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Apresentamos à Advocacia, bem como à sociedade piauiense, o volume II do 
e-book interativo com o levantamento das principais ações da OAB Piauí entre 
01/06/2020 e 03/09/2020, momento ainda marcado pela pandemia da Covid-19. 
O volume 1 levantou as ações dos primeiros 70 dias e, este volume, se refere aos 
últimos meses.
 
Nesse período, a OAB do Piauí permaneceu em regime de teletrabalho, despojada 
da sua rotina de serviços e ações usuais, porém, sem diminuir o seu ritmo de tra-
balho, como se percebe na extensa prestação de contas do que fizemos nesses 
dias ainda tão difíceis, firmes na luta pela Justiça, na preservação das prerroga-
tivas dos(as) Advogados(as), na discussão de pautas da saúde, educação, segu-
rança pública, sistema penitenciário, políticas públicas, transporte e na oferta de 
inúmeros cursos (todos gratuitos)!

A Comissão Especial Temporária do Acompanhamento da Pandemia do Coronaví-
rus COVID-19, constituída no dia 20 de março, continuou a atuar decisivamente a 
fim de que déssemos respostas céleres diante dos problemas que surgiram no dia 
a dia.

Aqui,renovamos o nosso agradecimento a todos da gestão,que, mesmo nesse pe-
ríodo de turbulências, contribuíram para a realização de tantas ações: os direto-
res das 13 Subseções de Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, 
Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença; 
os diretores e membros das 68 Comissões da OAB e das Subcomissões; os Conse-
lheiros da OAB e do CEJA; os representantes do Conselho Federal, da Caapi e da 
ESA, como também os colaboradores da OAB.

Rogamos a Deus que possamos continuar enfrentando essa crise sem preceden-
tes e que vençamos logo essa guerra!

Teresina(PI), 03 de Setembro de 2020.
Celso Barros Coelho Neto
Presidente da OAB Piauí

TRABALHANDO SEMPRE
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Certidões emitidas: 173 
Novos cadastros de Inss Digital : 300
Advogados inscritos e Regulares: 151
Estagiários inscritos e regulares: 09
Cursos e eventos: 41
Lives: 14
Advogados(as) que utilizaram o OAB Office: 1487
Advogados(as) que utilizaram as salas de videoconferência: 102 
Atendimento de Alvarás e RPVs: 411
Agendamento de Vídeoconferências SEJUS/ Somente Teresina: 549 

A OAB Piauí editou uma nova Portaria (nº 29/2020) que dispõe sobre o retorno 
gradual das atividades e dos atendimentos presenciais na Sede a partir do dia 01 
de setembro, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias para 
prevenção da Covid-19. O atendimento aos Advogados e às Advogadas será reali-
zado, preferencialmente, de forma remota. No entanto, em casos de necessidade 
de atendimento presencial, poderá ser realizado de segunda a sexta-feira, de 08h 
às 14h, mediante agendamento prévio, por meio dos canais disponíveis da OAB 
Piauí.

Dados de 01/06 a 03/09 
OAB EM NÚMEROS 

ATENDIMENTO PARA A
ADVOCACIA PIAUIENSE
Retorno gradual das atividades: OAB Piauí edita Portaria com novas 
medidas

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/nova-portaria-tem-inicio-nesta-terca-feira-01-09-retomada-gradual-de-funcionamento-da-oab-piaui/
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Os advogados e advogadas piauienses estão vedados quanto à obrigatoriedade de 
se responsabilizarem pelas intimações das partes e de prepararem ambiente vir-
tual fora dos Fóruns. Tal medida é assegurada pela Portaria Nº 1295/2020 editada 
pela Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ). Além dessa decisão positiva à Advocacia 
piauiense, a minuta também faculta aos advogados(as) de peticionarem pela não 
realização das audiências nas ações cíveis e dispõe, ainda, sobre a possibilidade 
de realizar audiência de conciliação virtual por requerimento das partes.

CGJ regulamenta audiências virtuais e Advogados(as) não serão res-
ponsáveis por providenciar o comparecimento das partes em atos vir-
tuais 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da OAB Piauí disponibilizou o Sistema 
de Agendamento Eletrônico para dar prosseguimento às demandas da advocacia 
de forma online e segura.

Objetivando dar encaminhamento às ações do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OAB Piauí (TED-PI), o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto; e o Pre-
sidente do TED-PI, Guilardo Césa, determinaram a retomada dos prazos dos pro-
cessos ético-disciplinares que tramitam no Conselho Pleno e no TED desde o dia 
01 de junho de 2020. Serão vedadas as designações de atos presenciais. A medida 
foi efetivada por meio da Portaria nº 20/2020 GP.

O combate às práticas de assédio ganhou ainda mais força na Capital após virem 
à tona diversos relatos e denúncias de assédio sofridos por mulheres, algumas 
em idade escolar, por meio do movimento #ExposedTeresina, realizado nas redes 
sociais. A OAB Piauí, por meio das Comissões de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e de Apoio à Vítima de Violência, acolherá os depoimentos para 
que sejam tomadas as devidas providências. As manifestações serão recebidas 
por meio da Ouvidoria de Gênero da OAB Piauí.

Núcleo de Tecnologia da OAB Piauí disponibiliza Sistema para atender 
demandas da Advocacia

OAB Piauí e TED determinam a retomada dos prazos dos processos 
ético-disciplinares desde o dia 01 de junho de forma telepresencial

#ExposedTeresina: OAB Piauí disponibiliza canal para recebimento de 
denúncias e estará acompanhando as ações

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/cgj-regulamenta-audiencias-virtuais-e-advogadosas-nao-serao-responsaveis-por-providenciar-o-comparecimento-das-partes-em-atos-virtuais/
http://www.oabpi.org.br/nucleo-de-tecnologia-da-oab-piaui-disponibiliza-sistema-para-atender-demandas-da-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-ted-determinam-a-retomada-dos-prazos-dos-processos-etico-disciplinares-a-partir-do-dia-01-de-junho-de-forma-telepresencial/
http://www.oabpi.org.br/exposedteresina-oab-piaui-disponibiliza-canal-para-recebimento-de-denuncias-e-estara-acompanhando-as-acoes/
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A Advocacia Piauiense passa a contar com mais um canal direto para a liberação 
de alvarás. Após diversas tratativas da OAB Piauí, a Caixa Econômica Federal esta-
beleceu medidas para o recebimento de alvarás judiciais, Requisições de Pequeno 
Valor (RPV) e Precatórios nas próprias instituições bancárias. A medida vale para 
todo o Piauí.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, juntamente com os demais 
26 presidentes das Seccionais da OAB e a Diretoria do CFOAB, subscreveu a nota 
em defesa do direito à livre manifestação do povo brasileiro. Para ele, é funda-
mental o respeito às liberdades constitucionais, algo tão defendido ao longo de 
anos pela Advocacia brasileira.

Tendo em vista a importância de adotar as medidas de segurança frente à pande-
mia do novo coronavírus, a OAB Piauí e o OAB Office passam, semanalmente, pelo 
processo de sanitização. Durante o processo, tetos, paredes, pisos, superfícies 
físicas, portas, bancadas, escadas, janelas, mobília, luminárias, corrimãos, louças 
sanitárias, dentre outros, são limpos com um produto de alto desempenho e que 
elimina 99,999% de microrganismos de todas as superfícies.

Os(as) advogados e advogadas piauienses agora poderão ser atendidos nas uni-
dades judiciárias por meio de videoconferência. A medida foi atendida pelo Presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que editou a Portaria nº1737/2020, 
autorizando e disciplinando os atendimentos.

Caixa Econômica atende pleito da OAB Piauí e disponibiliza atendimen-
to presencial para os (as) advogados(as) e seus clientes

Direito a livre manifestação do povo brasileiro: Presidente da OAB Piauí 
subscreve nota juntamente com presidentes das Seccionais

Covid-19: Sede da OAB Piauí e OAB Office passam por sanitização se-
manalmente 

Pleito atendido: TJ edita Portaria autorizando atendimento virtual aos 
advogados e advogadas nas unidades judiciárias

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/caixa-economica-atende-pleito-da-oab-piaui-e-disponibiliza-atendimento-presencial-para-os-as-advogadosas-e-seus-clientes/
http://www.oabpi.org.br/direito-a-livre-manifestacao-do-povo-brasileiro-presidente-da-oab-piaui-subscreve-nota-juntamente-com-presidentes-das-seccionais/
http://www.oabpi.org.br/covid-19-sede-da-oab-piaui-e-oab-office-passam-por-sanitizacao-semanalmente/
http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tj-edita-portaria-autorizando-atendimento-virtual-aos-advogados-e-advogadas-nas-unidades-judiciarias/
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Representando a advocacia piauiense, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Co-
elho Neto, integrou o Colégio de Presidentes. O encontro aconteceu virtualmente 
e reuniu os 27 representantes das Seccionais da OAB. Na oportunidade, ao Colégio 
apresentou a Campanha “OAB pela Democracia”. 

OAB Piauí contribui com os debates do Colégio de Presidentes

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Previdenciário, e em parceria com 
a Associação dos Advogados Previdenciaristas do Piauí (AAPP), encaminharam 
ofício ao Juiz Diretor do Foro da Seção Judiciária do Piauí, requerendo o retorno 
das perícias médicas dos processos previdenciários a serem realizada no prédio 
da Justiça Federal. No documento, a Seccional destaca que diante do cenário de 
pandemia, ainda sem perspectiva de término, faz-se necessário comungar esfor-
ços para amenizar os efeitos da crise na sociedade, na Advocacia e no Poder Ju-
diciário. 

Por meio de ofício, OAB Piauí e AAPP requerem o retorno das perícias 
médicas dos processos previdenciários no Estado

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Garantindo o pleno exercício da Advocacia piauiense, o Tribunal Regional do Tra-
balho da 22ª Região (TRT-PI), atendeu o pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Piauí, e estabeleceu o atendimento virtual aos advogados e advogadas. 
A medida foi assegurada por meio do Ato Conjunto do Tribunal (GP-Nº11/2020). A 
solicitação feita pela OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito do Trabalho, levou 
em consideração o atual cenário enfrentado por todos com o avanço da pande-
mia, sobretudo, a relevância do exercício profissional dos advogados e advogadas, 
com os atendimentos virtuais com os magistrados e o andamento dos processos.

TRT-PI atende pleito da OAB Piauí e garante atendimen-
to virtual à Advocacia Piauiense

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-contribui-com-os-debates-do-colegio-de-presidentes-desta-segunda-feira-08/
http://www.oabpi.org.br/por-meio-de-oficio-oab-piaui-e-aapp-requerem-o-retorno-das-pericias-medicas-dos-processos-previdenciarios-no-estado/
http://www.oabpi.org.br/trt-pi-atende-pleito-da-oab-piaui-e-garante-atendimento-virtual-a-advocacia-piauiense/
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Por meio de Despacho, a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região 
comunicou que aguardará a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao 
pedido de concessão de liminar referente à Turma Recursal. A OAB Piauí impetrou 
mandado de segurança no STF com o objetivo de reverter a decisão do CNJ, que 
havia reconhecido a ilegalidade da Resolução que deslocou a Turma Recursal da 
Seção Judiciária do Acre para a Seção Judiciária do Piauí.

Após despacho do TRF, Turma Recursal permanecerá 
no Estado do Piauí até decisão final do Supremo Tribu-
nal Federal

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Mais uma ação em prol da Advocacia. O Núcleo de Apoio à Advocacia Piauiense 
(NAAD) da OAB Piauí disponibilizou três espaços de videoconferências para a rea-
lização de audiências virtuais. Os serviços já estão à disposição dos advogados e 
advogadas de forma ampliada e aprimorado estruturalmente. Os serviços contam 
com salas equipadas com computadores, monitores, webcans e caixas de som.

NAAD disponibiliza salas de videoconferências para realização de au-
diências virtuais no OAB Office

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Com a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) e, consequentemente, com o 
isolamento social imposto nos 27 Estados, a população se deparou com o surgi-
mento de inúmeros decretos (federais, estaduais e municipais) e projetos de leis 
que adotaram medidas para conter o avanço do vírus. No mundo jurídico, os pro-
fissionais se deparam com um novo mercado, por meio das lives de plataformas 
como o Youtube, Facebook, Instagram, dentre outros, para esclarecer sobre tais 
mudanças legislativas e demais recomendações.

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

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/apos-despacho-do-trf-turma-recursal-permanecera-no-estado-do-piaui-ate-decisao-final-do-stf/
http://www.oabpi.org.br/naad-disponibiliza-salas-de-videoconferencias-para-realizacao-de-audiencias-virtuais-no-oab-office/
http://www.oabpi.org.br/isolamento-social-e-midias-digitais-oab-piaui-chama-atencao-para-os-limites-da-publicidade-na-advocacia/
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A Receita Federal reconheceu que sociedade unipessoal de advocacia deve ter 
o mesmo tratamento tributário de pessoa jurídica. O posicionamento foi afirma-
do na Solução de Consulta nº 88. A decisão do órgão leva em conta as alterações 
promovidas pela Lei nº 13.247, de 2016, no Estatuto da Advocacia, que permitiu a 
constituição das sociedades unipessoais. A decisão administrativa torna efetiva a 
referida lei, que foi sancionada em janeiro de 2016, após uma ampla campanha da 
OAB pela sua aprovação no Congresso Nacional.

A OAB Piauí realizou mais uma ação institucional em defesa das prerrogativas 
dos(as) Advogados(as). Na manhã desta sexta-feira (10), o Presidente da institui-
ção, Celso Barros Coelho Neto, e o Presidente da Comissão de Defesa das Prerro-
gativas dos Advogados, Marcus Nogueira, entregaram uma representação disci-
plinar ao Corregedor-Geral da Polícia Civil, Delegado Francis Eduardo Branquinho.
A representação foi protocolada contra o delegado Laércio Evangelista e os agen-
tes do Grupo de Combate e Repressão ao Crime Organizado (GRECO), que prende-
ram um Advogado, na última terça-feira (07), por engano.

Sociedade unipessoal de advocacia deve ter tratamento tributário de 
pessoa jurídica

OAB Piauí representa delegado e agentes da GRECO que prenderam 
Advogado por engano

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, participou de uma reunião 
virtual com o Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), Ministro Dias Toffoli. A videoconferência reuniu Desembar-
gadores e Juízes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PI), representantes da Defensoria Pública do Estado (DPE), 
do Ministério Público e das Associações dos Magistrados Estadual e Nacional.

A reunião teve o intuito de conhecer a realidade local e os problemas dos tribu-
nais. O Ministro Dias Toffoli visitaria o Estado do Piauí, mas em virtude da pande-
mia do novo coronavírus e a necessidade do isolamento social, a reunião ocorreu 
por meio de videoconferência, através da Plataforma Cisco Webex.

Representando a Advocacia Piauiense, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, pugnou pela impossibilidade dos júris virtuais, além de ressaltar o 
cenário das audiências virtuais e a necessidade da presença do(a) advogado(a).

Em reunião virtual com STF, OAB Piauí leva pautas da 
Advocacia sobre audiências virtuais

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/sociedade-unipessoal-de-advocacia-deve-ter-tratamento-tributario-de-pessoa-juridica/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-representa-delegado-e-agentes-da-greco-que-prenderam-advogado-por-engano/
http://www.oabpi.org.br/em-reuniao-virtual-com-stf-oab-piaui-leva-pautas-da-advocacia-sobre-audiencias-virtuais/
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Com o intuito de auxiliar os escritórios de Advocacia na continuidade de suas ati-
vidades neste período de pandemia, a OAB Piauí elaborou um documento com re-
comendações à Advocacia piauiense. O material apresenta um alerta para a ob-
servância das regras sanitárias necessárias à manutenção de um ambiente de 
trabalho saudável e livre de propagação da Covid-19.

Coronavírus: OAB Piauí divulga e-Book com recomendações para fun-
cionamento dos escritórios de Advocacia

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí substituiu o antigo serviço de pesquisa de intimações judiciais por um 
serviço mais completo e eficiente. Desde dezembro de 2019, já é possível receber 
GRATUITAMENTE por meio da Publicações Online.

Intimações Judiciais Gratuitas para a Advocacia Piauiense

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Representando a OAB Piauí, o Diretor-Tesoureiro, Einstein Sepúlveda, participou 
da solenidade de entrega oficial, através de videoconferência, da primeira Secre-
taria Unificada do Tribunal de Justiça do Piauí, que passa a contemplar os servi-
ços de secretaria da 6ª, 7ª, 8ª, 9 e 10ª Varas Cíveis da Comarca de Teresina-PI. A 
solenidade foi realizada pela Corregedoria Geral de Justiça do Piauí.

A 2ª Vara Cível de Timon, no Sistema Processual PJe do Tribunal de Justiça do Es-
tado do Maranhão, informa que advogados(as), defensores(as) públicos(as) e par-
tes interessadas poderão imprimir diretamente os Alvarás de Curatela expedidos 
eletronicamente. O ofício com a decisão foi encaminhado ao Presidente da OAB 
Piauí, Celso Barros Neto, e foi assinado pela Juíza Susi Ponte de Almeida.

OAB Piauí participa de inauguração virtual da primeira Secretaria Uni-
ficada do TJPI

Alvarás de Curatela expedidos eletronicamente pela 2ª Vara Civil de 
Timon poderão ser impressos diretamente por Advogados(as)

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/coronavirus-oab-piaui-divulga-e-book-com-recomendacoes-para-funcionamento-dos-escritorios-de-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/intimacoes-judiciais-gratuitas-para-a-advocacia-piauiense/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-inauguracao-virtual-da-primeira-secretaria-unificada-do-tjpi/
http://www.oabpi.org.br/alvaras-de-curatela-expedidos-eletronicamente-pela-2a-vara-civil-de-timon-poderao-ser-impressos-diretamente-por-advogadosas/
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O Conselheiro Federal e Presidente da Comissão de Direito à Educação do CFOAB, 
Thiago Carcará, está lançando os ANAIS do I Congresso Internacional de Direitos 
Culturais, que teve como tema Cultura, Natureza e Economia. O I CIDECULT teve 
sua edição consagrada na cidade Oeiras e representou um marco histórico do Di-
reito Cultural no Estado, a obra, que tem o intuito de disseminar o conhecimento 
cientifico que foi produzido durante o evento.

Visando a debater a reabertura e o funcionamento dos templos religiosos no Es-
tado, em tempos de pandemia, o Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa 
da OAB Piauí, e o Diretor-Financeiro da CAAPI, participaram de uma reunião com o 
Governador do Estado, Deputados Federais, Secretários, entre outros. O encontro, 
que aconteceu por meio de videoconferência, também contou com a participação 
lideranças civis, políticas e religiosas. 

Diante do cenário de pandemia da Covid-19 e seus impactos na atividade urbanís-
tica da Capital, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Urbanístico, enca-
minhou ofício ao Prefeito de Teresina. O documento apresenta recomendações 
sobre a aplicação da legislação urbanística no intuito de mitigar os efeitos das 
medidas administrativas de distanciamento social.

Em reunião a Presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB Piauí, Larissa 
Napoleão, juntamente com a Secretária de Meio Ambiente do Estado, Sádia Gon-
çalves de Castro, e sua assessoria jurídica, tratou sobre as alterações trazidas 
pelo Decreto nº 19.042 sobre a Lei Estadual nº 5.813/2008, que regulamenta o ICMS 
Ecológico.

I Congresso Internacional de Direitos Culturais é eternizado com lan-
çamento do livro ANAIS do evento

OAB Piauí participa de reunião com o Governador do Estado para de-
bater sobre o funcionamento dos templos religiosos 

Em ofício à prefeitura de Teresina, OAB Piauí destaca a aplicação da 
legislação urbanística para minimizar o impacto da Covid-19 na Capital

OAB Piauí participa de reunião sobre o Edital do ICMS Ecológico

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/i-congresso-internacional-de-direitos-culturais-e-eternizado-com-lancamento-do-livro-com-anais-do-evento/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-com-o-governador-do-estado-para-debater-sobre-o-funcionamento-dos-templos-religiosos/
http://www.oabpi.org.br/em-oficio-a-prefeitura-de-teresina-oab-piaui-destaca-a-aplicacao-da-legislacao-urbanistica-para-minimizar-o-impacto-da-covid-19-na-capital/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-sobre-o-edital-do-icms-ecologico/
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Ter os direitos defendidos por um Advogado (a) é essencial. A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, Seccional Piauí, lançou uma campanha institucional que aborda a 
importância da contratação de Advogados(as) bem como as vantagens e os be-
nefícios decorrentes de ter o seu direito intermediado. Por meio de um spot de 
rádio  a Seccional Piauí lançou a campanha, alertando os cidadãos piauienses que 
queiram entrar com alguma Ação na Justiça, no INSS ou em qualquer outro órgão 
e, até mesmo, solicitar um esclarecimento jurídico, a contratarem um Advogado 
ou Advogada.

Rádios – OAB Piauí lança spot para reforçar a importân-
cia da contratação de Advogado(a)

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí, por meio do Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos 
Advogados, Marcus Nogueira, juntamente com a Advogada Karla Celeny, estive-
ram reunidos com o Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), 
pedindo a livre circulação de Advogados(as) a trabalho na região do centro de Te-
resina para demandas profissionais. Isto porque, devido à interdição das ruas na 
região como medida de contenção da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 
os cidadãos tiveram trânsito proibido em alguns trechos da capital.

OAB Piauí solicita à STRANS a livre circulação de Advogados(as) no 
Centro de Teresina para demandas profissionais

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/radios-oab-piaui-lanca-spot-para-reforcar-a-importancia-da-contratacao-de-advogadoa/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-strans-a-livre-circulacao-de-advogadosas-no-centro-de-teresina-para-demandas-profissionais/
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A criação da Revista Científica da Jovem Advocacia foi aprovada, por unanimidade, 
durante a 10º Sessão Ordinária do CEJA da OAB Piauí. A reunião virtual, ocorrida na 
Plataforma Zoom, reuniu a Diretoria do Conselho Jovem, da Seccional Piauí e da 
ESA Piauí.A proposição da criação da Revista Científica da Jovem Advocacia foi do 
Vice-Presidente do CEJA, Rômulo Quaresma, e teve como relatora a Conselheira 
Luiza Macedo. A Sessão deliberou, ainda, pautas relevantes em prol da valorização 
da Jovem Advocacia, a exemplo das Campanhas em defesa do Piso Salarial e de 
valorização das sociedades advocatícias para jovens Advogados(as).

O Congresso Federal derrubou o veto presidencial ao Projeto de Lei 4.489/2019 do 
Senado Federal e ao Projeto de Lei 10.980/2018 da Câmara dos Deputados. Ambos 
visavam a alterar a Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) 
e o Decreto-Lei nº. 9.295/1946, que dispõem sobre a natureza técnica e singular 
dos serviços prestados por Advogados(as) e por profissionais de contabilidade, 
permitindo dispensa de licitação para contratação de serviços jurídicos pela ad-
ministração pública (PL 4.489/2019).

A  OAB Piauí, por meio da Coordenação de Salas e Subseções, emitiu ofícios ao 
Tribunal de Justiça, Justiça Federal e Justiça do Trabalho com o intuito de regula-
mentar o uso das salas dos(as) Advogados(as) durante o período de retomada das 
atividades presenciais, que foram suspensas devido à pandemia do novo Corona-
vírus (COVID-19).

Sessão Ordinária do CEJA aprova criação da Revista Científica da Jo-
vem Advocacia

OAB Piauí celebra o reconhecimento da natureza técnica e singular 
dos serviços de Advocacia com a derrubada do veto presidencial

OAB Piauí apresenta plano de retomada do funcionamento das salas 
dos Advogados(as) nos Tribunais

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/sessao-ordinaria-do-ceja-aprova-criacao-da-revista-cientifica-da-jovem-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-celebra-o-reconhecimento-da-natureza-tecnica-e-singular-dos-servicos-de-advocacia-com-a-derrubada-do-veto-presidencial/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-apresenta-plano-de-retomada-do-funcionamento-das-salas-dos-advogadosas-nos-tribunais/
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A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa Prerrogativas dos Advogados, con-
seguiu a suspensão da exigência de reconhecimento de firma, por parte da Se-
guradora, em procurações apresentadas pela Advocacia no âmbito de processos 
administrativos. A decisão foi tomada durante a reunião com o Presidente da Co-
missão, Marcus Nogueira, a Superintendente Jurídica e o Gerente Jurídico da Se-
guradora Líder-DPVAT, Maristella Melo e Jorge Sodre, respectivamente.

A diretoria da OAB Piauí esteve em reunião com o Desembargador-Corregedor, 
Hilo de Almeida, e com o Juiz de Direito, Manoel de Sousa Dourado, para solicitar 
que sejam examinadas as inscrições dos Advogados(as) na OAB Piauí quando fo-
rem realizadas as audiências virtuais.

Seguro DPVAT: OAB Piauí consegue a suspensão da exi-
gência de reconhecimento de firma de Advogados(as) 
nas procurações

Diretoria da OAB PI solicita que somente Advogados(as) 
inscritos na OAB Piauí participem de audiências virtuais

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí, por meio do Diretor-Tesoureiro e Presidente da Comissão de Relação 
com o Poder Judiciário (CRPJ), Einstein Sepúlveda, participou de reunião telepre-
sencial, convocada pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), Desem-
bargador Sebastião Ribeiro Martins, com representantes do sistema de Justiça 
do Piauí. Esteve em pauta, os impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ADI 3807, que decidiu que a autoridade policial pode lavrar Termo Circuns-
tanciado de Ocorrência (TCO) e requisitar exames e perícias em caso de flagrante 
de uso ou posse de entorpecentes para consumo próprio, desde que ausente a 
autoridade judicial.

OAB Piauí participa de reunião telepresencial que trata sobre os im-
pactos da ADI 3807 no sistema de Justiça do Estado

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/seguro-dpvat-oab-piaui-consegue-a-suspensao-da-exigencia-de-reconhecimento-de-firma-de-advogados-nas-procuracoes/
http://www.oabpi.org.br/diretoria-da-oab-pi-solicita-que-somente-advogadosas-inscritos-na-oab-piaui-participem-de-audiencias-virtuais/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-telepresencial-que-trata-sobre-os-impactos-da-adi-3807-no-sistema-de-justica-do-estado/


15

O Conselho Pleno da OAB Piauí aprovou o acréscimo na Tabela de Honorários Ad-
vocatícios por Teletrabalho, valorizando o exercício profissional dos advogados e 
advogadas frente à pandemia do novo coronavírus. O processo teve como relator 
o Conselheiro Seccional Adriano Silva Borges. A medida regulamenta, por meio 
da inclusão do Capítulo VI da Resolução nº 09/2019, os honorários advocatícios 
em regime de Teletrabalho e Home Office, além de atender as recomendações do 
Comitê de Crise Covid-19 do CFOAB. Em seguida, a sessão aprovou a proposta de 
desconto de 50% para o registro de novas sociedade dos jovens advogados(as). 

A OAB Piauí e o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública (CECGP) fir-
maram convênio que garante a Advogados e Advogadas piauienses 25% de des-
conto nas mensalidades da 8ª turma do Mestrado em Direito – Ciências Jurídi-
co-Políticas, ofertado pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique – UPT, 
situada na cidade de Porto, em Portugal. O convênio também foi firmado com a 
OAB Maranhão, em que Advogados(as) piauienses e maranhenses poderão usu-
fruir dos descontos oferecidos pela parceria.

A OAB Piauí, dispõe condições especiais de pagamento das anuidades e renego-
ciações, com condições especiais, foi possível, por meio de parceria com o Banco 
do Brasil, dividir o valor em até 48 vezes ou pagar por meio do programa de pon-
tos, de acordo com o perfil do cliente.

OAB PIAUÍ CONTRA A
CRISE FINANCEIRA 
OAB Piauí aprova acréscimo na tabela de honorários por teletrabalho 
e desconto para registro de novas sociedades de advogados

Advogados(as) piauienses terão 25% de desconto no Mestrado em Di-
reito na Universidade Portucalense em Porto (Portugal)

#Anuidade: Em parceria com o Banco do Brasil, OAB Piauí oferece pa-
gamento com pontos do cartão de crédito e parcelamento em 48x

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/conselho-pleno-oab-piaui-aprova-acrescimo-na-tabela-de-honorarios-por-teletrabalho-e-desconto-para-registro-de-novas-sociedades-de-advogados/
http://www.oabpi.org.br/advogadosas-piauienses-terao-25-de-desconto-no-mestrado-em-direito-na-universidade-portucalense/
http://www.oabpi.org.br/anuidade-em-parceria-com-o-banco-do-brasil-oab-piaui-oferece-pagamento-com-pontos-do-cartao-de-credito-e-parcelamento-em-48x/
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Nos dias 07, 14 e 21 de agosto, a Escola Superior de Advocacia do Piauí (ESA-PI), 
em parceria com o Instituto Imediar, promoveu o Curso de “Mediação de Conflitos 
Trabalhistas e Práticas Sistêmicas”. CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS 

Com o intuito de fortalecer os conhecimentos acerca da mediação e sua abrangên-
cia, foi realizado, nos dias 11 e 18 de julho, o curso “Mediação para Advogados(As)”, 
que contou com o apoio da OAB Piauí e ESA Piauí. A capacitação, teve carga horá-
ria de 20 horas/aula, aconteceu por meio da Plataforma Zoom e foi promovida pelo 
Instituto Imediar.

OAB PIAUÍ + ESA PIAUÍ
Curso de Mediação de Conflitos Trabalhistas e Práticas Sistêmicas

Curso de Mediação para Advogados(As)

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Oportunizar conhecimento prático e cultura jurídica a estudantes de Direito, com 
a finalidade de capacitá-los para a atuação nos escritórios jurídicos, foram alguns 
dos objetivos alcançados pela OAB Piauí durante I Curso de Iniciação ao Estágio 
On-line. O Curso teve mais de 400 inscritos e contou com a média de 300 alunos 
por aula ao vivo. Com carga horária de 80h/aula, a formação englobou matérias 
nas áreas de redação, oratória, a prática de sistemas processuais e eletrônicos, 
dentre outras.

Com mais de 400 inscritos, OAB Piauí realiza o I Curso de 
Iniciação ao Estágio On-line

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/inscricoes-abertas-para-o-curso-de-mediacao-para-advogados/
http://www.oabpi.org.br/novidade-inscreva-se-para-o-curso-on-line-de-iniciacao-ao-estagio/
http://www.oabpi.org.br/mais-de-400-inscritos-solenidade-virtual-de-encerramento-do-i-curso-de-iniciacao-ao-estagio-on-line-reune-diretoria-advogadosas-alunos-e-professores/
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Disponibilizando mais um evento gratuito à comunidade jurídica piauiense, a Câ-
mara de Mediação e Arbitragem (CMA) da OAB Piauí promoveu o I Workshop Virtual 
para Escritórios de Advocacia do Piauí. O Workshop abordou a importância da me-
diação e arbitragem nos escritórios de advocacia, a trajetória de crescimento no 
mercado jurídico e outros benefícios aliados aos métodos adequados de soluções 
de conflitos e a advocacia.

A Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Piauí realizou, o I Workshop Virtual 
para Escritórios de Advocacia do Piauí. O curso aconteceu de forma virtual, por 
meio da Plataforma Zoom, e contou com a parceria do Instituto DATAmérica. O 
Workshop abordou a importância da mediação e arbitragem nos escritórios de 
advocacia, a trajetória de crescimento no mercado jurídico e outros benefícios 
aliados aos métodos adequados de soluções de conflitos e a advocacia.

Foi realizado, de forma virtual, o 1º Encontro ESAs Nordeste de Direito Público. A 
transmissão aconteceu ao vivo pelo Youtube da ESA Nacional e pela plataforma 
Zoom. O evento, que contou com grandes nomes do meio jurídico, abordou temas 
relativos ao Direito Público, como flexibilização das regras licitatórias, controle 
social ante à pandemia, entre outros assuntos.

Workshop Virtual fala sobre a importância da mediação e arbitragem 
nos escritórios de advocacia

I Workshop Virtual para Escritórios de Advocacia do Piauí aborda im-
portância da mediação e arbitragem

“Encontro ESAs Nordeste” abordou motes relativos ao Direito Público

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/workshop-virtual-abordara-a-importancia-da-mediacao-e-arbitragem-nos-escritorios-de-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/i-workshop-virtual-para-escritorios-de-advocacia-do-piaui-aborda-importancia-da-mediacao-e-arbitragem/
http://www.oabpi.org.br/encontro-esas-nordeste-acontecera-no-dia-22-de-junho-e-abordara-motes-relativos-ao-direito-publico/
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A Seccional, em parceria com a ESA Piauí, disponibiliza, de forma inédita no País, 
duas Pós-Graduações a distância gratuitas para os advogados e advogadas. Com 
professores de renome nacional e levando o selo OAB Piauí de qualidade, as Pós-
-Graduações são ofertadas em duas áreas: Direito Constitucional e Administrativo 
/ Direito Penal e Processo Penal. 

Ao todo, as pós-graduações reuniram mais de 4 mil inscrições, sendo 1712 em Di-
reito Penal e Processo Penal e 2292 em Direito Constitucional e Administrativo.

Reunindo mais de 6 mil pessoas online durante as Aulas Magnas das pós-gradua-
ções, a OAB Piauí faz história na cultura jurídica do País. Ministrada pelo professor 
Guilherme Nucci, no dia 22/07, a Aula Magna da pós de Direito Penal e Proces-
so Penal reuniu diretores, alunos e professores de todo país. Já a aula Magna da 
pós Direito Constitucional e Administrativo foi ministrada por Pedro Lenza, no dia 
30/07, e debateu sobre Abstrativização do controle difuso e o Pacote Anticrime 
(cumprimento de pena): estamos diante de reversão legislativa da jurisprudência 
da Corte?

Projeto Inédito no Brasil: OAB Piauí e ESA-PI disponibili-
zam duas Pós-Graduações gratuitas* para toda a Advo-
cacia piauiense 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Com o intuito de disseminar o conhecimento acerca das prerrogativas e da publi-
cidade na Advocacia, foi realizado o Webinar “ADVOCACIA: Saiba como Defender 
as suas Prerrogativas e Promover Publicidade de forma Ética”. O evento aconte-
ceu de forma gratuita, e foi transmitido pela plataforma digital ZOOM.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 
junto à Seccional Ceará e Seccional Alagoas, por meio de suas Comissões de Di-
reito Sistêmico, realizou o I Seminário Jurídico Sistêmico voltado ao bem-estar da 
Advocacia. O evento foi realizado na forma telepresencial e teve com objetivo des-
tacar as terapias integrativas e a abordagem sistêmica na Advocacia, ressaltando 
seus benefícios para a edificação de uma postura profissional saudável e voltada 
ao bem-estar e autocuidado.

Curso gratuito “ADVOCACIA: Prerrogativas, Ética e Publicidade”

I Seminário Jurídico Sistêmico

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/projeto-inedito-no-brasil-oab-piaui-e-esa-pi-divulgam-edital-das-pos-graduacoes-gratuitas/
http://www.oabpi.org.br/inscricoes-gratuitas-para-o-webinar-advocacia-saiba-como-defender-as-suas-prerrogativas-e-promover-publicidade-de-forma-etica/
http://www.oabpi.org.br/i-seminario-juridico-sistemico-acontecera-nos-dias-01-e-02-de-julho/
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A comunidade jurídica piauiense foi marcada por um amplo debate sobre temas 
relevantes do mundo jurídico. A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa das 
Prerrogativas dos Advogados, e em parceria da ESA Piauí, realizou o evento We-
binar “ADVOCACIA: Saiba como Defender as suas Prerrogativas e Promover Publi-
cidade de forma Ética”.O evento foi transmitido por meio da Plataforma Zoom e 
reuniu cerca de 400 advogados(as). Ao todo, 10 palestras abordaram os assuntos 
mais atuais dentro da perspectiva das prerrogativas, ética e publicidade.

Com o intuito de discutir o contexto e a ascensão da mulher na política, a promo-
ção e permanência da mulher no sistema da OAB e o novo cenário para a Advocacia 
jovem, a OAB Piauí realizou o evento “Elas no Poder: Como chegar lá?”. Transmitido 
pela plataforma zoom, o evento virtual teve como palestrantes mulheres engaja-
das no sistema OAB.

Webinar Advocacia: evento reúne advogados(as) de todo país discu-
tindo sobre prerrogativas, ética e publicidade

Evento virtual “Elas no Poder: Como chegar lá?”

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

O I Congresso Estadual On-Line da Jovem Advocacia Piauiense, promovido pela 
OAB Piauí e transmitido pelo Youtube, teve como tema “A Advocacia é Agora”. O 
evento contou com importantes contribuições aos jovens advogados e advoga-
das de todo País. Em seus dois dias, o Congresso reuniu representantes da OAB 
Nacional, diretorias da Seccional Piauí, ESA Piauí, CAAPI, das Subseções da OAB, 
do Conselho Federal e Estadual, das Comissões Temáticas, além da comunidade 
jurídica piauiense.

Maior evento virtual da Jovem Advocacia Brasileira: Con-
gresso on-line reúne mais de 4 mil pessoas online 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/webinar-advocacia-evento-reune-advogadosas-de-todo-pais-discutindo-sobre-prerrogativas-etica-e-publicidade/
http://www.oabpi.org.br/participe-do-evento-virtual-elas-no-poder-como-chegar-la/
http://www.oabpi.org.br/com-mais-de-2-mil-inscritos-tem-inicio-o-primeiro-dia-do-congresso-estadual-on-line-da-jovem-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/maior-evento-virtual-da-jovem-advocacia-brasileira-congresso-on-line-encerra-nesta-sexta-feira-24-com-debates-sobre-inovacao-e-valorizacao/
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Com o objetivo de debater sobre desafios e estratégias empresariais na Advoca-
cia em tempos de crise, a OAB Piauí e a ESA Piauí promoveram, o 1º Webinário de 
Gestão Estratégica Empresarial, no dia 20/07. O evento será transmitido por meio 
da plataforma Zoom, e contou com cinco rodas de conversa.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, integrou o I Congresso Digi-
tal Covid-19 Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, organizado OAB e ESA 
Nacional. Como Presidente de Mesa, Celso Barros Neto participou da Conferência 
Magna “Há décadas em que nada acontece… E semanas em que décadas aconte-
cem”, ministrada por Silvio Meira.

1º Webnário de Gestão Estratégica Empresarial 

Advocacia Piauiense marca presença no I Congresso Digital Covid-19 
Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 
realizou o “Webinário Integrando Visões Sistêmicas no Direito”. O evento acon-
teceu de forma online e foi transmitido pela plataforma ZOOM.O Webinário, teve 
como objetivo promover um círculo de diálogos entre advogados(as) e profissio-
nais que atuam com a visão sistêmica, contará com a participação de especialis-
tas piauienses que atuam na área da educação, da Advocacia e do judiciário.

Com o tema “Advocacia a Serviço da Vida, da Democracia e da Constituição”, a 
ADJC (Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cida-
dania), com apoio da OAB Piauí e a ESA Piauí, promoveu o I Seminário Estadual da 
ADJC de forma telepresencial, transmitido por meio da plataforma Zoom.

OAB Piauí realiza “Webinário Integrando Visões Sistêmicas no Direito” 

I Seminário Estadual a ADJC

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/1o-webnario-de-gestao-estrategica-empresarial-acontecera-nos-dias-16-e-17-de-julho/
http://www.oabpi.org.br/advocacia-piauiense-marca-presenca-no-i-congresso-digital-covid-19-repercussoes-juridicas-e-sociais-da-pandemia/
http://www.oabpi.org.br/mes-da-advocacia-participe-do-webinario-integrando-visoes-sistemicas-no-direito-no-dia-13-08/
http://www.oabpi.org.br/i-seminario-estadual-a-adjc-acontecera-nos-dias-21-e-22-de-agosto/
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Por meio do Diretor-Geral da ESA PI, Aurélio Lobão, a OAB Piauí participou da aula 
inaugural do Curso Presencial de Pós-Graduação em MBA – Gestão Judiciária ofer-
tado pela Escola Judiciária do Estado do Piauí (EJUD-PI), em parceria com a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), transmitida por meio da plataforma Zoom.

A OAB Piauí e a Escola Superior da Advocacia (ESA Piauí) realizaram a aula inaugural 
do curso de Pós-Graduação de Direito Empresarial, Negócios e Gestão. Ministrada 
por Marlon Tomazette, que é Advogado, Procurador do Distrito Federal, Mestre e 
Doutor em Direito Empresarial, Professor do IDP e UniCEUB e autor de diversos 
livros de Direito Empresarial, a aula foi transmitida pela plataforma Zoom. Esti-
veram presentes Advogados e Advogadas, professores da ESA-PI, magistrados e 
estudantes de Direito.

Com intuito de aprimorar os conhecimentos da Advocacia, a OAB Piauí realizou o 
ciclo de painéis “Eleições Municipais, Partidos Políticos e Democracia”. Reunindo 
especialistas do Direito Eleitoral, o evento foi transmitido pelo canal da OAB no 
Youtube e teve apoio da ESA Piauí, Subseção de Barras e do Núcleo de Estudos 
Políticos e Eleitorais do Departamento de Ciência Política da UFPI.

A OAB Piauí marca presença na aula inaugural de Pós-Graduação em 
MBA – Gestão Judiciária ofertado pela EJUD-PI

Aula Inaugural da Pós-Graduação de Direito Empresarial, Negócios e 
Gestão é ministrada pelo professor Marlon Tomazette

Direito Eleitoral é tema central do ciclo de palestras “Eleições Munici-
pais, Partidos Políticos e Democracia”

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/a-oab-piaui-marca-presenca-na-aula-inaugural-de-pos-graduacao-em-mba-gestao-judiciaria-ofertado-pela-ejud-pi/
http://www.oabpi.org.br/aula-inaugural-da-pos-graduacao-de-direito-empresarial-negocios-e-gestao-e-ministrada-pelo-professor-marlon-tomazette/
http://www.oabpi.org.br/direito-eleitoral-e-tema-central-do-ciclo-de-palestras-eleicoes-municipais-partidos-politicos-e-democracia-realizado-nesta-sexta-feira-21/
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Marcando a história da Advocacia piauiense, o “I Congresso Nacional On-line de 
Criminalistas”, organizado pela OAB Piauí, foi realizado com maestria. O evento 
online reuniu palestrantes criminalistas de renome nacional e cerca de 7 mil pes-
soas. 

“I Congresso Nacional On-line de Criminalistas”: Cerca de 7 mil pesso-
as acompanharam o evento 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí, por meio das Comissões de Apoio à Vítima de Violência, da Diversi-
dade Sexual e da Mulher Advogada, realizou o evento virtual “Imersão em Gênero, 
Questões Étnicas/Raciais e Lei Maria da Penha com certificado de 40 horas e ins-
crições gratuitas, a Imersão foi transmitida pela plataforma Zoom.

As Comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDDCA) e da 
OAB na Universidade da OAB Piauí promoveram a palestra “Os Desafios para uma 
infância saudável”. O evento aconteceu virtualmente, por meio da Plataforma 
Zoom, e contou com o apoio da Escola Superior de Advocacia do Piauí (ESA Piauí), 
que certificou os participantes em 2 horas/aula.

Imersão em Gênero, Questões Étnicas/Raciais e Lei Maria da Penha

Comissões da OAB Piauí debate “Os Desafios para uma infância sau-
dável”

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/i-congresso-nacional-on-line-de-criminalistas-cerca-de-7-mil-pessoas-acompanharam-o-evento-durante-os-dias-13-e-14-08/
http://www.oabpi.org.br/imersao-em-genero-questoes-etnicas-raciais-e-lei-maria-da-penha-acontecera-de-17-a-29-de-agosto/
http://www.oabpi.org.br/comissoes-da-oab-piaui-debate-os-desafios-para-uma-infancia-saudavel/
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No dia 04 de julho, a Subseção de Piripiri comemorou 10 anos de relevante contri-
buição para a Advocacia da região que abrange, além da Sede, os municípios de 
Piracuruca, Pedro II, Capitão de Campos, Brasileira, Milton Brandão, Lagoa de São 
Francisco, Domingos Mourão, Cocal de Telha, São João da Fronteira, Boqueirão do 
Piauí e São José do Divino.

A advocacia piauiense é destaque na 17º edição do Prêmio Innovare, com a sele-
ção de 5 práticas jurídicas, na categoria advocacia. O Prêmio, que tem como tema 
destaque “Defesa da Liberdade”, reconhece práticas transformadoras que se de-
senvolvem no interior do sistema de Justiça brasileiro.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Diretos da Criança e do Ado-
lescente (CDDCA), realizou o Círculo de Diálogo “30 Anos do Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA): Desafios Pós-Pandemia. O evento, que é gratuito, foi transmi-
tido pela plataforma online ZOOM.

O ECA foi instituído pela Lei Nº 8.069 e dispõe sobre a proteção integral à criança 
e ao adolescente. De acordo com o Presidente da CDDCA, Rogério Almeida, a Lei 
foi sancionada com o intuito de disseminar na sociedade a cultura da proteção à 
criança e adolescente.

COMEMORAÇÃO

ADVOCACIA PIAUIENSE
É DESTAQUE

Subseção de Piripiri celebra 10 anos de instalação

Prêmio Innovare: Advocacia piauiense é destaque com a seleção de 5 
práticas jurídicas para a segunda fase

30 Anos do Estatuto da Criança e Adolescente

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/aniversario-subsecao-de-piripiri-celebra-10-anos-de-instalacao/
http://www.oabpi.org.br/premio-innovare-advocacia-piauiense-e-destaque-com-a-selecao-de-5-praticas-juridicas-para-a-segunda-fase/
http://www.oabpi.org.br/inscricoes-gratuitas-para-o-circulo-de-dialogo-em-comemoracao-aos-30-anos-do-estatuto-da-crianca-e-adolescente/
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O Abrigo São Lucas, que acolhe cerca de 60 idosos em Teresina, recebeu, aproxi-
madamente, 700 kg de alimentos da campanha CEJA Solidário. Essa iniciativa do 
Conselho Estadual da Jovem Advocacia (CEJA) conta com o apoio da OAB Piauí, 
por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e da Comissão de Promoção 
da Cidadania. Na ocasião, além dos alimentos, também foram entregues produtos 
de limpeza e higiene pessoal.

SOLIDARIEDADE
Campanha CEJA Solidário arrecada cerca de 700 kg de alimentos para 
o Abrigo São Lucas

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Em sua terceira edição, o Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas da 
OAB Piauí aconteceu por meio de videoconferência. O evento virtual reuniu os re-
presentantes das 68 Comissões Temáticas, que apresentaram suas ações institu-
cionais durante a pandemia da Covid-19.

A OAB Piauí, juntamente com a OAB Maranhão, por meio da Subseção de Timon, 
impetrou Mandado de Segurança coletivo em face do Prefeito Municipal de Tere-
sina, Firmino Filho, visando à suspensão do Decreto Municipal nº 19.760/2020, que 
estabelece bloqueio do livre exercício do direito constitucional de ir e vir entre 
os municípios de Teresina e Timon. O processo (nº 1016373-54.2020.4.01.4000) foi 
distribuído para a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, que determinou ao 
gestor municipal que preste informações no prazo de cinco dias.

COMBATE À COVID-19
NO ESTADO
III Colégio de Presidentes destaca as ações das 68 Comissões Temáti-
cas da OAB Piauí frente à pandemia

Após pedido da OAB Piauí e da OAB Maranhão, Justiça determina que 
Prefeitura de Teresina preste informações sobre bloqueio para Timon

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/campanha-ceja-solidario-arrecada-cerca-de-700-kg-de-alimentos-para-o-abrigo-sao-lucas/
http://www.oabpi.org.br/iii-colegio-de-presidentes-destaca-as-acoes-das-68-comissoes-tematicas-da-oab-piaui-frente-a-pandemia/
http://www.oabpi.org.br/apos-pedido-da-oab-piaui-e-da-oab-maranhao-justica-determina-que-prefeitura-de-teresina-preste-informacoes-sobre-bloqueio-para-timon/
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A OAB Piauí integra a Comissão criada pela Secretaria de Justiça do Estado do Piauí 
(SEJUS-PI) para acompanhar as medidas adotadas frente à situação do quadro de 
saúde dos internos da Cadeia Pública de Altos (CPA). Como parte dos trabalhos, os 
integrantes da Comissão estiveram reunidos por meio de videoconferência dando 
encaminhamento às ações do comitê.

Em mais uma atividade institucional, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Co-
elho Neto, conduziu a reunião telepresencial realizada com os representantes das 
Subseções da OAB no Estado. Durante a reunião, estiveram em pauta as ações 
das 13 Subseções da OAB no Estado; melhorias estruturais nas Subseções; capa-
citações e investimento em cultura; produtividade dos magistrados; projetos da 
OAB Piauí que estão sendo realizados mesmo durante a pandemia; dentre outros 
assuntos.

A OAB Piauí, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e com 
os Conselhos Regionais de Medicina (CRM), Enfermagem (COREN), Psicologia (CRP), 
Tribunal de Justiça (TJ-PI) e a Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI), da 
Justiça Federal, Procuradorias do Estado, Advocacia Geral da União, entre outras 
instituições, compõe o Comitê de Saúde do Estado do Piauí (COSEPI), criado para 
discutir ações integradas e as condições de saúde no Estado.

OAB Piauí integra Comissão da SEJUS-PI que acompanhará medidas 
referentes à saúde dos internos da CPA

Reunião com Presidentes de Subseções da OAB Piauí destaca as ações 
durante o período de pandemia

#Coronavírus – OAB Piauí integra Comitê de Saúde do Estado 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-integra-comissao-da-sejus-pi-que-acompanhara-medidas-referentes-a-saude-dos-internos-da-cpa/
http://www.oabpi.org.br/reuniao-com-presidentes-de-subsecoes-da-oab-piaui-destaca-as-acoes-durante-o-periodo-de-pandemia/
http://www.oabpi.org.br/coronavirus-oab-piaui-integra-comite-de-saude-do-estado/
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Representando a OAB Piauí, o Presidente da Comissão de Direitos da Saúde, inte-
grou a reunião do Comitê de Saúde do Estado do Piauí (COPESI-PI). A reunião virtu-
al foi presidida pelo Coordenador e Juiz de Direito Antonio Oliveira (TJPI) e contou 
com os representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-
-Geral do Município e do Estado, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Secretaria 
de Estado da Saúde, além dos Conselhos Regionais de Medicina e Psicologia.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Securitário, chama atenção para os 
direitos dos usuários de planos de saúde durante a pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19). Isto porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a 
Resolução Normativa nº 458 para regulamentar sobre a cobertura obrigatória de 
testes sorológicos para a doença.

A OAB Piauí, por meio da Subseção de Valença, estará ofertando atendimento mé-
dico gratuito para os advogados(as) da região, acometidos ou com suspeitas de 
coronavírus. A ação é fruto da parceria entre a Subseção e uma Clínica da cidade.

Atualmente, a saúde pública está enfrentando um cenário de emergência. Em vir-
tude disso, o Grupo de Estudo, Trabalho e Pesquisa em Direitos Sexuais, Repro-
dutivos e Violência Obstétrica da Comissão de Apoio à Vítima de Violência da OAB 
Piauí expediu recomendações a diversos órgãos do Poder Público em defesa dos 
direitos das mulheres e dos bebês.

OAB Piauí integra reunião do Comitê de Saúde do Piauí no combate ao 
Covid-19

OAB Piauí alerta para obrigatoriedade da cobertura de testes de CO-
VID-19 pelos planos de saúde

Subseção de Valença oferece atendimento médico gratuito para os 
advogados(as) da região com suspeita da COVID-19

OAB Piauí expede recomendações sobre assistência ao parto e nasci-
mento durante a pandemia da COVID-19

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-integra-reuniao-do-comite-de-saude-do-piaui-no-combate-ao-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-alerta-para-obrigatoriedade-da-cobertura-de-testes-de-covid-19-pelos-planos-de-saude/
http://www.oabpi.org.br/todoscontraocoronavirus-subsecao-de-valenca-oferece-atendimento-medico-gratuito-para-os-advogadosas-da-regiao-com-suspeita-da-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-expede-recomendacoes-sobre-assistencia-ao-parto-e-nascimento-durante-a-pandemia-da-covid-19/
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A situação social, legislação e a atuação profissional das pessoas com deficiência 
no contexto da pandemia, foram os temas abordados durante a palestra “Impactos 
da Covid-19 nos Direitos das Pessoas Deficiência”. A palestra foi promovida pela 
OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia (CDDPD) e da ESA Piauí.

OAB Piauí realiza palestra virtual sobre os impactos da Covid-19 nos 
Direitos das Pessoas com Deficiência

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

 A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Condominial, realizou a live “Media-
ção Condominial”, no Youtube da Comissão. A transmissão, ao vivo, foi conduzida 
pela Presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Piauí e também Ad-
vogada Condominial, Mediadora, Conciliadora na Justiça Federal do Piauí, Erika 
Carvalho.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Condominial, realizou a live “Tópicos 
de Direito, Contabilidade e Gestão Condominial – Edição Brasil x Itália”, no Youtube 
da Comissão. A transmissão, ao vivo, foi conduzida pela Presidente da Comissão 
de Direito Condominial da OAB Piauí.

LIVES
Live “Mediação Condominial”

Live “Tópicos de Direito, Contabilidade e Gestão Condominial – Edição 
Brasil x Itália”

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-palestra-virtual-sobre-os-impactos-da-covid-19-nos-direitos-das-pessoas-com-deficiencias/
http://www.oabpi.org.br/live-mediacao-condominial-acontecera-nesta-quinta-feira-11/
http://www.oabpi.org.br/live-topicos-de-direito-contabilidade-e-gestao-condominial-edicao-brasil-x-italia-acontecera-neste-sabado-20/
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A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, realizou a live “Interesse Pú-
blico, Vida e Economia: é possível equilíbrio em meio à crise?”. A live contou com 
a participação do Presidente da OAB Piauí, Procurador do Estado e Membro da 
Academia Brasileira de Direito, Celso Barros Coelho Neto, e foi mediada pelo ad-
vogado, Deputado Estadual, ex-Secretário do Meio Ambiente do Estado do Piauí e 
Procurador do Estado de Goiás, Ziza Carvalho.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, participou da live “OAB pela Demo-
cracia”, promovida pela OAB Nacional, por meio da Comissão Nacional de Defesa 
da República e da Democracia. O evento é parte da campanha #OABPelaDemocra-
cia, que tem o objetivo de sensibilizar toda a Advocacia na defesa dos direitos e 
garantias fundamentais da Constituição Federal do Brasil.

Live “Interesse Público, Vida e Economia: é possível equilíbrio em meio 
à crise?”

Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, participou de live em de-
fesa da Democracia

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí, por meio do Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das pes-
soas com Deficiência, Joaquim Santana, participou de videoconferências em alu-
são ao Dia Estadual da Pessoa com Deficiência. 

ACESSIBILIDADE
OAB Piauí participa de atividades em alusão ao Dia Estadual da Pessoa 
com Deficiência 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/live-interesse-publico-vida-e-economia-e-possivel-equilibrio-em-meio-a-crise-acontecera-nesta-quarta-feira-24/
http://www.oabpi.org.br/presidente-da-oab-piaui-celso-barros-neto-participara-de-live-em-defesa-da-democracia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-atividades-em-alusao-ao-dia-estadual-da-pessoa-com-deficiencia/
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A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CDDPD) da OAB 
Piauí é uma das instituições integrantes da Comissão Eleitoral da Associação dos 
Cegos do Piauí (ACEP). Devido ao cenário de pandemia da COVID-19, o processo de 
renovação da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação acontecerá no dia 06 de 
dezembro, na sede da ACEP.

A OAB Piauí, representada por Joaquim Santana, Presidente da Comissão de De-
fesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Seccional e Diretor da Comissão 
Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Nacional, participou do 
Encontro Virtual de Presidentes das Comissões dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência do Sistema OAB. Na ocasião, foram apresentadas as principais ações das 
comissões. 

Após análise sobre ausência de acessibilidade no Processo Judicial Eletrônico 
(PJe), violação ao direito de igualdade de oportunidade, o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil acolheu parecer emitido pela Comissão Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. O documento foi encaminhado ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para providências.

OAB Piauí participará do processo eleitoral da Associação dos Cegos 
do Piauí

OAB Piauí participa de Encontro Virtual de Presidentes das Comissões 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Parecer da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
sobre ausência de acessibilidade no PJE é encaminhado ao CNJ

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participara-do-processo-eleitoral-da-associacao-dos-cegos-do-piaui/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-encontro-virtual-de-presidentes-das-comissoes-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/parecer-da-comissao-nacional-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-sobre-ausencia-de-acessibilidade-no-pje-e-encaminhado-ao-cnj/
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A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Defici-
ência (CDDPD), enviou ofício ao Secretário de Estado da Educação, solicitando no-
vas informações acerca da possibilidade de extensão da política social do auxílio 
de merenda escolar para as famílias dos alunos da rede estadual de ensino. Desde 
23 de abril, a Seccional Piauí aguarda o retorno da Secretaria de Estado da Edu-
cação do Piauí (SEDUC), que afirmou que o órgão estaria estudando meios para 
estender o auxílio financeiro, concedido em função da pandemia do COVID-19, do-
ença provocada pelo novo Coronavírus.

A OAB Piauí, por meio da Comissão do Advogado Professor, da Comissão de Ensino 
Jurídico e da Câmara de Mediação (CMA), enviou ofício para as Instituições de En-
sino Superior de Teresina com o intuito de sanar as eventuais dificuldades de ne-
gociação das instituições. Na oportunidade, também está sendo distribuída uma 
cartilha que apresenta dicas sobre como aproveitar os tempos de quarentena e 
adquirir novas habilidades docentes.

OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
foi enviado ofício ao Secretário de Estado da Educação, solicitando novas infor-
mações acerca da possibilidade de extensão da política social do Auxílio Merenda 
a todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. A Seccional Piauí teve 
o retorno da SEDUC, que afirmou a manutenção do programa e a melhor forma de 
atender o interesse público, ainda mais em contexto de pandemia.

EDUCAÇÃO
OAB Piauí reitera solicitação ao Governo do Estado pela extensão do 
auxílio merenda para famílias de todos os alunos da rede estadual de 
ensino

Educação: OAB Piauí encaminha ofício as Instituições de Ensino Su-
perior e cartilha com orientações frente à pandemia de Covid-19

OAB Piauí solicita à SEDUC a extensão do auxílio financeiro a todos os 
estudantes da rede pública estadual 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-reitera-solicitacao-ao-governo-do-estado-pela-extensao-do-auxilio-merenda-para-familias-de-todos-os-alunos-da-rede-estadual-de-ensino/
http://www.oabpi.org.br/educacao-oab-piaui-encaminha-oficio-as-instituicoes-de-ensino-superior-e-cartilha-com-orientacoes-frente-a-pandemia-de-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-seduc-a-extensao-do-auxilio-financeiro-a-todos-os-estudantes-da-rede-publica-estadual/
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A pandemia da Covid-19 trouxe imensos desafios em diversas áreas, especialmen-
te, na educação. Devido à necessidade de distanciamento social, o modelo de vi-
deoconferência se tornou a nova realidade de milhares de alunos pelo país. Esse 
cenário gerou um impacto nas relações entre pais, alunos e instituições de ensino 
e foi nesse contexto que emergiu a discussão sobre a necessidade de oferta de 
descontos nas mensalidades e os direitos e deveres de ambas as partes

Devido à pandemia da COVID-19, as escolas tiveram que se adaptar ao ensino re-
moto. Essa modalidade trouxe imensos desafios para as pessoas com deficiência. 
Em virtude disso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 
a Comissão de Direito à Educação da OAB Piauí expediram recomendações a di-
versos órgãos do Poder Público em defesa do atendimento escolar especializado 
para as pessoas com autismo.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, participou do Seminário Inter-
nacional Constitucionalismo, Separação de Poderes e Processo Político no Brasil. 
Com transmissão pelas redes sociais, o evento promovido pelo Núcleo de Estudos 
Políticos e Eleitorais (NEPE) e Programa de Mestrado em Direito da Universidade 
Federal do Piauí, reúne nomes da política, do meio acadêmico e da economia.

Educação e Pandemia: OAB Piauí esclarece sobre os direitos dos pais, 
alunos e instituições de ensino

OAB Piauí expede recomendações e solicita atendimento escolar es-
pecializado com adaptação de aulas não presenciais para pessoas 
com autismo

Presidente da OAB Piauí íntegra Seminário Internacional Constitucio-
nalismo, Separação de Poderes e Processo Político no Brasil

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/educacao-e-pandemia-oab-piaui-esclarece-sobre-os-direitos-dos-pais-alunos-e-instituicoes-de-ensino/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-expede-recomendacoes-e-solicita-atendimento-escolar-especializado-com-adaptacao-de-aulas-nao-presenciais-para-pessoas-com-autismo/
http://www.oabpi.org.br/presidente-da-oab-piaui-integra-seminario-internacional-constitucionalismo-separacao-de-poderes-e-processo-politico-no-brasil/
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A OAB Piauí realizou a cerimônia de posse dos membros da Comissão de Liber-
dade de Imprensa e Expressão (CLIE). A Comissão terá o objetivo de defender os 
ideais de Liberdade de Imprensa e Expressão no Brasil, em especial no âmbito da 
Seccional Piauí. Nos termos dos incisos IV e IX do artigo 5º da CF/88, no artigo 19º 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos e na legislação extravagante perti-
nente ao tema. Além de atuar junto à sociedade, nos meios acadêmicos e jurídicos 
defendendo a liberdade de imprensa e de Expressão.

A Comissão de Direito Securitário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Piauí, passa a ter como Presidente o advogado e professor de Direito Civil, Thiago 
Normando. A posse foi conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Co-
elho Neto, que ressaltou a importância das comissões temáticas para a OAB Piauí 
e para a sociedade.

POSSES
#NovaComissão – Diretoria da Comissão de Liberdade de Imprensa e 
Expressão toma posse

OAB Piauí empossa novo Presidente da Comissão de Direito Securitá-
rio

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/novacomissao-diretoria-da-comissao-de-liberdade-de-imprensa-e-expressao-tomara-posse-nessa-terca-feira-16/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-empossa-novo-presidente-da-comissao-de-direito-securitario/
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O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, empossou o Vice-Presidente da Comissão de Acompanhamento do 
Processo Legislativo, Daniel de Sousa. A solenidade foi prestigiada pelo Diretor-
-Tesoureiro da OAB Piauí, Einstein Sepúlveda, pelo Conselheiro Federal, Raimundo 
Júnior, e pelo Presidente da Comissão, Horácio Neiva.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, empossou a Presidente e o 
Vice-Presidente do Conselho Estadual da Jovem Advocacia (CEJA) Pollyana Silva 
Sanches e Rômulo Quaresma Tobias, respectivamente. A solenidade aconteceu na 
Sala do Conselho Pleno e contou com todas as medidas de segurança necessárias 
para o momento de enfrentamento da pandemia.

Advogado Daniel de Sousa toma posse como Vice-Presidente da Co-
missão de Acompanhamento do Processo Legislativo

OAB Piauí empossa Presidente e Vice-Presidente do Conselho Estadu-
al da Jovem Advocacia

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/advogado-daniel-de-sousa-toma-posse-como-vice-presidente-da-comissao-de-acompanhamento-do-processo-legislativo/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-empossa-presidente-e-vice-presidente-do-conselho-estadual-da-jovem-advocacia/
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O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, empossou o Advogado Ro-
drigo Castelo Branco como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos. Na oportunidade, a Advogada Larissa Napoleão também foi empossada 
como Secretária da Comissão de Acompanhamento do Processo Legislativo.

Presidente da Seccional Piauí empossa novos membros de Comissões 
da OAB-PI

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Novos Auditores e Procuradores tomaram posse no Tribunal de Justiça Desportiva 
do Piauí (TJD-PI) para o quadriênio 2020/2024. A Sessão Administrativa e Cerimô-
nia de Posse aconteceram no Plenário Virtual do TJD-PI e contou com a participa-
ção do Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto.

O Presidente e o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto e Eins-
tein Sepúlveda, respectivamente, estiveram na cidade de Floriano para realizar o 
compromisso de seis novos(as) Advogados(as) e a posse dos novos diretores da 
Subseção, Leonardo Cabedo (Presidente) e Geralúcia Mota (Vice-Presidente), além 
da Ouvidora da Subseção, Ana Clara Osório. O compromisso e as posses foram re-
alizados na Sede da Subseção, nesta quinta-feira (16), em horários distintos.

OAB Piauí participa de Cerimônia de Posse dos novos Auditores e Pro-
curadores do Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí

Em solenidades, OAB Piauí empossa novos diretores da Subseção de 
Floriano e bacharéis firmam compromisso

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/presidente-da-seccional-piaui-empossa-novos-membros-de-comissoes-da-oab-pi/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-cerimonia-de-posse-dos-novos-auditores-e-procuradores-do-tribunal-de-justica-desportiva-do-piaui/
http://www.oabpi.org.br/em-solenidades-oab-piaui-empossa-novos-diretores-da-subsecao-de-floriano-e-bachareis-firmam-compromisso/
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OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(CDMARH), realizou uma visita ao Ibama Piauí. Na ocasião, o Presidente da CD-
MARH, Rodrigo Castelo Branco, foi recebido pelo Superintendente da instituição, 
San Martin Linhares. Esteve em pauta a parceria para promover educação am-
biental e conscientização pública quanto à proteção do meio ambiente.

Em tempos de quarentena provocada pela pandemia do COVID-19, com suspensão 
de atividades não essenciais, as compras online se tornaram uma opção funda-
mental para a população manter o acesso a itens necessários. Por isso, é impor-
tante redobrar os cuidados e sempre desconfiar de ofertas muito vantajosas para 
evitar golpes, além de conhecer as regras para troca e devolução para essa moda-
lidade de compra.

A OAB Piauí, por meio da Comissão Especial de Proteção e Defesa dos Animais, 
diante dos últimos crimes cometidos contra animais na cidade de Teresina, en-
viou ofício (Nº11/2020) à Diretora da Vigilância Sanitária do Estado, Tatiana Viera 
Souza Chaves, a fim de solicitar maior fiscalização na venda de veneno agrícola 
em estabelecimentos comerciais.

MEIO AMBIENTE 

OAB NA SOCIEDADE

OAB Piauí realiza reunião com Superintendente do IBAMA para tratar 
ações de educação ambiental e proteção dos rios

OAB Piauí alerta consumidores sobre golpes e regras para compras 
online

Envenenamento de animais: OAB Piauí solicita maior fiscalização na 
venda de veneno agrícola em estabelecimentos comerciais

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-reuniao-com-superintendente-do-ibama-para-tratar-acoes-de-educacao-ambiental-e-protecao-dos-rios/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-alerta-consumidores-sobre-golpes-e-regras-para-compras-online/
http://www.oabpi.org.br/envenenamento-de-animais-oab-piaui-solicita-maior-fiscalizacao-na-venda-de-veneno-agricola-em-estabelecimentos-comerciais/
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Diante do cenário brutal de racismo, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Apoio 
à Vítima de Violência (CAVV) e da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no 
Brasil, abordou temas sobre o racismo estrutural e suas complexidades na socie-
dade Brasileira no Instragram da CAVV @cavvoabpiaui. A ação teve como objetivo 
esclarecer os problemas da discriminação racial na sociedade contemporânea. 

Foi comemorado o mês de conscientização da violência contra à pessoa idosa, e 
a Comissão dos Direito da Pessoa Idosa (CDPI) da OAB Piauí realizou uma série de 
lives com a temática “#NAOSEOMITA – Violência contra a Pessoa Idosa: Conhecer 
para proteger!” A ação, contou com a participação de especialistas e foi realizada 
no Instagram da Comissão (@comissaoidosooabpi). As transmissões ao vivo tem 
como objetivo abordar medidas para prevenir e identificar situações de violência, 
negligência e abuso contra às pessoas idosas. Além de sensibilizar e conscienti-
zar a população.

A Lei 14.015/20, que proíbe o desligamento de serviços públicos, como água e luz, 
aos finais de semana e feriado, motivado por inadimplência do consumidor, entrou 
em vigor. A lei determina que o consumidor seja comunicado previamente sobre o 
desligamento em virtude de inadimplemento e o dia a partir do qual será realizada 
a interrupção do serviço. Caso o usuário não receba a notificação prévia, não será 
cobrada taxa de religação, e a concessionária responsável pelo fornecimento será 
multada.

Comissões da OAB Piauí promovem ação que debate sobre a proble-
mática do racismo na sociedade brasileira

OAB Piauí realiza ação com o objetivo de conscientizar a sociedade no 
combate à violência contra a pessoa idosa 

Nova Lei proíbe desligamento de serviços públicos por inadimplência

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/comissoes-da-oab-piaui-promovem-acao-que-debatera-sobre-a-problematica-do-racismo-na-sociedade-brasileira/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-acao-com-o-objetivo-de-conscientizar-a-sociedade-no-combate-a-violencia-contra-a-pessoa-idosa/
http://www.oabpi.org.br/nova-lei-proibe-desligamento-de-servicos-publicos-por-inadimplencia/
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Em vigor desde 2016, a Lei Brasileira de Inclusão – LBI 13.146 completa cinco anos 
e trouxe um conjunto de modificações para a sociedade, com o avanço do tema 
da pessoa com deficiência na agenda política. Na LBI, estão previstos diversos 
direitos, tais como a acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, ins-
trumental, metodológica e programática, além da inserção no mercado de traba-
lho.Entre as conquistas proporcionadas pela LBI, estão a concessão do Benefício 
de Prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), a 
fixação de punições para atitudes discriminatórias e mudanças como a obrigação 
das escolas privadas promoverem a inclusão no ensino regular, além de medidas 
de adaptação sem ônus financeiro repassado a pais e responsáveis.

A OAB Piauí, por meio das Comissões de Apoio à Vítima de Violência, da Diversi-
dade Sexual e da Mulher Advogada, realizará o evento virtual “Imersão em Gênero, 
Questões Étnicas/Raciais e Lei Maria da Penha” entre os dias 17 a 29 de agosto. 
Com certificado de 40 horas e inscrições gratuitas, a Imersão será transmitida 
pela plataforma Zoom.

A OAB Piauí, por meio do membro da Comissão de Estudos Tributários, Frederico 
de Freitas, participou de reunião com o Secretário Estadual da Fazenda, Rafael 
Fonteles, e representantes dos contribuintes do estado do Piauí. Estiveram em 
pauta projetos que visam melhorias entre o fisco e os contribuintes como a cria-
ção do Programa de Conformidade Tributária, denominado Contribuinte Legal, e 
a formatação do Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do 
Estado do Piauí. As matérias serão encaminhadas pelo Governo do Estado para a 
Assembleia Legislativa para apreciação.

Comissão da Defesa dos Diretos da Pessoa com Deficiência fala sobre 
os 5 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI)

Imersão em Gênero, Questões Étnicas/Raciais e Lei Maria da Penha 
acontecerá de 17 a 29 de agosto

OAB Piauí participa de reunião que debate melhorias na relação entre 
o fisco e os contribuintes

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/comissao-da-defesa-dos-diretos-da-pessoa-com-deficiencia-fala-sobre-os-5-anos-da-lei-brasileira-de-inclusao-lbi/
http://www.oabpi.org.br/imersao-em-genero-questoes-etnicas-raciais-e-lei-maria-da-penha-acontecera-de-17-a-29-de-agosto/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-que-debate-melhorias-na-relacao-entre-o-fisco-e-os-contribuintes/
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O  Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, participou de um ato Solene 
Virtual de sanção do Projeto de Lei que alterou a Lei nº 3.716/79 (Lei de Organiza-
ção Judiciário do Estado do Piauí) e desagregou a Comarca de Santa Filomena da 
comarca de Gilbués. O encontro virtual reuniu autoridades do Poder Executivo, 
Legislativo e Judiciário, além de representantes de órgãos e entidades.

A OAB Piauí, por meio do seu Conselho Pleno, homenageou a Membro Honorário 
Vitalício da Seccional Piauí, Fides Angélica de Castro Veloso Mendes Ommati, pelos 
seus 50 anos de carreira na Advocacia. A celebração aconteceu durante a Sessão 
Extraordinária virtualmente, e foi conduzida pelo Presidente da instituição, Celso 
Barros Coelho Neto. 

OAB Piauí participa de ato virtual de Sanção pelo Governador de proje-
to de lei que desagrega Comarca de Santa Filomena

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Fides Angélica completa 50 anos de Advocacia e é ho-
menageada em Sessão Solene Telepresencial pela OAB 
Piauí

HOMENAGEM

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-ato-virtual-de-sancao-pelo-governador-de-projeto-de-lei-que-desagrega-comarca-de-santa-filomena/
http://www.oabpi.org.br/homenagem-fides-angelica-completa-50-anos-de-advocacia-e-e-homenageada-em-sessao-solene-telepresencial-pela-oab-piaui/
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No período de junho a agosto de 2020, foram realizadas 3 Sessões do Conselho 
Pleno de Forma Virtual. Em agosto, no dia 27, foi realizada a primeira Sessão Or-
dinária de forma presencial, seguindo todas as diretrizes de segurança sanitária 
impostas pelos decretos estadual, municipal e pela OMS. Diversas pautas  em prol 
da Advocacia foram debatidas e aprovadas durante as reuniões.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Retorno gradual: Conselho Pleno delibera pautas de for-
ma presencial com medidas de segurança em Sessão 
Ordinária

1ª SESSÃO DO CONSELHO
PRESENCIAL

  1ª SESSÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 

  1ª SESSÃO DO CONSELHO PRESENCIAL 

http://www.oabpi.org.br/retorno-gradual-conselho-pleno-delibera-pautas-de-forma-presencial-com-medidas-de-seguranca-em-sessao-ordinaria/
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Deliberando pautas relevantes em prol da advocacia piauiense, o Conselho Pleno 
da OAB Piauí esteve reunido, virtualmente, durante Sessão Ordinária conduzido 
pelo Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto. A diretoria e os conse-
lheiros debateram sobre as inúmeras ações que estão sendo realizadas frente à 
pandemia, bem como o lançamento de duas Pós-Graduações gratuitas (Direito 
Constitucional e Administrativo/Direito Penal e Processo Penal), ofertadas recen-
temente pela OAB Piauí.

A OAB Piauí continua dando prosseguimento às ações institucionais, respeitando 
todas as recomendações dos órgãos de saúde frente à pandemia do novo corona-
vírus. Prova disso foi a realização de 21 compromissos à distância durante o perío-
do de 01/06 a 03/09 de 2020. Ao todo, 151 advogados(as) prestaram o compromisso 
legal de forma telepresencial e presencial das cidades de Piripiri, Barras, Parnaí-
ba, São Raimundo Nonato, Picos, Campo Maior, Bom Jesus, Água Branca, Oeiras e 
Corrente. Os compromissos presenciais foram realizados de forma individual, com 
hora marcada, respeitando todos os requisitos de segurança sanitária impostos 
pelos decretos Estadual e Municipal, bem como as normas da Organização Mundial 
de Saúde (OMS).  Em setembro de 2019, o Conselho Pleno da OAB Piauí instituiu e 
regulamentou a prestação de compromisso legal a distância. 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.

Sessão Ordinária do Conselho Pleno aprova regulamento geral das Co-
missões Temáticas e debate as diversas ações da OAB frente à pan-
demia

Compromissos de Novos Advogados e Advogadas

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

NOVA ADVOCACIA

http://www.oabpi.org.br/sessao-ordinaria-do-conselho-pleno-aprova-regulamento-geral-das-comissoes-tematicas-e-debate-as-diversas-acoes-da-oab-frente-a-pandemia/
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Durante o mês de agosto, mês da Advocacia, a OAB Piauí não parou. Diversos foram 
os cursos, capacitações, eventos que movimentaram os Advogados e Advogadas 
de todo Estado. Mesmo diante da pandemia que afeta todo o mundo, a OAB Piauí 
mantém o seu compromisso com a Justiça e com a vida. Confira a seguir algumas 
ações do mês da Advocacia: 

Inovação no Mês da Advocacia 2020. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Piauí, lança o Guia da Advocacia Piauiense – Anuário 2020, em sua versão on-line 
e impressa. O Anuário é um instrumento de apresentação do Sistema OAB aos 
Advogados, Advogadas e à sociedade em geral.A publicação traz um apanhado 
completo de todos os funcionamentos internos da Seccional Piauí e das 13 Subse-
ções da OAB no Estado, bem como órgãos que integram os quadros da entidade 
e suas respectivas composições, dentre eles: o Conselho Pleno, as 68 Comissões 
Temáticas (11 criadas na atual gestão), o Núcleo de Apoio à Advocacia, a Câmara 
de Mediação e Arbitragem, o Tribunal de Ética e Disciplina, a Escola Superior de 
Advocacia do Piauí e a Ouvidoria-Geral.

Anuário 2020: OAB Piauí lança Guia da Advocacia Piauiense em versão 
on-line e impressa

#MÊSDAADVOCACIA
ADVOCACIA INDISPENSÁVEL À 
JUSTIÇA. ESSENCIAL EM TODOS 
OS TEMPOS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/anuario-2020-oab-piaui-lanca-guia-da-advocacia-piauiense-em-versao-on-line-e-impressa/
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Como parte da programação do Mês da Advocacia, a OAB Piauí e a ESA Piauí pro-
moverão o “Circuito Advocacia na Prática”, com diversos módulos com temas que 
envolvem Advocacia Trabalhista, Penal, Previdenciária, Licitações, Eleitoral, den-
tre outros. O Circuito ocorrerá, virtualmente, em todas as Subseções da OAB do 
Estado. A iniciativa tem o objetivo de democratizar o conhecimento, disseminan-
do as informações práticas nas mais diferentes áreas do Direito, sobretudo, qua-
lificando estudantes, advogadas e advogados.

O Mês da Advocacia foi marcado por qualificação com a realização do “Circuito 
Advocacia na Prática”. As primeiras Subseções a receber o projeto foram Piripiri, 
Corrente e Campo Maior foi contemplada com a ação, promovida pela OAB Piauí e 
ESA Piauí, que levou conhecimentos práticos nas mais diversas áreas do Direito, 
reunindo as Diretorias da Seccional, Subseções, Conselheiros, Advogados(as) e 
estudantes de Direito. 

Mês da Advocacia: OAB Piauí e ESA Piauí promoverão “Circuito Advo-
cacia na Prática” nas 13 Subseções de forma on-line

Subseções de Piripiri, Corrente e Campo Maior recebem o “Circuito 
Advocacia na Prática” durante a primeira semana de realização

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/mes-da-advocacia-oab-piaui-e-esa-piaui-promoverao-circuito-advocacia-na-pratica-nas-13-subsecoes-de-forma-on-line/
http://www.oabpi.org.br/subsecoes-de-piripiri-corrente-e-campo-maior-recebem-o-circuito-advocacia-na-pratica-durante-a-primeira-semana-de-realizacao/
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No Mês da Advocacia e, considerando a importância da adoção dos meios adequa-
dos de solução de conflitos, a OAB Piauí, por meio da Comissão de Mediação, Con-
ciliação e Arbitragem (CMCA), lançou a campanha nas redes sociais da Comissão  
“Seja um Advogado (a) Resolutivo (a). A iniciativa reforça o compromisso institu-
cional de estimular soluções extrajudiciais, bem como ressalta a necessidade de 
repensar o modelo tradicional de Advocacia. 

No dia 11 de Agosto, data em que é comemorado o Dia da Advocacia, a Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional Piauí, parabeniza todas as Advogadas e Advogados 
piauienses. No Piauí, cerca de 15 mil contribuem pela Defesa do Estado Democráti-
co de Direito, sobretudo defendem os interesses mais caros dos cidadãos, fazen-
do prevalecer o acesso à Justiça.O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho 
Neto, reforça o primordial papel da Advocacia perante à Justiça e à sociedade.

OAB Piauí lança campanha “Seja um Advogado (a) Resolutivo (a) vol-
tada a atuação na prevenção e resolução de conflitos

Dia do Advogado(a): OAB Piauí parabeniza toda a Advocacia e ressalta 
o valor da solidariedade

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/mes-da-advocacia-oab-piaui-lanca-campanha-seja-um-advogado-a-resolutivo-a-voltada-a-atuacao-na-prevencao-e-resolucao-de-conflitos/
http://www.oabpi.org.br/dia-do-advogadoa-oab-piaui-parabeniza-toda-a-advocacia-e-ressalta-o-valor-da-solidariedade/
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Dia 11 de agosto, data em que é comemorado o Dia da Advocacia, 23 novos Advoga-
dos e Advogadas prestaram compromisso na OAB Piauí. O evento foi transmitido 
pela plataforma do Youtube da ESA Piauí , às 17h. O Presidente da Seccional, Celso 
Barros Coelho Neto, conduziu a solenidade e ressaltou o papel da Advocacia para 
a manutenção dos direitos e da Democracia.

Dia da Advocacia: OAB Piauí celebra a data com solenidade de com-
promisso de novos Advogados e Advogadas

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/dia-da-advocacia-oab-piaui-celebra-a-data-com-solenidade-de-compromisso-de-novos-advogados-e-advogadas/
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Dando início ao projeto “OAB nas Subseções”, o Presidente da Seccional Piauí, Cel-
so Barros Coelho Neto, visitou virtualmente a Subseção de Piripiri. Pautas como 
o fortalecimento da Advocacia regional, cursos e capacitações promovidas pela 
ESA PI, projetos futuros e estratégias de contenção e enfrentamento à Covid-19, 
foram debatidas durante a reunião. Durante todo o mês de agosto, a diretoria da 
OAB Piauí visitou as Subseções do estado ouvindo atentamente às suas deman-
das e dialogando com a Advocacia local.

Confira as datas e as Subseções: 

12/08.  PIRIPIRI                  

13/08.  OEIRAS                   

17/08.   VALENÇA               

18/08.   CAMPO MAIOR     

19/08.   BARRAS                  

24/08.   PARNAÍBA              

25/08.   CORRENTE             

26/08.    SÃO RAIMUNDO   

31/08.    ÁGUA BRANCA       

01/09.    URUÇUÍ                     

Subseção de Piripiri é a primeira cidade a receber o projeto “OAB nas 
Subseções”
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Em alusão ao Dia do(a) Advogado(a), a Subseção de Valença realizou uma progra-
mação especial de comemoração. A iniciativa foi adaptada ao cenário de pande-
mia, respeitando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde. A impor-
tância da Advocacia e os trabalhos desenvolvidos pela Subseção foram temas em 
destaque durante a comemoração.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, participou do IX Conferência 
Estadual da Advocacia, evento virtual promovido pela OAB Rio Grande do Sul. Na 
ocasião, ele compôs a mesa de debatedores da palestra Atuação do Sistema de 
Justiça do Ambiente Virtual.

#DiaDaAdvocacia: Subseção da OAB de Valença realiza comemoração 
adaptada ao cenário da pandemia

IX Conferência Estadual da Advocacia da OAB Rio Grande do Sul conta 
com a participação da OAB Piauí

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/diadaadvocacia-subsecao-da-oab-de-valenca-realiza-comemoracao-adaptada-ao-cenario-da-pandemia/
http://www.oabpi.org.br/ix-conferencia-estadual-da-advocacia-da-oab-rio-grande-do-sul-conta-com-a-participacao-da-oab-piaui/
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Melhorias para Advocacia de Campo Maior. O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, realizou visita, in loco, a imóveis da cidade para verificar instalações 
a fim escolher um novo espaço para a futura sede da Subseção de Campo Maior.

Visando promover o fortalecimento e a valorização da Advocacia Municipalista, a 
OAB Piauí, a ESA Piauí, a Faculdade R.SÁ e a Associação dos Advogados Publicistas 
do Centro Sul do Piauí (AAPUCENTROSUL) promoveram a live intitulada “Diálogos 
Necessários sobre a Advocacia Municipalista”. Conduzida pelo Presidente da OAB 
Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e pelo Presidente da AAPUCENTROSUL, Maycon 
Luz, o evento foi transmitido pelo Youtube, nesta quarta-feira(26), e reuniu os di-
retores das instituições realizadoras, Conselheiros Federais da OAB, Conselheiros 
Estaduais da OAB Piauí, Procuradores Públicos, além de Advogados e Advogadas.

OAB Piauí acompanha visita a imóveis para nova sede da Subseção de 
Campo Maior

Valorização da Advocacia Municipalista: evento on-line debate temá-
tica com Advogados(as) do Piauí

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-acompanha-visita-a-imoveis-para-nova-sede-da-subsecao-de-campo-maior/
http://www.oabpi.org.br/valorizacao-da-advocacia-municipalista-evento-on-line-debate-tematica-com-advogadosas-do-piaui/
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A OAB Piauí concluiu a reforma na Subseção de Parnaíba, fazendo um investimento 
de mais de R$ 35 mil. O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve 
na Subseção para verificar o resultado da ampla reforma.No local, foram realiza-
dos serviços de pintura e restauração do muro, restauração da fachada externa 
do prédio e na área interna, substituição de fechaduras, implantação de duas cha-
pas de inox em portas de banheiros, serviços de iluminação nas áreas externas 
e a reforma nas fiações elétricas do auditório, troca de todo suporte de internet, 
pintura de todo o prédio, reforma do auditório, reconstrução da área de lazer e 
limpeza geral da Subseção.

Ampla Reforma: OAB Piauí investe em Subseção da OAB Parnaíba

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/ampla-reforma-oab-piaui-investe-em-subsecao-da-oab-parnaiba-e-advocacia-conta-com-novo-espaco/
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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

Representantes das Comissões Temáticas

Justina Vale de Almeida

Williams Cardec da Silva

COMISSÃO ESPECIAL
TEMPORÁRIA DO
ACOMPANHAMENTO DA
PANDEMIA DA COVID-19


