
PRERROGATIVAS

Criação da Procuradoria de
Prerrogativas Profissional Regionalizada: 
Procuradoria contará com 5 procuradores,
que serão escolhidos por meio de seleção
pública, divididos em 5 Pólos
Regionalizados para atender com
celeridade todo o Maranhão.

Criação do Tribunal de Defesa das Prerrogativas:
Orgão de assessoramento da OAB/MA, destinado 
a defender as prerrogativas do advogado e 
valorizar a advocacia, reunindo-se, ordinariamente 
para conhecer e julgar os processos em pauta de 
temas atinentes às prerrogativas e defesa da 
advocacia.

Criação do Fundo de Defesa das Prerrogativas:  
O fundo servirá para proporcionar à todo Sistema 
de Prerrogativas  da OAB/MA um orçamento 
próprio para a realização de ações pelo estado, 
em prol da defesa das prerrogativas dos 
advogados e advogadas.

Criação da Escola de Prerrogativas:  Projeto que 
visa disseminar o conhecimento sobre os direitos 
do advocacia no exercício profissional de forma 
abrangente, incluindo setores da sociedade além 
da advocacia.

JOVEM ADVOCACIA

Criação do Programa "Meu Primeiro Cliente": 
Programa para capacitar a jovem advocacia logo 
ao entrar no mercado de trabalho, por meio de 
curso intensivo de Prática Advocatícia da ESA/MA 
com renomados professores da área jurídica.

1- Redução da anuidade

Redução da Anuidade da OAB/MA
em 20%, sendo a mais barata do Brasil.

2- S.0.S Escritórios

Vamos criar acordos de Cooperação 
Técnica com Instituições Financeiras para 
socorrer os pequenos escritórios: a 
instituição financeira irá oferecer as suas 
linhas de crédito, destinadas a investimento 
e capital de giro aos advogados que 
sofreram com a pandemia.

3- Desoneração da jovem advocacia

Anuidade para a jovem advocacia com 30% 
de desconto. 50% de desconto para todas 
as taxas. Primeiro Token e Certificado 
gratuitos.

- Retomada do atendimento presencial 
em todo poder judiciário.
- Pagamentos de advogados dativos
- Pagamentos de precatórios.

5- Criação do comitê OAB protagonista

6- Valorização Já

Atualização da Tabela de Honorários 
anualmente em janeiro.

Plano
emergencial
de retomada
da advocacia

J A N E I R O D E 2 0 2 2

Criação do Núcleo de Tutoria da Jovem 
Advocacia: Disponibilizar cadastro de escritórios e 
departamentos jurídicos de empresas para 
servirem de experiência aos advogados que 
ingressam no mercado.

CONHEÇA
NOSSAS
PROPOSTAS



Feira da Jovem Advocacia: Encontros 
semestrais voltados para inserção da jovem 
advocacia no mercado de trabalho, com 
entrevistas para escritórios que estejam 
contratando, workshops práticos, parcerias com 
editoras, empresas de marketing, mobiliário, 
softwares, etc.

Criação de Salas de Estudo da Advocacia: 
Ambiente propício para o estudo e pesquisa de 
doutrina e jurisprudência.

Plano de Valorização para Advocacia 
Associada: Fiscalização e conscientização das 
sociedades de advocacia, para que haja um 
vínculo saudável e com segurança jurídica. 

Integração da OAB/MA à RedeSIM: facilitar a 
constituição, alteração ou extinção de maneira 
mais célere e 100% digital dos escritórios de 
advocacia.

Descontos em Anuidade para Advocacia Idosa: 
Em complemento ao Provimento da OAB nº 
111/2006, advogados que atingirem 65 anos de 
idade, com tempo de contribuição entre 25 e 29 
anos, terão desconto progressivo entre 5 e 25%. 
Já os profissionais que tiverem entre 40 e 44 
anos de contribuição, independente da idade, 
também serão beneficiados com dedução de 
até 25% em suas anuidades.

Criação da Central de Agilização Processual: os 
advogados prejudicados poderão formular 
reclamação junto à Central, que notificará a 
autoridade responsável a respeito da mora na 
execução do ato judicial  ou cartorário, 
a c o m p a n h a n d o  o  c a s o  a t é  o  s e u 
impulsionamento. Nos atos que não forem 
adotadas providências, a Seccional encaminhará 
o pleito aos órgãos correcionais.

Gerais

OAB Transparente: l iberação, para pleno 
conhecimento e acompanhamento pela advocacia 
e pela sociedade, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, em 
meios eletrônicos de acesso público;

Governança Corporativa

Vedada de contratação de pessoas jurídicas que 
tenham em seus quadros sociais membros de 
quaisquer órgãos do Sistema OAB ou seus 
parentes até o terceiro grau;

Criação da Defensoria Geral da OAB/MA: tem o 
objetivo de organizar e aprimorar o trabalho dos 
advogados dativos nos processos disciplinares.

Obrigatoriedade de que a Comissão da Mulher 
Advogada seja ouvida nos processos envolvendo 
violação de prerrogativas quando a violação 
versar sobre gênero.

Criação de benefício a ser concedido pela 
CAAMA para as advogadas em situação de 
violência e vulnerabilidade.

Elaborar pesquisas para conhecimento do perfil 
da mulher advogada, inclusive com recorte de 
raça e outras interseccionalidades.

Realização anual da Conferência Estadual da 
Advocacia Negra

A inclusão de uma mesa específica debatendo as 
demandas da Advocacia Negra na Conferência 
Estadual da Advocacia;

Nova sede para a ESA em 2022.

Mestrado em Direito realizado na OAB/MA.

Criação de 4 diretorias regionais da ESA para 
efetiva interiorização.

Programa de Valorização do Advogado 
Professor:  Cursos de formação e 
aperfeiçoamento para advogadas e advogados 
professores.

Parceria com o MPT para ampliação das 
mediações nos procedimentos administrativos 
realizados pelo órgão.

OAB Representativa

Ensino Jurídico

Criação de Campeonato de Júri Simulado: 
realização de um campeonato de júris simulados 
entre equipes contendo acadêmicos(as) de direito 
e jovens advogados e advogadas, com o objetivo 
de promover a aproximação entre a OAB/MA a e a 
advocacia em início de carreira, bem como 
fomentar o desenvolvimento de habilidades 
diversas e oportunizar aos juristas uma primeira 
experiência prática-simulada.

Implementação do peticionamento eletrônico 
nos processos administrativos tributários;

Pleitear, junto ao Poder Judiciário Estadual, a 
criação de vara especializada no trâmite e 
julgamento de processos de natureza tributária;

Pleitear, junto ao Poder Judiciário Estadual, a 
criação de Câmara da Fazenda Pública;

Convênio com o CNJ para disponibilizar aos 
Advogados app que monitora a produtividade 
judicial.

Aplicação e garantia do Atendimento prioritário, 
conforme Acordo de Cooperação técnica e 
Memorando circular 16 DIRAT/PRF/INSS; Com a 
volta dos guichês exclusivos, onde tiverem sido 
retirados. 

Atuação para garantir o acompanhamento dos 
advogados na perícia médica mediante
autorização do cliente.

Capacitação permanente dos advogados 
previdenciários, com treinamentos periódicos
a respeito dos sistemas INSS digital e MEU INSS*

Criação da Comissão da Advocacia Popular

Implementação da Lei Geral de 
Proteção de Dados em todo o 
Sistema OAB.

Consultórios Odontológicos em todas as 

Subseções;

Marcação de Consultas no App CAAMA;

Centro de Saúde da Advocacia.

Caama

Cursos Online de Oratória focados em 
sustentações orais.

Isenção de anuidade da mulher advogada no ano 
que tiver filho.

SCAN QR CODE
@diego_sa @oabdetodosma

Siga, Curta e Compartilhe!


