cursos e capacitação
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Palavra do presidente
Caros colegas advogados e advogadas,
Os trabalhos são intensos, as lutas constantes e os
diálogos abertos e transparentes. Essa postura tem levado
a importantes conquistas para a advocacia maranhense. Os
profissionais apoiaram e, hoje, somos mais fortes e atuantes. Voltamos a ter uma Casa de Todos, onde a Ordem é o
Porto e o Farol do advogado. O Porto porque proporciona a
segurança da terra firme, e o Farol porque indica o caminho
seguro.
Somos o profissional das liberdades; nosso ofício é
o combate às injustiças; nosso dever, a proteção da pessoa
humana. É por meio do exercício da nossa profissão que
protegemos o cidadão contra o arbítrio e as injustiças. A
valorização do advogado é indispensável ao fortalecimento
do cidadão.
Ao longo desse um ano e meio de gestão, as
conquistas são inúmeras! Por meio de um trabalho
focado na valorização da classe, qualificação, defesa das
prerrogativas e representatividade junto à sociedade, temos
buscado melhorar o dia a dia do advogado maranhense.
Acompanhe algumas das conquistas para os advogados
durante um ano e meio.
Forte abraço,
Thiago Diaz, presidente da OAB-MA

Gestão compartilhada e democrática estão presentes no dia a dia na Ordem dos Advogados do Brasil, Secional Maranhão. Os advogados e advogadas, por meio do Conselho Seccional da Ordem, que envolve a Diretoria, os conselheiros federais e estaduais, os presidentes das quinze Subseções
e das mais de sessenta Comissões, têm participado, intensamente, das atividades da OAB-MA e, juntos, constroem o porvir.
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Principais conquistas para o
advogado
55Alvarás emitidos em nome dos advogados;
55Comodidade para o advogado com o recebimento
de alvarás na agência do Banco do Brasil no Fórum Desembargador Sarney Costa;
Redução de 15% na anuidade em 2016 e no ano
seguinte passou a ter a anuidade mais barata do
país;
55Humanização no atendimento na Justiça do Trabalho após retirada dos vidros instalados nas secretárias;
55Observância da tabela de honorários da OAB/MA
na fixação da remuneração para os advogados
dativos;
55Itinerância da OAB/MA com a Caravana Nacional
de Defesa das Prerrogativas no interior do Maranhão;
55Aprovação do plano estadual de valorização da
Mulher Advogada;
55TJMA, após solicitação da OAB/MA, determinou
aos juízes que recebam advogados e partes, e
que os magistrados residam em suas comarcas
de atuação.
55Após solicitação da OAB-MA, publicações do PJe
passaram a ser feitas pelo DJE;
55Prioridade para sustentação oral de gestantes, lactantes e idosos no TJMA e no TRT16, desde 2016;
15 novas salas dos advogados.
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Principais ações em prol da advocacia
55 Inspeção
da
“Sala
de
Estado
do
Complexo
Penitenciário
de
Luís;

Maior”
São

Celebração dos 85 anos da OAB/MA com
reconhecimentos a todos que construíram a história
da Ordem.
55Criação do Calendário
Desportivas da OAB/MA;

Anual

de

Atividades

55OAB/MA cobra do
TJMA celeridade
julgamentos da turma recursal de São Luís;
55Lançada Campanha de Reconhecimento
valorização do Professor Advogado;

nos

e

OAB/MA solicitou participar como assistente de
defesa na ação envolvendo advogados Pareceristas e
Procuradores;
55OAB/MA e diretoria do Fórum fizeram ação conjunta
para combater exercício ilegal da advocacia;
55Investimento em qualificação para o funcionário da
OAB/MA com fins de melhorar ainda mais o
atendimento ao advogado;
Transmissão ao vivo, pela TV OAB no YouTube
e nas redes sociais da Ordem, dos principais
cursos, seminários e congressos ofertados pela
OAB/MA;
55Criação do Programa Gestão Itinerante;
55Apoio na interiorização das Comissões da OAB/MA;
55Colégio de Presidentes das Subseções da OAB/MA
delibera sobre forma de combater a morosidade no
judiciário.
Projeto “Boas-Vindas aos novos advogados com
Acolhida” e curso sobre Gestão de escritórios.
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ESA qualifica mais de 8 mil advogados
em todo o Maranhão
Com uma atuação expressiva e direcionada à capacitação e atualização do profissional, a Escola
Superior de Advocacia se destaca pela oferta de cursos, especialização e palestras nos mais variados temas
do Direito. Tendo à frente, o diretor João Batista Ericeira e a diretora-executiva Lilianne Furtado, a ESA, tem
atuado por todo o Estado em prol da qualificação do advogado maranhense.

Com trabalho incessante de qualificação do advogado, foram ministradas mais de 900 horas/aula distribuidos entre cursos, seminários e
congressos

900

Números que qualificam:

Mais de

horas de cursos em um
ano e meio de gestão;

8mil

pessoas qualificadas;
Mais de 200 atividades
entre cursos, palestras, seminários e congressos

Ao longo de um ano e meio de gestão, cursos de atualização sobre o Novo Código de Processo Civil,
PJe e Direito Eleitoral foram ministrados em São Luís, nas 15 Subseções da OAB/MA e outros municípios
contemplando e qualificando os advogados maranhenses.
Os cursos foram ministrados por juristas de renomes do cenário nacional:
Estefânia Viveiros, Fernanda Marinela, Renato
Saraiva, José Aras, Alice Bianchinni, Aline Lobato, Monica Azzariti, Elpídio Donizete, Alexandre
Freire, Luiz Rodrigues Wambier, Sérgio Kukina,
ministro do Superior Tribunal de Justiça entre outros doutrinadores.
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Por meio da ESA e das mais diversas Comissões da OAB/MA
foram organizadas palestras, Congressos, Seminários e Conferências
ao longo de um ano e meio de gestão. Confira algumas delas:
55 Congresso Ibero-Americano de Direitos Humanos e Advocacia;
55 Congresso sobre Direito Eleitoral em São Luís e Imperatriz;
55 Jornada OAB/BrasilCon de Direito do Consumidor em
São Luís e Imperatriz;
55 Palestras sobre Auditoria Militar;
55 Palestras e Seminários sobre Conciliação, Mediação e Arbitragem;
55 Workshop sobre Direito Portuário;
55 Ciclo de Palestras do TED com o tema “Inovações no
Código de Ética do Advogado”;
55 I Seminário de Direito no Trânsito;
55 I Conferência Estadual da Mulher e da Advogada;
55 I Encontro de Direito Previdenciário;
55 I Encontro Estadual da Jovem Advocacia;
55 I Congresso de Direito Penal, Política Criminal e Segurança Pública;
55 Seminário sobre Reforma Trabalhista;
55 Conferência Estadual da Advocacia de 23 a 25 de agosto de 2017.

Subseções da OAB/MA: a força da
advocacia no interior maranhense
A gestão atua em parceria com os
presidentes
das
Subseções
da
Ordem. Ao longo de um ano e meio, foram
realizados Colégios de Presidentes com o
objetivo de debater ações que viabilizem
ainda mais o acesso dos advogados aos
diversos serviços prestados pela OAB.
Os trabalhos junto às Subseções da
OAB/MA foram intensificados na
gestão atual por meio da Itinerância. A Ordem
realizou diversos deslocamentos ao interior do Maranhão por meio dos projetos
“Gestão Itinerante” e “Lado a Lado com o
Presidente”.
Colégios de Presidentes das Subseções; reuniões em prol de melhorias para os advogados

Entrega das sedes das subseções de Bacabal e Santa Inês; maior comodidade e conforto para o advogado

06
Conquistas para Advocacia Maranhense
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

15 novas salas dos advogados: Timon, Imperatriz, Pedreiras, Lago da Pedra, Bacabal, Itapecuru,
Alto Parnaíba entre outras com reformas e entrega de equipamentos;
Presença da Caravana Nacional de Defesa das Prerrogativas em Caxias, Bacabal e São Luís;
Entrega de Salas dos Advogados em São Luís (Justiça do Trabalho, São José de Ribamar e Complexo
Penitenciário de São Luís);
Entrega das sedes nas subseções de Bacabal, Pinheiro e Santa Inês;
Itinerância Eleitoral com palestras sobre as alterações na Legislação Eleitoral em todas as Subseções;
Itinerência da Gestão com deslocamento da Diretoria da OAB-MA em todas as Subseções;
Itineância de Defesa das Prerrogativas; mais de 50 municípios visitados;
Reunião histórica do Conselho Seccional da OAB-MA em Imperatriz e Caxias;
I Compromisso de novos Advogados em Caxias e Balsas;
Implantação do Protocolo Descentralizado para os municípios do sul maranhense e com a promessa pelo
TJMA que contemplaria todo o Estado.

Sessão histórica em Caxias e itinerância da Gestão em Timon

Vistoria no presídio em Coroatá e primeiro compromisso em Balsas

Reunião com advogados em Pedreiras

Sessão histórica do Conselho Seccional em Imperatriz
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Forte atuação na defesa das
Prerrogativas
A defesa incessante das prerrogativas dos advogados maranhenses tem sido um dos pilares da atual
gestão. Além do ininterrupto trabalho da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB-MA, da Caravana
das Prerrogativas, em níveis estadual e nacional, a valorização da advocacia maranhense ganhou um novo
reforço: a Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas. Após nomeação do procurador geral e adjunto, os
advogados Nereida Batalha, e João Bispo Serejo Filho, a OAB/MA se organiza para a realização de concurso
para contratar advogados que atuarão no núcleo.
Em 2016
55Itinerância da Comissão de Assistência e Defesa das
Prerrogativas do Advogado;
55Palestras sobre Prerrogativas nas Subseções da OAB/
MA;
55Nomeação de Delegados de Defesa das Prerrogativas
pelo presidente, Thiago Diaz, em todas as Subseções;
55 Realização da Blitz do Alvará; que tem por objetivo
assegurar ao advogado, perante todas as unidades jurisdicionais do Maranhão, a padronização da liberação do
Alvará.
Caravana Nacional das Prerrogativas do Conselho Federal esteve no Maranhão. Presenças marcantes do presidente do CFOAB, Claudio Lamachia e do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, Conselheiro Federal pelo Maranhão. Na foto em inspeção ao Complexo
Penitenciário de São Luís.

A Procuradoria Estadual de Defesa das Prerrogativas foi criada seguindo os moldes da Procuradoria do Conselho Federal (CFOAB), e ajudará a Comissão de Defesa das Prerrogativas na valorização do profissional. A
procuradoria trabalhará também para dar ênfase à indispensabilidade do advogado na administração da justiça,
cuja previsão consta do artigo 133 da Constituição Federal.

Inspeção na sala de Estado Maior do Compelxo Complexo Penitenciário de Pedrinhas e Defesa das Prerrogativas na Comarca de Tuntum
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Mais de 60 comissões com forte atuação
em todo o Estado
Essas comissões atuam nas mais
diferentes frentes do direito; do consumidor à defesa dos animais, além de auxiliar a Diretoria e o Conselho Seccional no cumprimento dos seus objetivos
institucionais.
Ao longo de um ano e meio de gestão,
as Comissões da Ordem atuaram nos mais
diversos campos intermediando conflitos, como
por exemplo, a mediação entre os representantes das ocupações estudantis pela Comissão
de Direito Humanos, capacitando advogados e
conscientizado cidadãos sobre os seus direitos nas
áreas da Violência contra a Mulher, Consumidor,
Diversidade Sexual, Previdenciário, Penitenciário,
Orientação Jurídica, do Idoso, entre o mais variados temas, além da atuação na luta pela valorização
da classe realizada dentre outras, pelas comissões
de Jovens Advogados, da Mulher e da Advogada,
de Defesa das Prerrogativas, entre outras.

Comissões da Ordem atuam no atendimento à comunidade

Acompanhe as ações ao longo de um ano e meio de
gestão.

700
advogados
voluntários
Centenas de pessoas
Mais de

envolvidos nos trabalhos;

atendidas pelo trabalho das Comissões.
Mais de 250 ações

Gestão democrática e participativa na OAB/MA por meio da atuação das mais de 60 comissões.

