparo social, para o que estes tenham uma vida 
mais digna e, por último e não menos importante, tal como aqui se sobressai, a qualificação, 
atualização e aperfeiçoamento científico da classe.

A respeito desse último aspecto prioritário, a OAB/MA, através da Escola Superior da Advocacia, 
forneceu no ano de 2016 vários cursos, palestras, seminários e congressos em diversas áreas com 
o objetivo de capacitar ainda mais a classe. 

Destacam-se, como já mencionado pelo Diretor Geral da Escola, Professor João Batista Ericeira, 
os cursos voltados para o sistema de Processo Judicial Eletrônico – Pje, outros voltados para a 
jovem advocacia e a iniciação na área jurídica, para o Novo Código de Processo Civil e as mudanças 
trazidas pela Lei 13.105/2015 e a parceria com a Universidade Federal do Maranhão para oferecer 
a especialização em Direito Processual Civil, ministrada na sede da OAB-MA.

Os desafios de 2016 foram muitos, em especial, levar qualificação e capacitação às Subseções. 
Mas não foram suficientes. Em 2017 venceremos outros entraves e os advogados do Maranhão 
poderão contar ainda mais com o apoio irrestrito da ESA para aprofundar e atualizar seus 
conhecimentos jurídicos, seja na capital ou no interior do Estado, seja eles vindo até a Escola 
Superior da Advocacia ou a ESA indo até eles.

O calendário de atividades da Escola para 2017, por sua vez, foi preparado com muito cuidado 
para atender às demandas nas mais diversas áreas como: direito e processo civil, direito e 
processo penal, direito constitucional, direito ambiental, direito e processo do trabalho, direito 
previdenciário, direito do consumidor, direito marítimo e portuário, dentre outros.

Evidencia-se o projeto de interiorização das atividades da escola, sendo que em janeiro de 
2017 ocorreu a primeira transmissão ao vivo da já tradicional Aula Inaugural da ESA, com tema: 
“A aplicação do novo CPC: primeiros resultados”, ministrada pela professora Estefânia Viveiros, 
advogada e Ex-presidente da OAB/DF, tendo sido uma das primeiras mulheres e uma das mais 
jovens a presidir a entidade, com larga experiência profissional e educacional para compartilhar.

Esse mecanismo de transmitir ao vivo as palestras e as aulas organizadas pela ESA é atual e 
muito útil, ressaltando a excelente qualidade visual e sonora com que foi difundida a aula e que 
continuarão sendo transmitidos os demais eventos da ESA/MA.

Além disso, ainda em atenção à atividade de interiorização da Escola, continuarão a ir as 
Subseções, até que todas sejam alcançadas, os cursos presenciais de capacitação ao sistema 
de Processo Judicial Eletrônico – Pje, cursos sobre o Novo Código de Processo Civil, seminários 
e outros. Só no mês de fevereiro, as Subseções de Barreirinhas e Chapadinha já receberam os 
cursos sobre o Novo CPC e Grajaú, Bacabal, Caxias e Codó receberão o curso sobre PJE, as demais 
seguirão o calendário nos meses seguintes.

Agradeço, em nome da ESA, o total apoio da atual Diretoria da OAB, Seccional Maranhão, que 
tem à frente o presidente Thiago Diaz, sem o qual os resultados não teriam sido tão positivos, 
com qualidade e cada vez melhores, agradecendo, ainda, o apoio das instituições parceiras, 
das comissões da OAB/MA sempre atuantes e presentes e de todos os advogados que atestam os 
cursos oferecidos pela ESA, desejando um excelente ano a todos, com mais trabalho e difusão do 
conhecimento jurídico.

Palavra

Lilianne Furtado
Diretora Executiva da Escola Superior da Advocacia do Maranhão
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Relatório
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Escrevo com palavras simples
Contagem do nosso tempo
Segundos, minutos e horas
Dias e noites por exemplos.

II
Dias formam semanas
Semanas formam meses

Meses formam anos
Sempre um de cada vez

III
Nenhum deles voltará

Porém deixam suas marcas
Vitórias sempre doces

Derrotas sempre amargas
IV

Quando um dia se passa
Feliz de quem agradecer
Pedindo pra noite passar

Pra um novo dia amanhecer
V

E assim nós seguiremos
De acordo o cotidiano

Vamos despedindo o ano velho
E festejar o ano novo

VI
O passado é pra recordar

O presente é pra viver
O futuro é pra imaginar

Mas, ninguém pode saber
VII

Só DEUS que tudo criou
Tem o segredo nas mãos

Só Ele é pai de todos
Por isso somos irmãos

VIII
Pra cantar esse refrão

Eu vou convidar meu povo
Pra despedir o ano velho

E receber o ano novo.

Autor: Zaca Cardoso
(Funcionário OAB-MA)

30/12/2016 

Homenagem da ESA

Contagem do Tempo


