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INTRODUÇÃO
Desde o início da pandemia do Coronavírus (Covid-19), a Or-
dem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, adotou me-
didas de prevenção para evitar a proliferação do vírus no 
estado. Dentre as ações, voltadas em benefício não só da 
Advocacia, mas de toda sociedade piauiense, a OAB Piauí 
criou a Comissão Especial Temporária de Acompanhamen-
to da Pandemia do Coronavírus para monitorar as ações. 

  CLIQUE AQUI PARA CONFERIR  
DEMAIS AÇÕES E PROJETOS DA OAB-PI

Palavra do Presidente

Apresentamos a toda classe dos(as) Advogados(as), bem 
como à sociedade piauiense, as principais ações da OAB 
Piauí nesses últimos 70 dias em que todos nós fomos afe-
tados pela pandemia do vírus do COVID-19.

A OAB do Piauí, desde o dia 18 de março, está em regime 
de teletrabalho e sem ter a sua rotina de serviços e ações 
usuais, porém, sem diminuir o seu ritmo, como se perce-
be na extensa prestação de contas do que fizemos nesses 
dias tão difíceis, na luta pela Justiça, na preservação das 
prerrogativas dos(as) advogados(as), na atuação em pautas 
nas áreas da saúde, educação, segurança pública, sistema 
penitenciário, transporte e na oferta de inúmeros cursos 
(todos gratuitos)!

Constituímos, no dia 20 de março, a Comissão Especial 
Temporária do Acompanhamento da Pandemia do Corona-
vírus COVID-19, composta de 15 membros, cujo trabalho foi 
decisivo desde o início para que déssemos respostas céle-
res diante dos problemas que surgiram.

Aqui deixamos o nosso agradecimento a todos da gestão, 
que, mesmo nesse período tão difícil, contribuíram para a 
realização de tantas ações: os diretores das 13 Subseções 
de Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corren-
te, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piriripi, São Raimundo 
Nonato, Uruçuí e Valença; os diretores e membros das 68 
Comissões da OAB e das Subcomissões; os Conselheiros 
da OAB e do CEJA; os representantes do Conselho Fede-
ral, da Caapi e da ESA, como também os colaboradores da 
OAB.

IN
TR

OD
UÇ

ÃO

http://www.oabpi.org.br/confira-as-acoes-da-oab-piaui-neste-periodo/
http://www.oabpi.org.br/confira-as-acoes-da-oab-piaui-neste-periodo/
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Muitas pessoas contaminadas, vidas perdidas, a Adminis-
tração Pública de um modo geral voltada para os aspectos 
da saúde pública, a Justiça sem o funcionando normal, a 
economia praticamente paralisada. A OAB do Piauí está en-
frentando essa crise sem precedentes de forma altiva, dis-
tanciando-se das discussões político-partidárias e sempre 
pautando seus atos na defesa do Estado Democrático de 
Direito e da Advocacia do Piauí.

Rogamos a Deus que possamos continuar enfrentando 
essa crise e que vençamos logo essa verdadeira guerra.

Teresina(PI), 30 de maio de 2020.

Celso Barros Coelho Neto
OAB Piauí

OAB EM NÚMEROS
Dados até 26/05/2020

 3.150 participantes de cursos/eventos

 20 cursos/eventos

 19 lives ESA-PI e OAB-PI 

 329 atendimentos de Alvarás e RPV’s (somente Teresina)

 62 agendamentos de videoconferências/SEJUS (somente Teresina) 

 122  advogados(as) utilizaram o OAB Office

 250  atendimentos por Drive-Thru 

 300  emissões de Certificados Digitais 

 120 inscrições Deferidas e Regulares  

 143 novos Cadastros INSS Digital 

 77 certidões emitidas NÚ
M

ER
OS
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ATENDIMENTO PARA A 
ADVOCACIA PIAUIENSE

A OAB Piauí adota o atendimento telepresencial

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de saúde 
no combate a propagação do novo coronavírus (Covid-19), a 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, passou a 
funcionar em regime telepresencial em 18 de março, con-
forme a portaria n° 10/2020.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 

Canal exclusivo para recebimento  
de solicitações urgentes de liberação de Alvarás

A Advocacia Piauiense conta com um canal direto para soli-
citações urgentes para liberação de alvarás. A iniciativa faz 
parte das ações da Seccional para auxiliar a Advocacia du-
rante o período de crise causada pela pandemia do corona-
vírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Certificado Digital: Advocacia Piauiense  
poderá solicitar renovação por videoconferência

Em virtude do atual cenário enfrentado pela população 
com o isolamento social para frear a disseminação do novo 
coronavírus, a empresa Certificado Digital (AC CERTISIGN 
– AR CERTSEGURO) passou a renovar os documentos por 
meio de videoconferência. A medida tem o intuito de evitar 
a aglomeração de pessoas e garantir a segurança de todos 
os advogados(as).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

AT
EN

DI
M

EN
TO

http://www.oabpi.org.br/coronavirus-oab-piaui-mantem-atendimento-telepresencial-ate-30-de-abril/
http://www.oabpi.org.br/novidade-oab-piaui-oferece-canal-exclusivo-para-recebimento-de-solicitacoes-urgentes-de-liberacao-de-alvaras/
http://www.oabpi.org.br/certificado-digital-advocacia-piauiense-podera-solicitar-renovacao-por-videoconferencia/
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SEJUSPI e OAB Piauí abrem canal  

à advocacia para realização de atendimento  
aos internos por videoconferência

Em virtude do agravamento da crise de Saúde Pública cau-
sada pela pandemia do coronavírus, a Secretaria de Justiça 
do Piauí (SEJUS), em parceria com a OAB Piauí, viabilizou 
o atendimento dos internos por seus respectivos advoga-
dos(as), por intermédio de videoconferência.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí garante regulamentação  
de atendimentos presenciais de advogados(as)  

em estabelecimentos prisionais  

A OAB Piauí celebra mais uma vitória para a Advocacia do 
Estado. Após diálogos com a Secretaria de Estado da Jus-
tiça (SEJUS-PI), foi publicada a Portaria 186/2020 regula-
mentando os atendimentos presenciais de advogados e 
advogadas em estabelecimentos prisionais, entre outras 
providências.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

ADVOGADOS(AS) PODEM 
REALIZAR ATENDIMENTO 

PRESENCIAL NAS 
PENITENCIÁRIAS 

Após diálogos mantidos entre o Presidente da OAB Piauí, 
Celso Barros Coelho Neto, e o Secretário de Justiça do 
Piauí (SEJUS-PI), Carlos Edilson, os(as) advogados(as) po-
dem realizar atendimento presencial nas penitenciárias do 

http://www.oabpi.org.br/sejuspi-e-oab-piaui-abrem-um-canal-que-permitira-a-advocacia-realizar-atendimento-aos-internos-por-videoconferencia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-garante-regulamentacao-de-atendimentos-presenciais-de-advogadosas-em-estabelecimentos-prisionais/
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Piauí. Será expedida uma nova Portaria possibilitando a vi-
sita e a previsão é que até três advogados(as), por dia, pos-
sam realizar o atendimento, com toda a segurança sanitá-
ria necessária.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita a realização de Audiências 
Conciliatórias de forma remota

A OAB Piauí enviou Ofício ao Juiz Federal e Diretor do Foro 
da Seção Judiciária do Piauí, solicitando a realização de 
Audiências Conciliatórias de forma remota, por videocon-
ferência. Por meio do ofício 230/2020, a entidade solicita 
que seja oportunizado aos advogados (as) que tenham inte-
resse nesses procedimentos a inscrição de processos para 
participação de tal modalidade, devendo seguir a ordem 
preferencial já regulamentada.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Resolução de conflitos:  
Comissão da OAB Piauí emite nota com  

recomendações à advocacia diante da pandemia

A Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da Or-
dem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, emitiu uma 
Nota Recomendatória com o intuito de fomentar a utiliza-
ção dos meios adequados de solução de conflitos diante 
do cenário atual de instabilidade e inseguranças das rela-
ções. A nota, destinada aos advogados(as) e profissionais 
jurídicos, tem o propósito de contribuir para a promoção da 
cultura de paz e da efetividade da prestação jurisdicional, 
orientando as condutas a serem tomadas, a fim de minimi-
zar os efeitos negativos dentro do cenário jurídico.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/advogadosas-poderao-realizar-atendimento-presencial-nas-penitenciarias/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-realizacao-de-audiencias-conciliatorias-de-forma-remota/
http://www.oabpi.org.br/resolucao-de-conflitos-comissao-da-oab-piaui-emite-nota-com-recomendacoes-a-advocacia-diante-da-pandemia/
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OAB Piauí busca informações junto ao TJ-PI  
sobre assinaturas e juntada de PDFs  
nos processos a serem protocolados

O objetivo foi de buscar informações sobre a solução dos 
problemas relacionados às assinaturas e juntada de PDFs 
nos processos a serem protocolados. Em resposta, o TJ-
-PI informou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está 
trabalhando na resolução do problema e que as certidões 
de indisponibilidade, necessárias à restauração de prazos, 
serão emitidas

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

RECUPERAÇÃO DA PI-392
OAB Piauí pede recuperação  

da PI-392 ao Governo do Estado

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Agrário e 
Agronegócios, solicitou ao Governo do Estado do Piauí a 
recuperação do trecho da PI-392, por conta de uma forte 
chuva na região dos Cerrados, especificamente, na Serra 
da Laranjeira, município de Currais – Sul do Piauí. Com a in-
terdição do trecho, os produtores e moradores estão im-
pedidos de trafegar, sendo esta a principal via de acesso à 
cidade.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

PI
-3

92

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-busca-informacoes-junto-ao-tj-pi-sobre-assinaturas-e-juntada-de-pdfs-nos-processos-a-serem-protocolados/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-pede-recuperacao-da-pi-392-ao-governo-do-estado/
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OAB PIAUÍ LANÇA  
SISTEMA DE DRIVE-THRU
Seguindo as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de saú-
de no combate à propagação do novo coronavírus, a OAB 
Piauí mantém os atendimentos telepresenciais e, como 
forma de permitir a continuidade do exercício da advoca-
cia, a novidade foi o sistema de atendimento via drive-thru, 
na Sede da OAB em Teresina, para credenciamento, biome-
teria e entrega de documentos e tokens.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

DR
IV

E-
TH

RU

http://www.oabpi.org.br/coronavirus-oab-piaui-mantem-atendimento-telepresencial-ate-15-de-maio-e-lanca-sistema-de-drive-thru/
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OAB OFFICE FUNCIONA 
EM NOVO HORÁRIO

O OAB Office é um escritório compartilhado, com salas vol-
tadas ao peticionamento eletrônico, recepção, estaciona-
mento e tem como objetivo facilitar o cotidiano do advoga-
do(a) para o pleno exercício da profissão, em especial, os 
jovens advogados(as). Em razão da essencialidade da Advo-
cacia e para melhor atender a Advocacia, o OAB Office está 
funcionando em novo horário. De segunda a sexta-feira, de 
8h30 as 12h30 e de 14h30 as 16h30, os advogados(as) podem 
ter acesso à estrutura, mediante agendamento prévio (86) 
3303-0033.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB PIAUÍ CONTRA  
CRISE FINANCEIRA 

OAB prorroga o vencimento das parcelas da Anuidade  
e mantém desconto nos pagamentos à vista

Tendo o dever legal de zelar pelo pleno exercício da Advo-
cacia Piauiense, a Diretoria da OAB Piauí, em consonância 
com o Conselho Pleno da Seccional, prorrogou o venci-
mento das anuidades referente às parcelas de março, abril 
e maio de 2020 para os meses de outubro, novembro e de-
zembro, respectivamente, sem cobrança de correção mo-
netária e/ou incidência de juros.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/confira-oab-office-funcionara-em-novo-horario-2/
http://www.oabpi.org.br/anuidade-oab-piaui-prorroga-vencimento-das-parcelas-e-mantem-desconto-nos-pagamentos-a-vista-ate-junho-2/
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Foi solicitado preferência da expedição de alvarás  
para levantamento de quantias já depositadas  

aos órgãos do Poder Judiciário

Foi encaminhado ofício aos órgãos do Poder Judiciário 
Piauiense solicitando aos gestores que recomendem à ex-
pedição de alvarás para levantamento de quantias já depo-
sitadas. O pedido foi enviado ao Tribunal de Justiça do Es-
tado do Piauí (TJ-PI), Tribunal Regional do Trabalho da 22ª 
Região (TRT-PI) e à Justiça Federal.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 
OAB Piauí pede celeridade em Projeto de Lei  
que propõe a isenção de ICMS em produtos  

como máscaras e álcool em gel

Em ofício enviado ao Presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado, a OAB Piauí solicitou a celeridade na tramita-
ção de um Projeto de Lei. O PL, aprovado, propõe a isenção 
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) incidente sobre produtos essenciais à prevenção do 
coronavírus (COVID-19), como máscaras e álcool em gel.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 
Solicitação de suspensão do vencimento  

de IPTU da prefeitura de Teresina

Em virtude dos danos à economia local, em especial às ati-
vidades não essenciais, decorrentes da pandemia do novo 
Coronavírus, a OAB Piauí, solicitou à Prefeitura de Teresina 
a postergação dos prazos para pagamento do Imposto so-
bre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

CR
IS

E

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-preferencia-da-expedicao-de-alvaras-para-levantamento-de-quantias-ja-depositadas-aos-orgaos-do-poder-judiciario/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-pede-celeridade-em-projeto-de-lei-que-propoe-a-isencao-de-icms-em-produtos-como-mascaras-e-alcool-em-gel/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicitou-a-suspensao-de-vencimento-de-iptu-da-prefeitura-de-teresina/
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Solicitação à Prefeitura de Teresina para  
a prorrogação do prazo de pagamento do ISSQN

O distanciamento social, apesar de necessário, tem cau-
sado danos à economia local. Neste sentindo, a OAB Piauí, 
por meio da Comissão de Estudos Tributários, solicitou à 
Prefeitura de Teresina a prorrogação do prazo de paga-
mento ou a moratória e/ou parcelamento de débitos decla-
rados quanto ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 

OAB Piauí solicita a suspensão temporária  
da cobrança das parcelas do FIES

Com o intuito de amenizar os efeitos econômicos causados 
pelo isolamento social, a OAB Piauí, por meio da Comissão 
de Ensino Jurídico, encaminhou ofício ao Ministro da Edu-
cação, solicitando a suspensão da cobrança das parcelas 
do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) dos próximos 
quatro meses.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB PIAUÍ E PIAUÍ FOMENTO 
CELEBRAM NOVA PARCERIA 

COM JUROS ESPECIAIS  
DE 1,1% AO MÊS PARA  

A ADVOCACIA 

Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a OAB 
Piauí e a Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado 
do Piauí – Piauí Fomento firmaram uma nova parceria em 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-prefeitura-de-teresina-prorrogacao-do-prazo-de-pagamento-do-issqn/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-suspencao-temporaria-da-cobranca-das-parcelas-do-fies/
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prol dos(as) advogados(as) piauienses. A ação possibilita a 
viabilização de linhas de crédito para a Advocacia com juros 
reduzidos (de 1,6% ao mês para 1,1% a.m) e aumento da ca-
rência para pagamento.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Em ofício à SEFAZ, OAB Piauí solicita a prorrogação  
do prazo de pagamento parcelado do IPVA

OAB Piauí requereu, por meio de ofício enviado ao Secretá-
rio de Estado de Fazenda do Piauí, a prorrogação do prazo 
de pagamento parcelado do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA). O pedido leva em conta a si-
tuação imposta pela pandemia do novo coronavírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí e CAAPI disponibilizam  
“Auxílio Alimento Especial” para advogados(as)

Foi instituido o “Auxílio Alimento Especial” para advoga-
dos(as) do Piauí. O benefício é um auxílio financeiro emer-
gencial com o objetivo de minimizar os efeitos da crise 
econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19). Advogados(as)  com carência econômica devi-
damente comprovada em razão da pandemia do Covid-19 
receberão um Cartão Alimentação com o “Auxílio Alimento 
Especial” no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que será 
pago em parcela única. Além deste auxílio, ainda no mês 
de março,  foi aprovada uma resolução que criou o Auxílio 
Pecuniário Especial, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), 
para advogadas e advogados com carência econômica e 
contaminados pelo COVID-19, devidamente comprovados.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

CR
IS

E

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-piaui-fomento-celebram-nova-parceria-com-juros-especiais-de-11-ao-mes-para-a-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/em-oficio-a-sefaz-oab-piaui-solicita-a-prorrogacao-do-prazo-de-pagamento-parcelado-do-ipva/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-caapi-disponibilizam-auxilio-alimento-especial-para-advogadosas-com-carencia-economica/
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OAB Piauí solicita à Prefeitura a postergação  
das obrigações principais e acessórias do ISSQN 

relativas a serviços advocatícios

A OAB Piauí enviou ofício ao Prefeito de Teresina, requeren-
do a prorrogação dos prazos de vencimento dos tributos 
municipais, em especial as obrigações principais e acessó-
rias do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (IS-
SQN), por 180 dias, relativos aos serviços prestados pelos 
advogados(as) autônomos e pela sociedade dos advoga-
dos, que seguem sem cumprir o mister a partir da determi-
nação de isolamento social pelos órgãos de saúde. Para as 
demais cidades, cada Subseção irá tratar junto a prefeitura 
dos municípios.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

ALVARÁS, 
PRECATÓRIOS E RPV’S

OAB Piauí adota medidas junto à Caixa  
Econômica Federal para possibilitar à advocacia  

o recebimento das RPVs

Em virtude da disseminação do novo Coronavírus, a OAB 
Piauí, por meio da Comissão de Direito Previdenciário, ado-
tou medidas em conjunto com a Caixa Econômica Federal 
para o recebimento de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 
A iniciativa se faz necessária pela adoção de medidas de 
contenção contra aglomeração de pessoas para evitar a 
contaminação pelo vírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí adota medidas junto ao Banco do Brasil  
para possibilitar à Advocacia o recebimento  

de alvarás judiciais, RPVs e Precatórios

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por 
meio da Comissão de Relação com o Poder Judiciário, ado-
tou medidas em conjunto com o Banco do Brasil para o re-

A
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-prefeitura-a-postergacao-das-obrigacoes-principais-e-acessorias-do-issqn-relativas-a-servicos-advocaticios/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-adota-medidas-junto-a-caixa-para-possibilitar-a-advocacia-o-recebimento-das-rpvs/
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cebimento de alvarás judiciais, Requisições de Pequeno 
Valor (RPV) e Precatórios.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 
OAB Piauí solicita à Caixa Econômica Federal  

e ao Banco do Brasil canais de atendimento exclusivos 
para a Advocacia

Em prol da advocacia e da sociedade piauiense, a OAB 
Piauí, por meio da Comissão de Defesa e Valorização dos 
Honorários, enviou ofícios à Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, solicitando a disponibilização de canais de 
atendimento exclusivos para a advocacia. Os pedidos le-
vam em consideração o atual cenário frente à pandemia do 
novo coronavírus. A atual realidade vivenciada por muitos 
brasileiros e diante da desaceleração econômica, o Gover-
no Federal adotou medidas para a disponibilização de em-
préstimos subsidiados a pessoas físicas e jurídicas. A Caixa 
Econômica Federal e o Banco do Brasil também já divulga-
ram medidas para a renegociação de empréstimos e a pos-
tergação do pagamento de obrigações.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

 OAB Piauí e Caixa Econômica Federal firmam  
convênio de cooperação para garantir o recebimento  

de Alvarás, Precatórios e RPVs

Por conta da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), 
a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, e a Cai-
xa Econômica Federal firmaram Convênio de Cooperação 
Técnica para possibilitar o recebimento de alvarás judi-
ciais, Precatórios e Requisição de Pequeno Valor (RPVs) de 
forma mais simples e segura. A iniciativa é necessária pela 
adoção de medidas de contenção contra aglomeração de 
pessoas para evitar a contaminação pelo vírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-adota-medidas-junto-ao-banco-do-brasil-para-possibilitar-a-advocacia-o-recebimento-de-alvaras-judiciais-rpvs-e-precatorios/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-caixa-e-ao-bb-canais-de-atendimento-exclusivos-para-a-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-caixa-economica-federal-firmam-convenio-de-cooperacao-para-garantir-o-recebimento-de-alvaras-precatorios-e-rpvs/
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OAB Piauí solicita à Secretaria  
de Fazenda do Piauí a adoção de medidas  

quanto ao pagamento de precatórios

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Precatórios, enviou 
ofício à Secretaria da Fazenda Pública, solicitando a efe-
tivação e ampliação das fontes de recursos já previstas 
em lei para o pagamento dos precatórios. O pleito leva em 
consideração o atual momento enfrentado pela população 
com a pandemia do novo coronavírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí garante que agências bancárias  
efetuem o pagamento dos alvarás judiciais  

e RPVS aos advogados e advogadas

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa das Prerroga-
tivas dos Advogados, oficiou as instituições bancárias soli-
citando prioridade na liberação dos pagamentos de alvarás 
judiciais e Requisições de Pequeno Valor (RPV) aos advo-
gados e advogadas. O documento orientou as agências da 
Caixa Econômica Federal a também permitirem transfe-
rência para contas, nas agências da capital e do interior do 
Estado.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

CONCURSO
OAB Piauí solicita suspensão do prazo  
de validade de certames homologados 

Diante da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a Or-
dem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, encami-
nhou ofício o Governo do Piauí, a Prefeitura e a Associação 
Piauiense de Municípios (APPM), solicitando a suspensão 
do prazo de validade dos concursos públicos homologados 
pelos municípios piauienses.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-secretaria-de-fazenda-do-piaui-a-adocao-de-medidas-quanto-ao-pagamento-de-precatorios/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-garante-que-agencias-bancarias-efetuem-pagamento-dos-alvaras-judiciais-e-rpvs-aos-advogados-e-advogadas/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-suspensao-do-prazo-de-validade-de-certames-homologados-pelos-municipios-piauienses/
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DECISÃO NACIONAL 

Iniciativa da OAB Piauí reflete nacionalmente  
e Caixa Econômica Federal autoriza saque de seguro-

desemprego e multa de 20% do FGTS aos trabalhadores  
demitidos durante a pandemia

Trabalhadores de todo o Brasil serão beneficiados por meio 
da iniciativa da OAB Piauí junto à Procuradoria Geral do Tra-
balho da 22ª Região e à escola de atuação do Ministério Pú-
blico do Trabalho, em Brasília. A partir de agora, não será 
mais exigida sentença judicial para a liberação dos valores 
de seguro-desemprego e multa de 20% do FGTS durante 
a pandemia. Após a atuação da OAB Piauí, o Ministério Pú-
blico do Trabalho, em uma força tarefa conjunta, acionou 
a Caixa Econômica Federal e a mesma reconsiderou a sua 
interpretação inicial para que, em relação ao seguro-de-
semprego, não seja mais exigido o ingresso de ação judicial 
para gozo do benefício. A decisão já foi publicada no DOU 
para informar a alteração do manual CEF/FGTS, a fim de 
não mais constar a exigência desse documento.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

TRT-22ª atende pleito da OAB Piauí  
e garante medidas prioritárias para  

o desempenho da Advocacia Trabalhista

Com intuito de garantir as demandas da advocacia traba-
lhista, foi enviado ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 
22ª Região (TRT-PI), solicitando medidas prioritárias em vir-
tude da suspensão de audiências e julgamentos no âmbito 
do Tribunal. A solicitação leva em consideração a necessi-
dade da adoção de medidas urgentes para o desempenho 
profissional da advocacia que milita na seara trabalhista 
frente à pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/iniciativa-da-oab-piaui-reflete-nacionalmente-e-caixa-economica-autoriza-saque-de-seguro-desemprego-e-multa-de-20-do-fgts-aos-trabalhadores-demitidos-durante-a-pandemia/
http://www.oabpi.org.br/trt-22a-atende-pleito-da-oab-piaui-e-garante-medidas-prioritarias-para-o-desempenho-da-advocacia-trabalhista/
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PROJETOS PARA  
A JOVEM ADVOCACIA

Advocacia Parceira: OAB Piauí cria  
programa em prol da Advocacia Piauiense

Com o objetivo de aumentar a oferta de trabalho e pro-
mover a mediação das vagas entre os(as) jovens advoga-
dos(as) e profissionais experientes, a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional Piauí, criou o programa “Advocacia 
Parceira”. A iniciativa visa minimizar os impactos da crise 
econômica que afeta a sociedade piauiense, bem como os 
advogados(as) que sofrem com as restrições impostas du-
rante o isolamento social. O projeto é uma iniciativa da OAB 
Piauí, por meio da Ouvidoria Geral, do Conselho Jovem, da 
Comissão do Jovem Advogado e do Núcleo de Apoio à Ad-
vocacia (NAAD). De acordo com o Presidente da OAB Piauí, 
Celso Barros Coelho Neto, o projeto é uma excelente inicia-
tiva nesse momento onde todos podem ajudar de alguma 
forma.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

INVESTIMENTO EM CULTURA  
E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Iniciativa inédita no País: Seccional lança  
pós-graduações gratuitas para a Advocacia

No mês de aniversário da OAB Piauí, a Advocacia celebra 
com uma grande novidade. A Seccional, em parceria com a 
ESA Piauí, estará disponibilizando, de forma inédita no País, 
Pós-Graduações à distância gratuitas para os(as) advoga-
dos(as). Com professores de renome nacional e levando o 

http://www.oabpi.org.br/advocacia-parceira-oab-piaui-cria-programa-em-prol-da-advocacia-piauiense/
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selo OAB Piauí de qualidade, as pós-graduações serão em 
duas áreas: Direito Constitucional e Administrativo e Direi-
to Penal e Processo Penal. Em breve será divulgado o edi-
tal.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB PIAUÍ + ESA PIAUÍ
Projeto Advocacia 3600:  

OAB Piauí oferece cursos online gratuitos

Investindo na capacitação profissional da Advocacia, a OAB 
Piauí, por meio da Comissão de Direito do Trabalho e da 
ESA Piauí, disponibilizou uma série de cursos online gratui-
tos. O projeto Advocacia 360o tem como foco capacitações 
na área trabalhista e conta com professores renomados de 
diversas cidades do País. Cursos do Projeto Advocacia 3600 
lista: 

 � Ferramentas Digitais para Escritórios de Advocacia
 � Como Realizar uma Sustentação Oral no Tribunal na  
prática e com Técnica?” Audiência Trabalhista na Prática

 � Sobre Negociação Estratégica- A arte de Negociar
 � Mediação a Advocacia Sistêmica na Seara Trabalhista
 � PJE
 � Execução na Justiça do Trabalho  
Praticando a Satisfação no Processo

 � PJE CALC
 � Sobre Compleance Trabalhista em Tempos de Crise
 � Como fazer um Recurso de Revista de Excelência?
 � Técnica e Prática Empregadas de forma Adequada  
e Rescisão Contratual por Motivo de Força Maior  
em Faces dos Efeitos da Pandemia de Covid – 19.

 � Ao todo tivemos mais de 2.300 advogados(as)  
inscritos(as) nos cursos do Projeto Advocacia 3600.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/aniversario-da-oab-piaui-seccional-lancara-pos-graduacoes-gratuitas-para-a-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/projeto-advocacia-360o-oab-piaui-oferecera-cursos-online-gratuitos/
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#ESAAOVIVO

A ESA Piauí realizou uma série de lives em seu perfil no ins-
tagram, com o intuito de debater sobre diversos temas re-
levantes para toda a Advocacia. Foram abordados temas 
relevantes como:

 � Docência acolhida
 � Tributação em tempos de crise
 � Homeschooling em foco
 � Atuação da justiça criminal em tempos de coronavírus 
 � Efeitos da COVID – 19 no pleito eleitoral de 2020
 � Diálogo sobre a advocacia de resultados
 � Contratações públicas em tempos de COVID – 19

Cursos e eventos realizados

 � I Encontro Virtual da Mulher Advogada do Nordeste
 � Cursos de Direitos Humanos 
 � Mediação como Estratégia na Advocacia Moderna
 � PJE para Advogados (as)
 � Tópicos de Direito e Gestão Condominial  
em Tempos de pandemia

 � Curso Mediação para Advogados (as)
 � Curso de Mediação de Conflitos Trabalhista  
e Práticas Sistêmicas

 � Covid-19 a quebra de paradigmas no direito e na gestão 
condominial

 � Violência contra a mulher no espaço condominial em 
tempos de pandemia

 � I Webinar alusivo ao dia nacional de combate ao abuso e 
à exploração sexual de crianças e adolescentes

 � Pesquisa “Esperança Garcia: Constitucionalismo, De-
mocracia e Garantias de Direitos Fundamentais de Gru-
pos Vulneráveis

 � Palestra sobre “A Praxe Forense Autocompositiva na 
Justiça Trabalhista”
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Pós-graduações

as 06 pós-graduações continuaram de forma telepresen-
cial, ao todo tivemos quase 300 advogados(as) inscritos. As 
pós ofertadas foram:

 � Pós em direito municipal, gestão pública e urbanístico
 � Pós em licitações e contratos
 � Pós em ciências criminais
 � Pós em direito civil e processual civil
 � Pós em direito previdenciário e do trabalho  
– São Raimundo Nonato e Piripiri

 � Pós em direito das famílias

#OABAOVIVO

Como mais uma forma de compartilhar conhecimento, a 
OAB Piauí realizou uma serie de lives em seu perfil no insta-
gram. Com convidados de todo Brasil, a OAB Piauí discutiu 
diversos temas relevantes para toda a Advocacia.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

ADVOCACIA É RECONHECIDA 
COMO ATIVIDADE ESSENCIAL

Governo Estadual atende pleito da OAB Piauí  
e reconhece Advocacia como atividade essencial

O Governo do Piauí atendeu ao pedido da OAB Piauí e incluiu a 
Advocacia no rol de atividades essenciais durante o período 
de enfrentamento ao coronavírus. A previsão está na porta-
ria conjunta (Nº 3) assinada pelas Secretarias de Governo e 
de Saúde, do dia 5 de maio. A OAB Piauí enviou ao Governa-
dor, no dia 28 de abril, o ofício 185/2020 solicitando o funcio-
namento dos escritórios de Advocacia, seguindo todas as 
recomendações sanitárias pertinentes e a inclusão da Ad-
vocacia como atividade essencial.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-dara-inicio-a-serie-oabaovivo-nesta-terca-feira-07/
http://www.oabpi.org.br/governo-estadual-atende-pleito-da-oab-piaui-e-reconhece-advocacia-como-atividade-essencial/
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AÇÕES DA OAB PIAUÍ PARA 
O RECONHECIMENTO DA 
ADVOCACIA COMO ATIVIDADE 
ESSENCIAL

OAB Piauí destaca à Prefeitura de Teresina  
as proteções para escritórios de Advocacia

A OAB Piauí enviou ofício ao Prefeito de Teresina, requeren-
do a inclusão da Advocacia e o funcionamento dos escritó-
rios no rol das atividades essenciais do município durante 
o período de isolamento social por conta da pandemia do 
novo coronavírus.No documento, a Seccional destaca ain-
da que a Advocacia é contemplada como atividade essen-
cial tanto pela Constituição quanto pela Lei nº 8.906/94, à 
categoria de atividade “indispensável” à administração da 
Justiça (CF, art. 133; Art. 2º, caput, do EOAB).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí destaca à APPM as proteções  
para escritórios de Advocacia nos municípios

A OAB Piauí enviou ofício ao Presidente da Associação 
Piauiense de Municípios (APPM), requerendo a inclusão da 
Advocacia e o funcionamento dos escritórios no rol das 
atividades essenciais dos municípios piauienses durante 
o período de isolamento social por conta da pandemia do 
novo coronavírus. No documento, a Seccional destaca ain-
da que a Advocacia é contemplada como atividade essen-
cial tanto pela Constituição quanto pela Lei nº 8.906/94, à 
categoria de atividade “indispensável” à administração da 
Justiça (CF, art. 133; Art. 2º, caput, do EOAB).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-destaca-a-prefeitura-de-teresina-as-protecoes-para-escritorios-de-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-destaca-a-appm-as-protecoes-para-escritorios-de-advocacia-nos-municipios/
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OAB Piauí solicita ao Governo e às Prefeituras do  
Piauí o funcionamento dos escritórios de Advocacia

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, soli-
citou ao Governador do Piauí, Wellington Dias, e ao Prefeito 
de Teresina, Firmino Filho, o funcionamento dos escritó-
rios de Advocacia, seguindo todas recomendações sanitá-
rias pertinentes, e a inclusão da Advocacia como atividade 
essencial. A OAB Piauí já havia enviado ofício para a Prefei-
tura e para a APPM, no dia 20 de abril, com o mesmo pedi-
do, além de também ter encaminhado orientação para que 
as 13 Subseções enviassem ofício para cada Prefeitura. Por 
meio dos ofícios 185/2020 e 202/2020, de 28 e 30 de abril, 
respectivamente, a entidade solicita, além da autorização 
para a abertura dos escritórios, o funcionamento regular, 
afastando, assim, o risco de sofrerem intervenção da Polí-
cia ou da Guarda Municipal, como ocorre com os estabele-
cimentos comerciais em geral, em função dos decretos do 
estado e do município que determina o fechamento do co-
mércio.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Funcionamento dos escritórios de Advocacia:  
Confira as medidas de segurança sanitária

Os escritórios deverão funcionar em horário reduzido, ape-
nas para atender as demandas necessárias, com estrita ob-
servância às normas e orientações técnicas estabelecidas 
pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, 
pela ANVISA e demais autoridades sanitárias, especialmen-
te no que toca ao uso de máscaras, álcool em gel e demais 
Equipamentos de Proteção Individual necessários à preven-
ção ao Coronavírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-ao-governo-e-as-prefeituras-do-piaui-a-abertura-e-o-funcionamento-dos-escritorios-de-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/funcionamento-dos-escritorios-de-advocacia-confira-as-medidas-de-seguranca-sanitaria/
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#DoeSangue: OAB Piauí e Conselhos  

Profissionais incentivam a doação de sangue

A OAB Piauí entende que ser solidário é a chave para impedir 
situações mais graves, pensando nisso, foi lançada a campa-
nha de doação de sangue. Inúmeras entidades e Conselhos 
Regionais participaram desta ação, promovendo o aumento 
do número de doações voluntárias, consequentemente, de 
bolsas de sangue no Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Piauí (HEMOPI), responsável por abastecer todos os hos-
pitais particulares e públicos do Estado do Piauí.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita à Prefeitura que cestas básicas  
sejam doadas às mães de pessoas com deficiência

Exercendo seu papel solidário, a OAB Piauí, por meio da 
Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Defi-
ciência (CDDPD), enviou ofício à Prefeitura Municipal de Te-
resina. O pedido requereu a extensão da política social de 
distribuição de cestas de alimentos às mães de pessoas 
com deficiência. O ofício, enviado pela Seccional Piauí, es-
pecificou que as cestas fossem destinadas às mães de 
pessoas com deficiência matriculadas na rede municipal 
de ensino, independentemente de fazerem parte do Pro-
grama Bolsa Família.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Realização de campanha em prol das pessoas  
em situação de vulnerabilidade social

Em meio à pandemia do novo Coronavírus, a chave para 
impedir situações mais graves é ser solidário, pois a dispo-
sição para colaborar pode ajudar inúmeras famílias que es-
tão sem renda neste período. Pensado nisso, a Ordem dos 

http://www.oabpi.org.br/doesangue-oab-piaui-e-conselhos-profissionais-incentivam-a-doacao-de-sangue-para-aumentar-estoque-no-hemopi/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-prefeitura-que-cestas-basicas-sejam-doadas-as-maes-de-pessoas-com-deficiencia/
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Advogados do Brasil, Seccional Piauí, em uma ação con-
junta com todas as Comissões Temáticas, realizou a Cam-
panha #OABSolidária arrecadando doações em dinheiro e 
cestas básicas para as pessoas em situação de vulnerabili-
dade social. A Campanha tem como objetivo construir uma 
corrente de colaboração no combate aos danos sociais 
causado pelo Coronavírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita ao Governo do Estado extensão  
do auxílio merenda para famílias de todos os alunos  

da rede estadual de ensino

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDDPD), enviou ofício para 
o governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, e para o 
Secretário de Educação, Ellen Gera, solicitando a exten-
são da política social do auxílio de merenda escolar para 
as famílias dos alunos da rede estadual de ensino. A OAB 
Piauí solicita ainda que o auxílio da merenda, no valor de R$ 
60,00, seja destinado às famílias de todos os alunos matri-
culados na rede estadual, independente de fazerem parte 
do Programa Bolsa Família.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/todoscontracoronavirus-oab-piaui-realiza-campanha-em-prol-das-pessoas-em-situacao-de-vulnerabilidade/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-ao-governo-do-estado-extensao-do-auxilio-merenda-para-familias-de-todos-os-alunos-da-rede-estadual-de-ensino/
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OAB Piauí doa 600 kg de alimentos  
e kits de higiene para associações filantrópicas

A OAB Piauí realizou a doação de 600kg de alimentos e kits de 
higiene a 100 famílias de voluntários e alunos que fazem par-
te dos projetos da Associação Cultural dos Amigos da Músi-
ca Eficiente (ACAME) e da Associação Muito Além do Câncer 
(AMAC).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-caapi-doam-600-kg-de-alimentos-e-kits-de-higiene-para-associacoes-filantropicas/
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Advocacia piauiense recebe kits com  
máscaras e álcool gel da OAB Piauí

Preocupada em assegurar a saúde dos(as) advogados(as)  
piauienses, a OAB Piauí realizou, gratuitamente, a entrega de 
kits (álcool e máscaras). Até o momento, cerca de 3500 kits 
foram doados pelas entidades à advocacia teresinense. Nas 
demais cidades, a advocacia também foi contemplada com a 
entrega dos kits, no total, foram 2.500 máscaras e 1.250 fras-
cos de álcool em gel doados pela Seccional Piauí e 720 kits.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/advocacia-piauiense-recebe-kits-com-mascaras-e-alcool-gel-da-oab-piaui-e-caapi/
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COMBATE AO  
COVID-19 NO ESTADO

Atuação no combate aos preços abusivos  
dos produtos usados na prevenção do Covid-19  

por meio de vistorias nos estabelecimentos

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor integrou 
uma fiscalização aos estabelecimentos de Teresina contra 
a prática abusiva da elevação de preços de produtos de hi-
gienização. A fiscalização foi promovida pelo Procon Muni-
cipal e teve caráter educativo.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita disponibilização de equipamentos  
de proteção individual aos policiais, agentes 

penitenciários e bombeiros do Estado

Buscando melhores condições para o exercício profissio-
nal dos policiais militares e civis, bem como dos agentes 
penitenciários e bombeiros do Estado, em tempos de pan-
demia do Coronavírus, a OAB Piauí, por meio da Comissão 
de Direito Militar, oficiou as corporações solicitando a dis-
ponibilização de equipamentos de proteção individual (EPI). 
O documento também solicita que os órgãos informem a 
Seccional sobre as medidas adotadas em relação aos pro-
fissionais que se enquadram nos grupos de risco. As cate-
gorias são consideradas essenciais e mantêm os profissio-
nais atuando normalmente, a fim de assegurar a segurança 
e a ordem pública.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Em ofício, OAB Piauí solicita providências  
à Central de Flagrantes frente ao novo Coronavírus

A OAB Piauí e a Comissão de Segurança Pública (CSP) e Di-
reito Penal enviaram oficio ao Coordenador da Central de 
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-atua-no-combate-aos-precos-abusivos-dos-produtos-usados-na-prevencao-do-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-disponibilizacao-de-equipamentos-de-protecao-individual-aos-policiais-agentes-penitenciarios-e-bombeiros-do-estado/
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Flagrantes, solicitando providências frente à pandemia do 
COVID-19. O ofício solicitou informações acerca procedi-
mento em tramitação na Central de Flagrantes de Teresina 
(PI).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita para a SEJUS-PI informações  
acerca do monitoramento dos detentos que tiveram  

a liberdade antecipada em razão da pandemia

Preocupados com a situação da segurança pública no Es-
tado do Piauí frente à pandemia do novo coronavírus, a OAB 
Piauí, por meio da Comissão de Segurança Pública (CSP) e 
Direito Penal, solicitou providências à Secretaria de Justi-
ça e de Segurança Pública do Estado (SEJUS-PI) em rela-
ção ao monitoramento dos detentos que foram colocados 
em liberdade por conta do coronavírus. A OAB entende que 
com a proliferação do COVID-19 foram ocasionadas uma 
série de decisões judiciais no país. No âmbito do Estado do 
Piauí, detentos que estavam cumprindo pena no regime se-
miaberto tiveram suas progressões antecipadas, de modo 
que foram colocados em liberdade (com utilização de tor-
nozeleira eletrônica).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Medidas de segurança: OAB Piauí envia  
ofício à Secretaria de Segurança para requerer  

informações frente ao COVID-19

Em ofício enviado à Secretaria de Segurança Pública do 
Estado Piauí (SSP-PI), a OAB Piauí e a Comissão de Segu-
rança Pública e Direito Penal solicitaram informações so-
bre a criação de algum plano de segurança específico para 
a contenção da criminalidade. A medida leva em considera-
ção o atual momento enfrentado pela população com a dis-
seminação do novo coronavírus. Com os decretos, estadual 
e municipal, inúmeras medidas foram adotadas para frear 
a disseminação do COVID-19, como o fechamento de es-
tabelecimentos comerciais e isolamento social. Ainda em 
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http://www.oabpi.org.br/em-oficio-oab-piaui-solicita-providencias-a-central-de-flagrantes-frente-ao-novo-coronavirus/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-para-a-sejuspi-informacoes-sobre-o-monitoramento-dos-detentos-que-tiveram-a-liberdade-antecipada-em-razao-da-pandemia/
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ofício, a OAB Piauí solicitou informações sobre a ocorrência 
de distribuição Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 
para os policiais que fazem parte do corpo de segurança 
estadual, além de orientações recomendadas pela Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS).

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita disponibilização de EPIs para  
Guardas Municipais de Teresina e Agentes da Strans

Buscando preservar a saúde e o bem-estar dos Guardas 
Municipais de Teresina e dos Agentes da Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) devido ao novo 
coronavírus (Covid-19), a OAB Piauí, por meio da Comissão 
de Direito Militar, oficiou à Prefeitura de Teresina solicitan-
do a disponibilização de equipamentos de proteção indi-
vidual (EPI).O documento solicita que os profissionais que 
estejam em trabalho externo sejam municiados com equi-
pamentos para a prevenção contra a Covid-19, como álcool 
em gel, máscaras N-95, luvas e sabão. As categorias são 
consideradas essenciais e mantêm os profissionais atuan-
do normalmente, a fim de assegurar a segurança e a ordem 
pública.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Prefeitura de Teresina atende pleito  
da OAB Piauí e adequa redação de Decreto  

sobre o funcionamento de templos religiosos

Visando salvaguardar direitos e garantias fundamentais, a 
OAB Piauí, por meio da Comissão de Liberdade Religiosa, 
solicitou à Prefeitura de Teresina a adequação do decreto 
nº 19.548, publicado no dia 29 de março pela Prefeitura da 
capital, que discorre sobre o funcionamento de templos re-
ligiosos durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 
O pedido foi acatado por meio do Decreto nº 19.632, que es-
pecifica o que não se aplica à suspensão do funcionamento 
dos templos.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/medidas-de-seguranca-oab-piaui-envia-oficio-a-secretaria-de-seguranca-para-requerer-informacoes-frente-ao-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-disponibilizacao-de-epis-para-guardas-municipais-de-teresina-e-agentes-da-strans/
http://www.oabpi.org.br/prefeitura-de-teresina-atende-pleito-da-oab-piaui-e-adequa-redacao-de-decreto-sobre-o-funcionamento-de-templos-religiosos/
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 OAB Piauí solicita à Secretaria de Saúde a adoção  
de medidas preventivas contra o coronavírus  

na Central de Flagrantes de Teresina

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito da Saúde, 
enviou oficio ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí, 
solicitando providências frente à pandemia do Covid-19 na 
Central de Flagrantes de Teresina. A Seccional solicitou a 
realização da sanitização do prédio da Central de Flagran-
tes pelo menos três vezes por semana, o uso de máscara 
N-95 por todos os servidores que lá trabalham, a presença 
de álcool em gel 70% e acesso a água e sabão nas depen-
dências do órgão. Além disso, também foi solicitada a afe-
rição de temperatura de transeuntes, detentos e advoga-
dos(as) que adentrem ao local e a realização de testes para 
Covid-19 em detentos que estejam com sintomas gripais, 
associado ao isolamento até a definição do quadro de saú-
de.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí solicita medidas preventivas  
contra o coronavírus no Aeroporto de Teresina

A OAB Piauí, enviou ofício ao Superintendente do Aeroporto 
Senador Petrônio Portella, solicitando medidas preventivas 
contra o novo coronavírus (Covid-19) no aeroporto da Capi-
tal. A Seccional solicitou ainda informações sobre o tráfe-
go aéreo, o número de voos diários e a quantidade média 
diária de passageiros, a fim de conscientizar os viajantes 
sobre os cuidados preventivos contra o Covid-19 e evitar a 
propagação da doença no Piauí.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

CO
VI

D-
19

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-secretaria-de-saude-a-adocao-de-medidas-preventivas-contra-o-coronavirus-na-central-de-flagrantes-de-teresina/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-medidas-preventivas-contra-o-coronavirus-no-aeroporto-de-teresina/


34OAB PIAUÍ • 70 DIAS DE TRABALHO

#TODOSCONTRAOCORONAVÍRUS

OAB Piauí pede esclarecimentos à Prefeitura  
e ANATEL sobre o processo de monitoramento  
do isolamento social por meio de smartphones

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direi-
tos do Consumidor, enviou ofício à Prefeitura de Teresina 
e à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para 
buscar informações acerca do procedimento de monitora-
mento por meio de smartphones utilizados pela Prefeitura 
de Teresina – PI. A OAB Piauí solicitou ainda informações a 
respeito do procedimento de cessão de dados dos usuários 
vinculados a sua plataforma, da cidade de Teresina para o 
ente público, a cópia do processo administrativo e/ou judi-
cial que subsidiou a cessão dos dados para o ente público e 
qual foi o sistema de localização utilizado, haja vista o sítio 
da prefeitura mencionar expressamente que a precisão é 
de 3m. 

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Após denúncias, OAB Piauí propõe comissão para 
realizar inspeções nos estabelecimentos penais

OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos da OAB Piauí, após receber denúncias de vio-
lação de direitos humanos nos presídios da Capital, em 
especial na Casa de Custódia, encaminhou ofício ao Juiz 
Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, reque-
rendo informações sobre os relatos e a apuração urgente 
das denúncias. Após informações de que não estaria sen-
do permitida a entrada de medicamento de uso contínuo, 
a Seccional solicitou a adoção de medidas urgentes para 
garantir a preservação dos direitos humanos dos apena-
dos, como determina a Constituição Federal. Nesse senti-
do, foi proposto criar uma comissão de advogados(as) para, 
conjuntamente com representantes da Vara de Excursões 
Penais, realizar inspeção nos estabelecimentos, a fim de 
verificar, in loco, as condições de encarceramento, saúde e 
higiene dos apenados e dos presos provisórios.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-pede-esclarecimentos-a-prefeitura-e-anatel-sobre-o-processo-de-monitoramento-do-isolamento-social-por-meio-de-smartphones/
http://www.oabpi.org.br/apos-denuncias-oab-piaui-propoe-comissao-para-realizar-inspecoes-nos-estabelecimentos-penais/
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Cadeia Pública de Altos é vistoriada  
por Comitiva da OAB Piauí

 OAB Piauí realizou vistoria na Cadeia Pública de Altos (CPA) 
para verificar a dinâmica de atendimento das pessoas pri-
vadas de liberdade. A ação foi conduzida pela Ouvidora-
-Geral e Conselheira Seccional da OAB Piauí, Élida Fabrícia 
Franklin, e foi uma iniciativa das Comissões de Defesa dos 
Direitos Humanos e de Direito Penitenciário da OAB Piauí. A 
vistoria aconteceu em virtude de denúncias relatadas à en-
tidade sobre maus tratos, bem como de relatos sobre de-
tentos que apresentavam suspeita de leptospirose e con-
taminação pelo consumo de água.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Isolamento social e mídias digitais: OAB Piauí chama 
atenção para os limites da publicidade na Advocacia

As ferramentas digitais podem auxiliar consideravelmen-
te à Advocacia, mas é necessário se atentar sobre alguns 
cuidados e proibições quanto ao uso de publicidade na pro-
fissão, como rege a Lei Federal n. 8.906/1994, que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do 
Brasil e o Código de Ética da OAB

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Comissão da OAB Piauí visita Delegacias Especializadas 
e constata precariedade nas estruturas

A Comissão de Apoio à Vítima de Violência (CAVV) da OAB 
Piauí realizou uma vistoria nas Delegacias Especializadas 
(Idoso, Mulher, Trânsito e Direitos Humanos). A ação teve o 
intuito de averiguar a situação do prédio em virtude de de-
núncias recebidas pela Comissão sobre rodízios de delega-
dos e estruturas precárias.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/cadeia-publica-de-altos-e-vistoriada-por-comitiva-da-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/isolamento-social-e-midias-digitais-oab-piaui-chama-atencao-para-os-limites-da-publicidade-na-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/comissao-da-oab-piaui-visita-delegacias-especializadas-e-constata-precariedade-nas-estruturas/
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OAB Piauí assina Termo de Cooperação com TRE-PI 
sobre o exercício do direito de voto à presos provisórios 

e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, parti-
cipou de videoconferência para a assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica entre o Tribunal Regional Eleitoral do 
Piauí, OAB Piauí, Secretaria de Estado da Justiça e Secre-
taria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos 
Humanos. O Termo de Cooperação tem por objetivo im-
plementar ações necessárias para o desenvolvimento das 
condições indispensáveis de segurança e cidadania para o 
exercício do direito de voto dos presos provisórios em es-
tabelecimentos penais e dos maiores de 16 anos e meno-
res de 21 anos internados, por ato infracional, submetidos à 
medida socioeducativa de internação ou à internação pro-
visória. O Termo leva em conta os internos das unidades de 
internação tratadas pelo Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, nos quais haja previsão de instalação de seções elei-
torais especiais para as eleições municipais.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí realiza reunião com o CRM-PI para debater a 
situação das pessoas com doenças crônicas no Estado

Com intuito de debater sobre o aumento da demanda de 
pacientes com doenças crônicas nos hospitais e pontuar 
sobre a falta de consultórios médicos para atender a alta 
procura, a OAB Piauí realizou reunião com a Diretoria do 
Conselho Regional de Medicina (CRM-PI), por meio de vi-
deoconferência.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

#Coronavírus: OAB Piauí solicita informações  
sobre gastos de recursos públicos  

ao TCE e ao Ministério Público Estadual

A OAB Piauí enviou ofício ao Ministério Público Estadual e 
ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, solicitando infor-
mações sobre as providências adotadas para o acompa-
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-assina-termo-de-cooperacao-com-tre-pi-sobre-o-exercicio-do-direito-de-voto-a-presos-provisorios-e-jovens-cumprindo-medidas-socioeducativas/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-reuniao-com-o-crm-pi-para-debater-a-situacao-das-pessoas-com-doencas-cronicas-no-estado/
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nhamento e controle dos gastos incorridos pelo Estado e 
pelos municípios piauienses para o combate da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). Atualmente, os governan-
tes estão direcionando grande parcela de recursos públicos 
para o enfrentamento da emergência sanitária, com vistas à 
preservação dos direitos fundamentais à vida e à saúde. Em 
resposta aos ofícios, o MPE informou que instaurou proce-
dimentos administrativos com o intuito de acompanhar as 
políticas públicas implementadas pelo Estado e pelo muni-
cípio de Teresina, solicitando informações sobre a criação 
de portal de transparência e a divulgação de dados referen-
tes às receitas e despesas, a reprogramação financeira e a 
quantidade de leitos clínicos e UTIs efetivamente disponí-
veis para pacientes com covid-19. Além disso, afirmou ain-
da que está fiscalizando a aplicação dos recursos públicos 
para combate à covid-19, inclusive, em parceria com outras 
instituições, como Tribunal de Contas do Estado e Ministério 
Público Federal. O TCE informou que criou o “Painel Covid-19 
Piauí”, que permite o acompanhamento dos recursos que 
vêm sendo recebidos e utilizados pelo Estado e pelos muni-
cípios piauienses no combate à pandemia do novo Corona-
vírus e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 
https://www.tce.pi.gov.br/painel-covid/.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí passa a integrar o Comitê Estadual  
de Gestão de Crise no combate ao COVID-19

Em mais uma força de trabalho, o Presidente e a Vice-Pre-
sidente da Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e 
Alynne Patrício, respectivamente; além do Presidente da 
Comissão de Direito da Saúde, Williams Cardec, estiveram 
reunidos com o Secretário de Estado da Saúde, Florentino 
Neto, por meio de uma videoconferência. Ocorrida na ma-
nhã do dia 25/03, a reunião virtual tratou de medidas pre-
ventivas frente à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 
O Secretário Florentino Neto se colocou à disposição para 
disponibilizar informações sobre a situação no Estado, 
acatou o pedido da OAB de fazer parte do Comitê e se dis-
pôs a realizar, semanalmente, reuniões com os represen-
tantes da Seccional Piauí.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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https://www.tce.pi.gov.br/painel-covid/
http://www.oabpi.org.br/coronavirus-oab-piaui-solicita-informacoes-sobre-gastos-de-recursos-publicos-ao-tce-e-ao-ministerio-publico-estadual/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-passa-a-integrar-comite-estadual-de-gestao-de-crise-no-combate-ao-covid-19/
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Videoconferência do Comitê Estadual  
de Organização de Emergência reúne representantes  

e define medidas no combate ao covid-19

Com o intuito de avaliar as medidas de contenção contra 
o novo coronavírus (COVID-19), o Presidente da OAB Piauí, 
Celso Barros Coelho Neto, participou da videoconferência 
que reuniu os integrantes do Comitê Estadual de Organiza-
ção de Emergência (COE), no dia 30/03. Durante a reunião, 
que foi mediada pelo Governador do Piauí, Wellington Dias, 
estiveram em pauta as medidas de prevenção contra o co-
ronavírus. Ao todo, o Presidente da OAB Piauí participou de 
3 reuniões como parte do Comitê Estadual de Gestão de 
Crise no combate ao COVID-19.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

ACESSIBILIDADE 
OAB Piauí contribui para funcionamento de ferramenta 

de acessibilidade no TRE e Justiça Eleitoral

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (CDDPD), junto ao Presidente da 
Associação de Surdos de Teresina (ASTE), fizeram a análi-
se da ferramenta “Rybená” disponibilizada no site da Justi-
ça Eleitoral. A ferramenta visa converter para voz os textos 
em formato PDF publicados no site do TRE-PI, bem como 
no site da Justiça Eleitoral.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/videoconferencia-do-comite-estadual-de-organizacao-de-emergencia-reune-representantes-e-define-medidas-no-combate-ao-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-contribui-para-funcionamento-de-ferramenta-de-acessibilidade-no-tre-e-justica-eleitoral/
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EDUCAÇÃO
OAB Piauí solicita informações às Secretarias  

de Educação sobre medidas adotadas para auxiliar 
alunos com necessidades educativas especiais

A OAB Piauí, enviou ofício ao Secretário de Educação do 
Estado do Piauí, e para o Secretário Municipal de Educa-
ção, solicitando esclarecimentos sobre as medidas adota-
das para auxiliar os alunos com necessidades educativas 
especiais durante a pandemia do novo coronavírus. Os ofí-
cios foram encaminhados por meio dos documentos, se 
colocou a disposição para qualquer esclarecimento refe-
rente ao tema, como também para auxiliar na implantação 
de metodologias que auxiliem na continuidade de ativida-
des educativas neste período de distanciamento social.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí participa de Audiências promovidas  
pelo Procon para tratar sobre contratos  

de educação na pandemia

Representando a OAB Piauí, o Presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos do Consumidor, Geofre Saraiva, e 
o Presidente da Comissão de Direito à Educação, Manoel 
Carlos de Andrade, participaram de audiências para tratar 
sobre os contratos educacionais no período da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). A reunião, que foi idealizada 
pelo PROCON, por meio de videoconferência. Na ocasião, 
estiveram em pauta os contratos educacionais referentes 
a creche, ao ensino infantil e ao ensino fundamental, médio 
e superior.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-informacoes-as-secretarias-de-educacao-sobre-medidas-adotadas-para-auxiliar-alunos-com-necessidades-educativas-especiais/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participara-de-audiencia-promovida-pelo-procon-para-tratar-sobre-contratos-de-educacao-na-pandemia/
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Após ofício da OAB Piauí, Seduc estuda  
meios para estender auxílio financeiro a todos  

os estudantes da rede pública estadual

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (CDDPD), enviou ofício para 
o governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, e para o 
Secretário de Educação, Ellen Gera, solicitando a exten-
são da política social do auxílio de merenda escolar para as 
famílias dos alunos da rede estadual de ensino. A Seccio-
nal Piauí teve o retorno da SEDUC que afirmou que o órgão 
está estudando meios para estender o auxílio financeiro. 
O documento destaca que a Medida Provisória Estadual nº 
01/2020 autorizou, em caráter excepcional, a distribuição 
imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes matri-
culados nas escolas públicas de educação básica, de gêne-
ros alimentícios em estoque ou de recursos financeiros. A 
ação teve o objetivo de garantir a alimentação dos educan-
dos da rede pública, durante o período de suspensão das 
aulas presenciais nas escolas públicas de educação básica 
em razão de situação de emergência relacionada a disse-
minação do coronavírus.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

OAB Piauí discute mensalidades e suspensão  
de aulas com representantes do Sindicato  
dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direi-
tos do Consumidor e da Câmara de Mediação e Arbitragem 
(CMA), realizou uma reunião virtual com representantes do 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Piauí (SINE-
PE –PI). As mensalidades escolares, a suspensão das aulas 
e o ensino por meio de videoconferência adotado por algu-
mas escolas durante o período de pandemia foram algumas 
das pautas discutidas na reunião.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/apos-oficio-da-oab-piaui-seduc-estuda-meios-para-estender-auxilio-financeiro-a-todos-os-estudantes-da-rede-publica-estadual
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-discute-mensalidades-e-suspensao-de-aulas-com-representantes-do-sindicato-dos-estabelecimentos-de-ensino-do-piaui/
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CONSELHO PLENO
OAB Piauí realiza Sessões Telepresenciais  

do Conselho Pleno

Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a OAB 
Piauí prossegue com as atividades em prol da Advocacia. 
Foram realizadas 3 sessões do Conselho Pleno, sendo uma 
Extraordinária e duas Ordinárias. De suas casas, a direto-
ria e os demais Conselheiros Seccionais debateram pautas 
relativas às ações da Seccional Piauí frente à pandemia do 
novo coronavírus. Alteração do nome do Conselho Estadual 
do Jovem Advogado para Jovem Advocacia e a criação do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito Bancário foram 
algumas das pautas discutidas na Primeira Sessão Ordiná-
ria Telepresencial do Conselho Pleno. Na segunda Sessão, 
o Conselho aprovou o acréscimo na Tabela de Honorários 
Advocatícios por Teletrabalho, valorizando o exercício pro-
fissional dos advogados e advogadas frente à pandemia do 
novo coronavírus. Além disso, também foi aprovada a pro-
posta de desconto de 50% para o registro de novas socie-
dade dos jovens advogados(as). O Conselho decidiu ainda 
pela interposição de Ações judiciais, visando manter a Tur-
ma Recursal da Justiça Federal em Teresina e contra atos 
da Prefeitura de Teresina. 

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

SUBSEÇÕES EM AÇÃO
São Raimundo Nonato

A OAB Piauí, por meio da Subseção de São Raimundo No-
nato, realizou a doação de 75 pacotes de fraldas infantis e 
17 pacotes de fraldas geriátricas para a 12º Regional de Saú-
de do Piauí, que cobre 18 municípios do território Serra da 
Capivara.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-1a-sessao-extraordinaria-online-do-conselho-pleno/
http://www.oabpi.org.br/subsecao-de-sao-raimundo-nonato-realiza-doacao-de-fraldas-para-12o-regional-de-saude/
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Valença

A Subseção de Valença completou 08 anos de contribuição 
para a advocacia da região e, para celebrar a data, a Subse-
ção realizou a distribuição cestas básicas para a comunida-
de carente, arrecadadas entre os advogados(as) da região. 
Ao todo, 33 famílias foram beneficiadas com os kits.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Parnaíba

A Subseção de Parnaíba desenvolveu uma série de ações 
nos meses de março a maio. Dentre elas, medidas preven-
tivas visando o distanciamento social, mantendo os ser-
viços de modo Telepresencial e instituindo a entrega de 
tokens, carteiras da OAB e documentos por delivery; En-
trega de máscaras e álcool em gel em duas etapas, sen-
do que a segunda foi com recursos próprios da Subseção, 
ante a procura da classe;  Atendimento ampliado da Sub-
comissão de Informática, sanando ao máximo as deman-
das; Promoção de lives com temas relevantes não só ao 
mundo jurídico, mas também para a sociedade de modo 
geral;  Atendimento ampliado da Subcomissão de Prerro-
gativas, dialogando e garantindo o procedimento de visi-
tas presenciais na penitenciária de Parnaíba, garantindo o 
cumprimento de medida ajustada entre a Seccional Piauí e 
a Sejus; além de intenso diálogo com os Bancos para paga-
mentos de Alvarás, RPVs e Precatórios.

Piripiri

Durante os últimos 70 dias, a Subseção de Piripiri não pa-
rou.  Foi viabilizada a criação de um grupo de WhatsApp, 
com a participação do Juiz Titular da Vara do Trabalho de 
Piripiri, Ferdinand Gomes, no intuito de viabilizar o  anda-
mento processual com celeridade dos processos mais ur-
gentes que tramitam na Vara, sobretudo, a liberação de 
Alvarás, depósito recursal, Liberação de FGTS e outros. 
Além disso, a Subseção de Piripiri tem recepcionado os AL-
VARÁS e RPV,S da advocacia  e encaminhando aos Bancos, 
( Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal - Agências de 
Piripiri, Piracuruca e Pedro -II), essa medida tem contribuí-

http://www.oabpi.org.br/aniversario-subsecao-de-valenca-celebra-08-anos-de-instalacao-com-distribuicao-de-cestas-basicas/


43OAB PIAUÍ • 70 DIAS DE TRABALHO

#TODOSCONTRAOCORONAVÍRUS

do de forma significativa para o recebimento dos honorá-
rios. A Subseção, por meio do Presidente  Manoel Inácio, 
enviou ofício aos Prefeitos dos municípios que abrangem a 
Subseção de Piripiri recomendando medidas de prevenção 
e combate ao COVID-19. A Subseção de Piripiri também so-
licitou aberturas dos escritórios de advocacia nas cidades 
de Piripiri, Pedro II, Piracuruca e Capitão de Campos.

Barras

A Subseção da OAB em Barras, por meio do Presidente, 
Carlos Júnior, obteve na Justiça o direito à reabertura dos 
escritórios de advocacia nas cidades de Barras e Esperan-
tina. A decisão judicial, que atendeu mandado de seguran-
ça, abriu espaço para outras do mesmo tipo. Além disso, a 
Subseção de Barras, em conjunto com a Subcomissão de 
Defesa das Prerrogativas dos Advogados, emitiram Nota de 
Repúdio contra a violação das prerrogativas da Advocacia.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Picos

A Subseção de Picos, presidida pelo advogado Kléber Curi-
ca,  desenvolveu diversas ações entre os meses de março 
e maio. Entre elas, o convênio e intermediação permanen-
te de atendimento dos advogados(as) para recebimento 
de RPV’s e Alvarás. Além disso, promoveu a intermediação 
junto às penitenciárias para que os advogados(as)  pudes-
sem ter acessos aos seus clientes, por videoconferência, 
e de forma presencial. Desenvolveu ainda a divulgação de 
informativos aos advogados(as) sobre os plantões regio-
nalizados e extraordinários, bem como, o levantamento de 
telefones das Comarcas e Varas, MP e Defensoria Públicas 
que abrangem a Subseção de Picos. Também protocolou 
ofícios à prefeitura municipal de Picos para obtenção infor-
mações acerca da estratégia utilizada pelo Poder Executi-
vo Municipal para o enfrentamento efetivo para o combate 
ao coronavírus. Também como ações, realizou diversas li-
ves com temas importantes para o momento de crise por 
conta do novo coronavírus.
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http://www.oabpi.org.br/subsecao-de-barras-emite-nota-de-repudio-contra-a-violacao-das-prerrogativas-da-advocacia-na-cidade-de-luzilandia/
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ANIVERSÁRIO: OAB PIAUÍ 
COMPLETA 88 ANOS

OAB Piauí: 88 anos pela Advocacia e por mais cidadania

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, comple-
tou 88 anos na luta pela defesa do exercício pleno da profis-
são, pelo Estado Democrático de Direito, pela cidadania e 
pelo acesso à Justiça, no dia 25 de Abril. Com 14.982 advo-
gadas e advogados inscritos em seus quadros, a OAB Piauí 
é uma das Seccionais mais antigas do País e segue como 
uma das mais atuantes instituições da sociedade civil. 
Tendo como prioridade a luta em prol da Advocacia, a OAB 
Piauí também já consolidou o seu papel na sociedade como 
defensora do Estado Democrático de Direito.

  CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Compromisso virtual de novos(as) advogados(as)

Dar prosseguimento às ações institucionais, respeitan-
do todas as recomendações dos órgãos de saúde frente à 
pandemia do novo coronavírus tem sido uma das prioridades 
da OAB Piauí. Prova disso foi a realização de  16 compromis-
sos  à distância durante os meses de março, abril e maio. Ao 
todo,  121 advogados(as) prestaram o compromisso legal  
de forma telepresencial  das cidades de Teresina, Floriano, 
Piripiri, Picos, Parnaíba, Bom Jesus, Valença e Oeiras.
Em setembro de 2019, o Conselho Pleno da OAB Piauí instituiu 
e regulamentou a prestação de compromisso legal a distân-
cia. A medida é uma das pioneiras das Seccionais do país e 
foi decidida por meio da Resolução nº 08/2019, após votação 
unânime durante Sessão Ordinária do Conselho Pleno.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS
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http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-88-anos-pela-advocacia-e-por-mais-cidadania/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-88-anos-pela-advocacia-e-por-mais-cidadania/
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Financeiro do Covid-19
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COMISSÃO ESPECIAL 
TEMPORÁRIA DO 
ACOMPANHAMENTO DA 
PANDEMIA CORONAVÍRUS 
COVID-19
Membros da Diretoria da OAB
 Celso Barros Coelho Neto - Presidente

 Alynne Patrício de Almeida Santos- Vice-Presidente

 Leonardo Airton Pessoa Soares- Secretário-Geral

 Nara Letícia Couto- Secretária-Geral Adjunto

 Francisco Einstein Sepúlveda Holanda- Diretor-Tesoureiro

Representantes do Conselho Seccional
 Alexandre de Almeida Ramos
 Marcus Vinicius de Queiroz Nogueira
 Milton Gustavo Vasconcelos Barbosa
 José Sérgio Torres Angelim

Representantes do Conselho Federal 
 Andreya Lorena Santos Macedo
 Raimundo de Araújo Silva Júnior

Representante da Escola Superior de Advocacia 
 Aurélio Lobão Lopes

Representante do Conselho Estadual da Jovem Advocacia 
 Esdras Alves Freitas
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http://www.oabpi.org.br
https://www.instagram.com/oabpiaui/
https://www.facebook.com/OABPiaui/
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