RELATÓRIO
AÇÕES

COVID-19
Atenta ao cenário de pandemia causada pelo
Coronavírus, a OAB Maranhão vem
desenvolvendo ações para orientar e proteger a
advocacia em todo o estado do Maranhão.
Conﬁra a seguir as ações realizadas:
CLIQUE NOS TÍTULOS PARA MAIS INFORMAÇÕES

AÇÕESMARÇO
18/03

JUSTIÇA ESTADUAL E DO TRABALHO ALTERAM RESOLUÇÕES
SOBRE PRAZOS E ALVARÁS DURANTE A PANDEMIA
A pedido da OAB/MA, o Tribunal de Justiça do Maranhão
suspendeu os prazos de processos físicos, alterando a PortariaConjunta nº 07/2020 que dispõe sobre medidas temporárias
para prevenir o contágio pelo Coronavírus no âmbito do Poder
Judiciário do Maranhão.
Já o TRT-MA acolheu o pedido de suspensão temporária de
prazos processuais no Sistema PJe em todo o Estado, em
virtude da instabilidade geral do sistema; e também o pedido
para dar prioridade na expedição de Alvarás durante o período.

19/03

OAB MARANHÃO SUSPENDE PARCIALMENTE ATIVIDADES ATÉ
31 DE MARÇO

19/03

FENEIS ADIA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
OAB Maranhão intervém e a Federação Nacional de Integração e Educação de Surdos (FENEIS)
decidiu adiar a Assembleia Geral Ordinária, que aconteceria no mês de março, em São Paulo.

GOVERNO DO MA PRORROGA CERTIDÕES DE REGULARIDADE
FISCAL ESTADUAIS
Após solicitação da OAB Maranhão, por meio da Comissão de
Direito Tributário, a Secretaria da Fazenda do Estado do
Maranhão prorrogou a vigência das certidões negativas ou
positivas com efeitos de negativas pelo prazo de 90 (noventa)
dias e, também, suspendeu os prazos de defesas e recursos
administrativos nos processos de constituição e exigência de
crédito tributário e as sessões de julgamento do Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais (TARF).
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AÇÕESMARÇO
20/03

SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS E
SERVIÇOS ESSENCIAIS, COMO ÁGUA E LUZ
A Seccional Maranhense enviou ofício ao Governo do Estado do Maranhão solicitando a
suspensão, pelo período de três meses, da cobrança de tributos e dos serviços públicos de
competência estadual, inclusive por meio de concessões e/ou permissões, especialmente a
cobrança para os serviços de fornecimento de energia elétrica e de água/esgoto para
consumidores de baixa renda.

CORREGEDOR-GERAL RECOMENDA PRIORIDADE NO PAGAMENTO
DE ALVARÁS JUDICIAIS
A OAB Maranhão solicitou à Corregedoria Geral de Justiça prioridade na tramitação dos
cumprimentos de sentenças e na liberação de alvarás judiciais para advogadas, advogados e
partes durante o período especial de trabalho em virtude da COVID 19.
Em resposta, o Corregedor-Geral, Marcelo Carvalho, expediu a Recomendação N° 1/2020, dirigida
aos juízes de direito da Justiça de 1º Grau, para que priorizem as deliberações judiciais acerca dos
pedidos de alvarás, levantamento de importância em dinheiro ou valores, pagamento de
precatórios e requisições de Pequeno Valor – RPVs.

SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS
NOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL E NO TCE
A OAB Maranhão solicitou ao Governo do Estado e à Prefeitura de São Luís a
suspensão dos prazos administrativos no âmbito dos poderes público
estadual e municipal; e solicitou, também, ao Tribunal de Contas do Estado
a paralisação dos processos em trâmite no período de 19 a 30 de março.
Os pedidos valem para todas as publicações, intimações, processos e
prazos em curso nos processos administrativos no âmbito dos Governos
Estadual e Municipal.
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AÇÕESMARÇO
20/03

DIRETORIA PRORROGA PRAZO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE
ATÉ 31/05/2020
Em apoio à advocacia maranhense, a OAB Maranhão prorrogou
o prazo para pagamento da anuidade 2020 para o dia 31 de maio
e manteve a concessão do desconto previsto na Resolução nº
017/2017 à jovem advocacia.
Foi prorrogado também o prazo para parcelamento no boleto e
no cartão de crédito, sem juros, na Seccional e nas Subseções.
Para ter acesso, o advogado ou advogada deve entrar em
contato com o Setor Financeiro, por e-mail, telefone ou pelo site
da OAB.

21/03

CRIAÇÃO DE COMITÊ CAAMA / COVID 19
A Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão –
CAAMA criou o Comitê COVID /CAAMA para orientar e
desenvolver ações de saúde para a advocacia.
O comitê elaborou uma extensa programação de
ações preventivas, como a distribuição de álcool gel e
máscaras e vacinação contra o H1N1 em São Luís e nas
subseções.

22/03

CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO SOBRE COMO PREVENIR A COVID-19
A OAB Maranhão está veiculando, constantemente, diversos
conteúdos informativos nos perﬁs nas redes sociais da
Seccional, CAAMA e subseções para alertar a advocacia e
população para a importância da prevenção e os cuidados que
devem ser tomados nos deslocamentos.
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AÇÕESMARÇO
23/03

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE POSTOS DE VACINAÇÃO
PARA ESCOLAS
A OAB Maranhão e a Comissão Nacional do Direito da Pessoa Idosa (CFOAB) solicitaram a
transferência dos locais de vacinação da campanha estadual de prevenção à Inﬂuenza (H1N1),
dos postos de saúde para as unidades educacionais dos bairros em que estão localizados.

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ÁGUA/ESGOTO PARA CONSUMIDORES
DE BAIXA RENDA
O Governo do Estado atendeu pedido da OAB/MA e baixou o
DECRETO Nº 35.679, que dispõe sobre a isenção temporária do
pagamento da fatura referente aos serviços de abastecimento
de água e coleta de esgoto sanitário, prestados pela Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, para as
categorias de consumidores de baixa renda.

24/03

CEF REGULARIZA PAGAMENTOS DE ALVARÁS JUDICIAIS E RPV’S
Após denúncias de que a Caixa Econômica Federal, no
Maranhão, havia suspendido os pagamentos de alvarás judiciais
e RPV’s para a advocacia, a Seccional Maranhense, por meio de
atuação conjunta da Procuradoria Estadual de Defesa das
Prerrogativas e da Comissão de Prerrogativas, solicitou a
manutenção e regularização dos pagamentos junto à
Superintendência do Banco no Estado.
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AÇÕESMARÇO
25/03

ASSINATURA DE PORTARIA CONJUNTA COM MEDIDAS PROTETIVAS À
ADVOCACIA CRIMINALISTA
A OAB Maranhão, com o apoio da Comissão Especial Nacional de Política Penitenciária,
Ressocialização e Justiça Restaurativa, e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(SEAP) assinaram uma portaria conjunta que adota várias medidas protetivas ao trabalho dos
advogados militantes no Sistema Prisional Maranhense. Uma das principais medidas é o
atendimento por videoconferência.

BB RETOMA PAGAMENTO DE ALVARÁS JUDICIAIS PARA ADVOCACIA
A OAB Maranhão, em atuação conjunta com o seu Sistema de Prerrogativas e Procuradoria e
Comissão de Prerrogativas, interviu junto ao Banco do Brasil (BB) para retomar o pagamento
dos alvarás judiciais e RPV’s para a advocacia.

TCE-MA SUSPENDE PRAZOS DOS PROCESSOS
Após solicitação da OAB Maranhão, o Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão expediu a Portaria TCE Nº 344 e
suspendeu até o dia 04 de maio todos os processos em trâmite
no âmbito do TCE.
Estão incluídos no pedido os prazos processuais e para
apresentação das prestações e tomadas de contas, estadual e
municipal, referentes ao exercício ﬁnanceiro de 2019.

26/03

SOLICITAÇÃO DE NÚMEROS DE TELEFONE DAS UNIDADES
JURISDICIONAIS À CGJ
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AÇÕESMARÇO
26/03

DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO AOS
PÚBLICOS DE RISCO
A CAAMA distribuiu itens de prevenção ao Coronavírus às advogadas e advogados de São Luís e
das subseções no interior do estado.

27/03

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA PAGAMENTO DO IPVA DE
2020 APÓS PEDIDO DA OAB/MA

30/03

SOLICITAÇÃO AO CNJ DE RETORNO DOS PRAZOS DE PROCESSOS
JUDICIAIS ELETRÔNICOS
A OAB/MA solicitou a intervenção do CFOAB junto ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça- CNJ, Ministro Dias Toffoli, para o retorno dos
prazos dos Processos Judiciais Eletrônicos – PJe.
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AÇÕESMARÇO
30/03

OAB MARANHÃO POSSIBILITA ADIAMENTO DE PARCELAMENTOS
E NEGOCIAÇÕES FEITAS EM 2020
A Tesouraria da OAB Maranhão disponibilizou um prazo a mais para pagamento dos
parcelamentos e negociações realizadas até 18 de março de 2020, e com parcelas para vencer em
março, abril e maio de 2020.

PLANTÃO DE ALVARÁS É DISPONIBILIZADO PARA ATENDIMENTO
DA ADVOCACIA
A OAB Maranhão, por meio da Comissão de Assistência e
Defesa das Prerrogativas do Advogado, disponibilizou uma
Central de Alvarás para a advocacia requerer e acompanhar o
levantamento dos valores de RPVs, alvarás e precatórios das
justiças Estadual, Federal e do Trabalho.
O objetivo é evitar o deslocamento da advocacia até as
agências de banco, respeitando uma das medidas de
prevenção ao Covid 19.

TRANSFERÊNCIA DE POSTOS DE VACINAÇÃO PARA ESCOLAS
DA CAPITAL
Após pedido da OAB-MA, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) apresentaram estratégias diferenciadas para imunizar idosos acima de 60 anos e
crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A principal mudança foi a utilização de escolas como
postos de vacinação para evitar contato dos públicos de risco com possíveis casos de
Coronavírus.
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AÇÕESMARÇO
30/03

ESA MARANHÃO PROMOVE ‘SEMANA JURÍDICA’ POR MEIO VIRTUAL
A Escola Superior da Advocacia (ESA), por meio da TV ESA, realizou
uma série de debates virtuais ao longo de uma semana, no perﬁl do
Instagram da OAB Maranhão.
Grandes nomes do Direito discutiram temas diversos que estão
emergindo em meio ao novo cenário instalado pela pandemia do
Coronavírus e suas implicações para a sociedade

AÇÕESABRIL
02/04

ESA MARANHÃO DISPONIBILIZA CURSOS GRATUITOS E ON-LINE
A ESA Maranhão, em parceria com a ESA Nacional, disponibilizou
uma extensa lista de cursos com temas variados que podem ser
acessados pela advocacia de forma gratuita e on-line. O objetivo é
co n t i n u a r i n ce n t i va n d o a q u a l i ﬁ c a ç ã o d o s p ro ﬁ s s i o n a i s ,
principalmente agora durante o período de isolamento social.

03/04

OAB MARANHÃO SUSPENDE PRAZOS DE PROCESSOS E ESTENDE
TELETRABALHO ATÉ 30 DE ABRIL
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AÇÕESABRIL
03/04

CFOAB ABRE PESQUISA PÚBLICA PARA RETORNO DE PRAZOS
DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
A Ordem dos Advogados do Brasil abriu pesquisa pública em
seu site para ouvir a advocacia acerca da decisão do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) de suspender os prazos processuais
em todo o país até o dia 30 de abril. A medida foi adotada após a
OAB Maranhão solicitar a intervenção do CFOAB junto ao
Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho
Nacional de Justiça- CNJ, Ministro Dias Toffoli, para o retorno dos
prazos dos Processos Judiciais Eletrônicos – Pje.

06/04

SOLENIDADES DE COMPROMISSO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA
Em virtude do isolamento social, a OAB Maranhão
baixou a RESOLUÇÃO Nº 010/2020, que institui e
regulamenta a realização de compromisso por
meio eletrônico de transmissão de áudio e vídeo.
Assim, no mês de abril, a Seccional Maranhense
realizou três solenidades de compromisso nos dias
13, 15 e 17 de abril para atender e credenciar os novos
proﬁssionais do Direito e habilitá-los como
advogadas e advogados.

07/04

REUNIÃO PARA DISCUTIR MEDIDAS DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS
DO CONSUMIDOR
A OAB Maranhão, por meio da Comissão de Direitos do
Consumidor, se reuniu com o Delegado de Polícia Civil,
Cléopas Isaías, responsável pela Delegacia do
Consumidor, para debater medidas de enfrentamento
às práticas ilícitas cometidas contra o consumidor
maranhense no atual cenário de pandemia da Covid-19.
Foram discutidas as práticas consideradas abusivas e
ilegais e as ações realizadas pela Delegacia no âmbito
administrativo, cível e criminal, a ﬁm de que os
problemas não sejam potencializados.
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AÇÕESABRIL
07/04

COLÉGIO DE PRESIDENTES DE SUBSEÇÕES É REALIZADO POR
VIDEOCONFERÊNCIA
O Colégio de Presidentes de Subseções da OAB
Maranhão no mês de abril foi realizado de forma virtual,
por videoconferência.
O evento teve como objetivo debater e adotar medidas
que possam favorecer toda a classe advocatícia nesse
momento de crise de saúde pública, social e econômica.

NOTA CONJUNTA DE APOIO À RECOMENDAÇÃO PARA EVITAR
VIAGENS NA SEMANA SANTA
As instituições Assembleia Legislativa do Maranhão, Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA),
Ministério Público do Maranhão, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem),
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MA) e Defensoria Pública do Maranhão assinaram uma
nota conjunta de apoio à recomendação do Governo do Estado para que os maranhenses evitem
viajar ao interior do estado durante o feriado da Semana Santa.

16/04

PRIMEIRA SESSÃO DO CONSELHO SECCIONAL REALIZADA
POR VIDEOCONFERÊNCIA

03/04

A OAB Maranhão reuniu os membros da Diretoria da
Seccional, da Diretoria da CAAMA, da Diretoria da ESA e
membros do Conselho na primeira sessão do Conselho
Seccional realizada por meio de videoconferência.
Foram tratadas pautas de extrema relevância para a
advocacia em meio ao cenário de pandemia do Coronavírus,
como o funcionamento do Judiciário, expedição e
recebimento dos alvarás, ações de saúde e prevenção para os
advogados, prorrogação da anuidade 2020, dentre outras.
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AÇÕESABRIL
16/04

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1
A CAAMA realizou uma campanha de
vacinação contra a gripe H1N1 direcionada
aos advogados que integram o grupo de
risco, como idosos e portadores de doenças
crônicas.
A ação de imunização foi realizada em São
Luís e também levada para as subseções da
Seccional Maranhense localizadas no
interior do estado.

20/04

SOLICITAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA
ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA
A OAB Maranhão solicitou ao Governo do Estado a distribuição de merenda escolar aos pais ou
responsáveis dos alunos das escolas públicas do Estado durante o período de suspensão das
aulas, ou a destinação de recursos em valor igual ou superior aos aplicados na alimentação dos
alunos da rede estadual de ensino.

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DA ADVOCACIA PÚBLICA E PRIVADA
NO ROL DE ATIVIDADES ESSENCIAIS
A Seccional Maranhense enviou ofício ao Governo do Estado do Maranhão solicitando o
reconhecimento da advocacia pública e privada como serviço essencial e sua inclusão no rol de
atividades
indispensáveis ao atendimento das necessidades improrrogáveis da sociedade
03/04
maranhense.
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AÇÕESABRIL
20/04

OAB NACIONAL FORNECE ORIENTAÇÕES PARA COMBATE AO
CORONAVÍRUS NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS
A Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil acolheu as orientações feitas pela Comissão
Especial de Política Penitenciária sobre a adoção de
medidas preventivas em razão da contaminação do
coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais.
Dentre as recomendações estão medidas preventivas
para viabilizar a prestação de assistência jurídica às
pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais, por
intermédio de sistema de videoconferência/parlatório
virtual.

22/04

CEJA DISCUTE BENEFÍCIOS PARA A JOVEM ADVOCACIA DURANTE
A PANDEMIA
Em reunião realizada por videoconferência, o
Conselho Estadual da Jovem Advocacia da OAB
Maranhão (CEJA) se reuniu para discutir demandas
importantes no atual cenário de crise.
Algumas das pautas tratadas foram a solicitação
para a continuidade do desconto na anuidade para
a jovem advocacia durante o período de pandemia
e a produção de campanha de orientação sobre as
possíveis áreas de atuação para os advogados em
início de carreira.

03/04
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AÇÕESABRIL
27/04

REQUERIMENTO AO CFOAB PARA SUGERIR QUE ELEIÇÕES 2020
SEJAM REALIZADAS PELA INTERNET
O Conselheiro Federal pela OAB Maranhão, Daniel
Blume, encaminhou um requerimento ao presidente
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, Felipe Santa Cruz, sugerindo que as Eleições
2020 sejam realizadas pela internet.
A sugestã o foi feita toman do com o base o
cumprimento da Constituição, da Legislação e do
calendário eleitoral, diante do atual cenário de
pandemia. Caso aprovada, a solicitação deve ser
colocada em análise no Tribunal Superior Eleitoral.

28/04

OAB NACIONAL SOLICITA AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE DOS
PARLATÓRIOS VIRTUAIS NOS PRESÍDIOS FEDERAIS
A OAB Nacional solicitou à diretoria do Sistema Penitenciário Federal a veriﬁcação da viabilidade
de implementação dos parlatórios virtuais nos presídios subordinados diretamente à União.
O ofício foi sugerido pela Comissão Especial de Política Penitenciária, Ressocialização e Justiça
Restaurativa da OAB, destacando que esse procedimento tecnológico já é realidade nos estados
do Amazonas, Maranhão e Paraná, além do Distrito Federal.

29/04

ESA MARANHÃO FORTALECE A CAPACITAÇÃO DA ADVOCACIA
DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL
A Escola Superior de Advocacia Prof. José Vera-Cruz
Santana segue prezando pela capacitação e atualização
do estudante e do proﬁssional do Direito, mesmo com o
atual cenário de pandemia da Covid-19. Para isso, ela vem
oferecendo
cursos, palestras e debates constantes por
03/04
meio virtual para promover a qualiﬁcação e atualização
da advocacia.
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AÇÕESABRIL
30/04

LANÇAMENTO DE CARTILHA PARA ORIENTAÇÃO SOBRE PUBLICIDADE
NA ADVOCACIA
A OAB Maranhão, por meio do Tribunal de Ética e Disciplina
(TED) e da Corregedoria Geral, lançou uma cartilha para
orientar a advocacia sobre o uso adequado da publicidade
pela categoria para detalhar as normas sobre publicidade,
propaganda e informação da advocacia, que estão expressas
na Lei n. º 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no Código de Ética e
Disciplina, consolidadas no Provimento n. º 94/2000 do
Conselho Federal da OAB, com o intuito de evitar casos de
inf rações éticas por desconhecimento das normas
existentes.

AÇÕESMAIO
03/05

GOVERNO DO MARANHÃO RECONHECE ADVOCACIA COMO
SERVIÇO ESSENCIAL
Após requerimento formulado pela Seccional Maranhense da Ordem, o Governo do Estado do
Maranhão reconheceu, no Decreto Estadual 35.784/202, a advocacia como atividade essencial
durante o período de pandemia do Coronavírus.
Com isso, a advocacia pública e privada foi incluída como serviço essencial e no rol de atividades
indispensáveis ao atendimento das necessidades improrrogáveis da população maranhense.

05/05

OAB MARANHÃO ESTENDE PERÍODO DE TELETRABALHO ATÉ
O DIA 31 DE MAIO
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AÇÕESMAIO
08/05

OAB MARANHÃO PARTICIPA DO 1º ENCONTRO VIRTUAL DA
MULHER ADVOGADA DO NORDESTE
A Comissão da Mulher e da Advogada da OAB Maranhão participou do 1º Encontro Virtual da
Mulher Advogada do Nordeste. O evento foi organizado pela OAB Piauí e OAB Pernambuco e
contou com participação das nove seccionais do nordeste.

11/05

LANÇAMENTO DA CAMPANHA “CONVIDA” PARA AJUDAR
POPULAÇÃO LGBTQI+
A OAB Maranhão, através da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, lançou a campanha
CONVIDA em parceria com a AMATRA (Associação Maranhense de Travestis e Transexuais), Mães
Pela Diversidade, Corrente Solidária e do Grupo Gayvota para arrecadar cestas básicas para a
população LGBTQI+ em situação de vulnerabilidade social diante da pandemia.

11/05

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS
ABANDONADOS GANHA REFORÇO ONLINE
A OAB Maranhão, através da Comissão de Defesa e Proteção de Animais, lançou uma campanha
de arrecadação de ração para animais em situação de abandono.

19/05

REUNIÃO PARA AJUSTAR PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTO
DE ALVARÁS E RPV’S
A OAB Maranhão e Comissão de Defesa das Prerrogativas estiveram reunidas com
representantes da Caixa Econômica Federal no Maranhão para tratar sobre o atraso no
pagamento de alvarás durante o período da Pandemia da Covid-19.

20/05

FAMEM RECOMENDA INCLUSÃO DAS ADVOCACIAS PÚBLICA
E PRIVADA EM ROL DE ATIVIDADES ESSENCIAIS
A pedido da OAB Maranhão, a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão – Famem
enviou uma recomendação a todos os municípios que, em caso de editarem decretos de
restrição de atividades, incluam o serviço de advocacia pública e privada no rol de atividade
essenciais.
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