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Apresentação:  

 

Caros advogados e advogadas Piauienses,  

O ano de 2020 foi desafiador em todos os sentidos não só para a advocacia mas também para 

a sociedade.  

A pandemia de COVID-19 fez com que as comissões não pudessem mais realizar eventos e 

atividades presenciais. Assim, tivemos que nos reinventar para continuar trabalhando em prol da 

advocacia.  

Mesmo com todas as dificuldades as comissões trabalharam bastante com a realização 

eventos virtuais quase que diariamente. Webinars, lives, seminários, congressos, podcasts...  

Este ano também foi marcado pela regularização da normatização legal de nossas comissões 

com a aprovação pelo Conselho Seccional do Regulamento Geral das Comissões Temáticas e 

posterior publicação que está disponibilizada na íntegra neste relatório anual.  

Chegamos à marca de 70 Comissões Temáticas com mais de 3500 advogados e advogadas 

inscritos como membros em todo Piauí.  

Realizamos o 3º e 4º Colégio de Presidentes cumprindo nossa diretiva de realização de dois 

colégios por ano. 

Inauguramos o projeto TV OAB Comissões no qual temos vídeos semanais com temas 

relevantes para a advocacia gravados em nosso estúdio.  

Em 2021, teremos mais ações e trabalho em prol da advocacia. Estamos sempre abertos para 

receber sugestões e contribuições da advocacia.  

 

Atenciosamente,  

 

Alynne Patrício de Almeida Santos 

Vice Presidente da OAB PI 

Coordenadora Geral das Comissões Temáticas 
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COMISSÕES COORDENADAS 

 

1. Comissão da Advocacia Pública;  

2.  Comissão da Mulher Advogada;  

3. Comissão da Diversidade Sexual; 

4.  Comissão de Apoio a Vítima de Violência;  

5. Comissão de Assistência Judiciária; 

6. Comissão de Combate a Corrupção e a Impunidade; 

7. Comissão de Controle de Atividade Pública; 

8. Comissão de Cultura e Eventos; 

9.  Comissão de Advocacia em Estatais;  

10. Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência; 

11. Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados; 

12. Comissão de Defesa de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; 

13.  Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

14. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor; 

15.  Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa; 

16.  Comissão de Defesa dos Direitos Humanos; 

17.  Comissão de Defesa e Valorização do Concurso Público;  

18.  Comissão de Defesa e Valorização dos Honorários;  

19.  Comissão de Direito Urbanístico 

20.  Comissão de Direito Agrário e Agronegócios; 

21.  Comissão de Direito da Saúde. 

22.  Comissão de Direito Desportivo;  

23.  Comissão de Direito do Trabalho;  

24.  Comissão de Direito do Trânsito;  

25.  Comissão de Direito Eleitoral; 

26.  Comissão de Direito Eletrônico;  

27.  Comissão de Direito Empresarial;  

28.  Comissão de Direito Imobiliário; 

29.  Comissão de Direito Municipal;  

30.  Comissão de Direito Previdenciário;  

31.  Comissão de Direitos Difusos e Coletivos 



                    
 

 

32.  Comissão de Educação Jurídica; 

33.  Comissão de Estágio e Exame de Ordem; 

34.  Comissão de Estudos Constitucionais; 

35.  Comissão de Estudos Tributários; 

36.  Comissão de História, Memória Verdade e Justiça;  

37.  Comissão de Informática; 

38.  Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem;  

39.  Comissão de Políticas Públicas Sobre Drogas; 

40.  Comissão de Precatórios; 

41.  Comissão de Promoção da Cidadania; 

42.  Comissão de Relação com o Poder Judiciário; 

43.  Comissão de Segurança Pública e Direito Penal;  

44.  Comissão de Sociedade de Advogados; 

45.  Comissão do Advogado Professor; 

46.  Comissão do Jovem Advogado; 

47.  Comissão OAB na Universidade;  

48. Comissão de Direito das Famílias e Sucessões;  

49. Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil; 

50. Comissão de Petróleo, Energia e Mineração; 

51. Comissão de Relações Institucionais; 

52. Comissão de Direito Penitenciário; 

53. Comissão de Direito Sindical; 

54. Comissão de Direito Notarial e Registral; 

55. Comissão de Liberdade Religiosa; 

56. Comissão de Parcerias na Administração Pública; 

57. Comissão de Orçamento e Contas; 

58. Comissão de Fiscalização da Publicidade Irregular e do Exercício Profissional do Advogado; 

59. Comissão de Direito Militar* 

60. Comissão de Proteção e Defesa dos Animais* 

61.  Comissão de Direito Securitário* 

62. Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico* 

63. Comissão de Estudos Sobre Porte de Armas para Advogados* 

 



                    
 

 

64. Comissão de Acompanhamento do Processo Legislativo* 

65. Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão* 

66. Comissão de Gestão, Empreendimento e Inovação* 

67. Comissão de Direito Condominial* 

68.  Comissão de Direito à Educação* 

69. Comissão Especial Temporária de Acompanhamento da Pandemia do Coronavírus (Covid-

19)* 

70. Comissão Especial de Inteligência Artificial e Acompanhamento de Súmulas e Precedentes 

do Poder Judiciário* 

 

         *Comissões criadas na gestão 2019/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

 

 Apresentação: 

 

 O Departamento das Comissões é o setor responsável pela coordenação das Comissões 

existentes na OAB/PI. Tem como objetivo agendar e acompanhar reuniões, autuar e tramitar 

processos, dar apoio aos eventos referentes às comissões dentro ou fora da ordem, atender ao público 

em geral que procura por determinada Comissão.  

   

  I Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

 

Grupos de Trabalho – Dias 28, 29 e 30/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    
 

 

   II Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas 16-10-2019 
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CONSELHO SECCIONAL - PIAUÍ 
 

Piauí, data da disponibilização: 26/08/2020 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

 
RESOLUÇÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2020 

 

Dispõe sobre o Regulamento Geral das Comissões do Conselho Seccional do Piauí da Ordem dos 

Advogados do Brasil e dá outras providências. 

 
TÍTULO I – DAS COMISSÕES 

 
Este Regulamento disciplina a criação, a competência e a organização das comissões do Conselho 

Seccional do Piauí da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Piauí). 

 
Capítulo I – Da Definição 

 
Art. 2º As Comissões existentes no âmbito da OAB Piauí são órgãos de assessoramento da Diretoria 

e do Conselho Seccional ou das Subseções no cumprimento de seus objetivos institucionais. 

 
Capítulo II – Da Criação e da Extinção das Comissões 

 
Art. 3º A criação de Comissão se dará por decisão da maioria simples do Conselho Seccional. 

 
Parágrafo único. O ato de criação deverá determinar a competência da Comissão e, se temporária, o prazo de 

duração. 

 
Art. 4º A extinção de Comissão se dará pelo decurso do prazo determinado ou, nos demais casos, 

mediante decisão da maioria simples do Conselho Seccional. 

 
Art. 5º Poderão requerer a criação ou extinção de Comissão os Advogados regularmente inscritos na 

OAB Piauí e adimplentes com a Seccional. 

 
Capítulo III – Dos Tipos de Comissões 

 
Art. 6º As comissões, permanentes ou temporárias, da OAB Piauí serão consideradas: 

I – comissões seccionais; 

II – comissões sub-seccionais, quando vinculadas às Subseções. 

 
§1° No início de sua gestão, o Presidente da OAB Piauí encaminhará a relação de Comissões para aprovação 

do Conselho Seccional. 

 
§2° As Comissões temporárias terão prazo de vigência previsto no ato de sua criação. 

 
§3° As Comissões sub-seccionais poderão ser criadas, além das demais hipóteses previstas neste regimento, 
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também por requerimento da respectiva Comissão Seccional ao Coordenador Geral das Comissões, que 

encaminhará o pedido à aprovação da Diretoria das Subseções pertinentes ou, subsidiariamente, ao Conselho 

Seccional, podendo reunir-se na sede de qualquer das Subseções abrangidas por sua competência territorial 

ou na sede do Conselho Seccional. 

 
§4° Excepcionalmente, as Comissões sub-seccionais poderão ser criadas sem que exista Comissão Seccional 

com competência temática correspondente, devendo, nesta hipótese, ser criada necessariamente por decisão 

do Conselho Seccional. 

 
§5° As Comissões Seccionais terão competência territorial em toda a área de abrangência da OAB Piauí, 

podendo reunir-se na sede do Conselho Seccional ou na de qualquer das Subseções. 

 
Capítulo IV – Da Competência das Comissões 

Art. 7º Compete às Comissões da OAB Piauí: 

I – determinar, por decisão da maioria simples da Comissão, a instauração de processo administrativo 

referentes aos assuntos de sua área de atuação; 

 
II – instruir e julgar processos administrativos referidos no inciso I; 

 
III – responder a consultas formuladas pela Diretoria ou pelo Conselho; 

IV – elaborar pareceres técnicos; 

V – elaborar estudos de caso; 

 
VI – organizar eventos, na área de atuação da comissão, para capacitação de advogados e para discussão de 

temas relevantes à advocacia e à sociedade em geral; 

 
VII – propor ao Conselho Seccional medidas que visem à defesa da ordem jurídica, inclusive ações judiciais, 

contribuindo com sua elaboração e acompanhamento; 

 
VIII – apresentar à Diretoria, ao Conselho Seccional, às Subseções e aos advogados em geral os resultados 

dos trabalhos realizados, inclusive produções científicas e intelectuais; 

 
IX – auxiliar a Diretoria, o Conselho Seccional e as demais Comissões da OAB Piauí no desempenho de 

suas funções institucionais; 

 
X – propor ao Conselho Seccional atuação voltada à formulação de projetos de Lei ou de Emenda 

Constitucional sobre assuntos de suas respectivas competências; 

 
XI – promover campanhas de esclarecimento da população em geral sobre os temas de sua competência. 

 
Parágrafo único. A competência temática e as atribuições específicas de cada Comissão serão 

regulamentadas por Regimento Interno próprio de cada uma, a ser submetido a aprovação do Conselho 

Seccional. 

 
Capítulo V – Da Coordenação Geral das Comissões 

 
Art. 8º A Coordenação Geral das Comissões é exercida pela Vice-Presidência do Conselho 
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Seccional, que poderá indicar até 5 (cinco) Coordenadores Adjuntos, nomeados pelo Vice-Presidente do 

Conselho Seccional. 

 
§1° A Coordenação Geral tem como objetivos precípuos a orientação, planejamento e a organização 

conjunta e compartilhada do trabalho de todas as Comissões da OAB Piauí. 

 
§2° À Coordenação Geral das Comissões compete autorizar projetos, eventos e ações a serem realizadas 

pelas comissões, bem como pedidos de publicação de notas ou mensagens públicas, ofícios a autoridades ou 

reserva de veículos institucionais. Os pedidos de autorização, que serão firmados pelo Presidente, Vice- 

Presidente ou Secretário Geral da comissão requerente, devem ser endereçados ao Coordenador Geral das 

Comissões e realizados, salvo justificada situação emergencial, com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

 
§3º Quaisquer pedidos de comissões realizados sem o respeito ao procedimento estipulado no parágrafo 

segundo deste artigo serão, automaticamente, negados. 

 
§4º A realização de quaisquer dos atos mencionados no parágrafo segundo deste artigo sem prévia 

autorização da Coordenação Geral das Comissões ou do Presidente da Seccional constitui falta interna, que 

poderá ser levada à apreciação do Conselho Seccional. 

 
§5º O meio oficial de comunicação das Diretorias das Comissões com a Coordenação Geral das Comissões é 

o sistema DATAGED, não sendo apropriado pedidos de autorização orais, via telefone, e-mail, redes sociais 

ou aplicativos de aparelhos celulares. 

 
TÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES 

 
Capítulo I – Da Nomeação e do Número de Membros 

 
Art. 9º As Comissões terão quantidade ilimitada de membros, nomeados pelo Presidente do Conselho 

Seccional, que exercerão suas funções sem ônus para a OAB Piauí. 

 
Parágrafo único. Os membros terão direito de voz e voto nas deliberações da respectiva Comissão. 

 
Art. 10. Podem participar das Comissões os advogados regularmente inscritos na OAB Piauí e 

adimplentes com a Seccional. 

 
§1°. Excepcionalmente, as Comissões poderão ter em seus quadros estudantes de Direito, a partir do 5º 

período, que serão nomeados pelo Presidente do Conselho Seccional ou pelo Coordenador Geral das 

Comissões, sem ônus, na qualidade de “membro convidado” / estagiário, com validade de até 6 (seis) meses, 

podendo ser renovado. 

 
§2°. As Comissões de Assistência Judiciária, de Estágio e Exame de Ordem e de Defesa das Prerrogativas 

não poderão ter como membros estudantes de Direito. 

 
§3°. A Comissão OAB na Universidade poderá receber estudantes de Direito a partir do 1º período. 

 
Capítulo II – Dos Deveres e da Exclusão de Membros 

 
Art. 11. São deveres dos membros de Comissão na OAB/PI, cuja inobservância acarretará o seu 

imediato desligamento: 

 
I – zelar pela correta aplicação e imediata observância da legislação; 
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II – colaborar com o bom andamento dos trabalhos, participando ativamente das reuniões, formulando 

proposições, respeitando a decisão majoritária, sem prejuízo da faculdade regimental de apresentar voto 

divergente; 

 
III – difundir as normas do Código e Ética e Disciplina do Advogado; 

 
IV – denunciar ao Conselho Seccional da OAB Piauí, através da Coordenação Geral das Comissões, 

quaisquer violações de direitos pertinentes à área de atuação de sua Comissão, ao tempo em que dela tomar 

conhecimento; 

 
V – recusar participação em qualquer medida que sabida ou presumidamente possa vir a prejudicar a sua 

atuação junto à Comissão da qual é membro; 

 
VI – somente se manifestar pela Comissão nos casos e na forma autorizada por este Regimento, mediante 

aprovação da Coordenação Geral das Comissões e/ou Diretoria da Seccional; 

 
VII – informar à Comissão da indicação/exercício de cargo incompatível, ou que de qualquer forma possa 

prejudicar o desempenho de sua atividade junto à Comissão que integra, solicitando sua portaria de 

exclusão; 

 
VIII – demais obrigações definidas no Regimento Interno próprio da Comissão. 

 
§1° O descumprimento de quaisquer dos deveres constantes neste artigo, independente da forma pela qual 

tenha conhecimento a Comissão, ensejará a abertura de apuração interna, convocada por qualquer membro 

da Comissão, sendo o assunto submetido à deliberação dos demais membros, que decidirão pelo afastamento 

cautelar ou não do membro implicado, sendo indispensável, em qualquer caso, o quórum de maioria 

absoluta. 

 
§2° A votação poderá ser convocada por qualquer membro até o encerramento das deliberações, sendo 

faculdade do Presidente da Comissão adiar a votação para a reunião subsequente, desde que, para isso, 

obtenha a aprovação da maioria simples dos membros. O ato será submetido à apreciação da Coordenadoria 

Geral das Comissões, que emitirá parecer, submetendo-o à deliberação da Diretoria ou Conselho Seccional, 

conforme o caso. 

 
Art. 12. Será automaticamente desligado da Comissão o membro que deixar de comparecer às 

reuniões, ordinárias ou extraordinárias, injustificadamente, em número de 3 (três) consecutivas, computadas 

em cada semestre, ou 5 (cinco) intercaladas. 

 
§1° As justificativas de falta deverão ser apresentadas ao Secretário Adjunto da Comissão, até a abertura dos 

trabalhos da reunião subsequente, tendo validade somente após a aprovação da Comissão. 

 
§2º Caso a justificativa seja negada ou não seja apreciada na reunião subsequente à da falta, será 

encaminhada pelo Presidente da Comissão à Coordenação Geral das Comissões, para deliberação. 

 
Capítulo III – Da Estrutura Administrativa 

 
Art. 13. A Comissão funcionará com uma Diretoria composta de Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário Geral e Secretário Adjunto. 

 
§1° Todos os cargos de Diretoria serão nomeados pelo Presidente da Seccional, sendo-lhe facultada a 

Quarta-feira, 26 de Agosto de 2020 | Pagina: 78 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001, que 
instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 

 

 

convocação de eleição, para a qual se exigirá o quórum de maioria relativa entre os membros da Comissão, 

referendado pela Coordenadoria Geral das Comissões. 

 
§2° O mandato dos membros da Comissão perdurará até o final da gestão do Conselho Seccional, devendo 

os mesmos ser escolhidos em até 60 (sessenta) dias após a posse dos Conselheiros eleitos para o respectivo 

triênio. 

 
Parágrafo único. Nos casos de vacância de cargo de diretoria da Comissão, haverá preenchimento na forma 

do § 1º do artigo 13. 

 
Art. 14. As Comissões poderão se organizar em núcleos temáticos, que deverão ser dirigidos por 

coordenadores, nomeados pelo Coordenador Geral das Comissões entre os membros da comissão. 

 
Parágrafo único. Qualquer advogado regularmente inscrito poderá requerer à Coordenação Geral das 

Comissões a criação de núcleos temáticos. 

 
Art. 15. Compete ao Presidente da Comissão: 

 
I – administrar a Comissão, observando e fazendo cumprir suas atribuições; 

 
II – representar a Comissão, facultada a possibilidade de delegação a qualquer membro; 

 
III – convocar e presidir as reuniões da Comissão, coordenando as atividades desempenhadas pelos 

integrantes e dando execução às deliberações; 

 
IV – delegar tarefas aos membros da Comissão; 

 
V – solicitar a criação de Comissões Subseccionais, mediante requerimento dirigido à Coordenação Geral 

das Comissões; 

 
VI – receber as reclamações e/ou denúncias encaminhadas pela Coordenação Geral das Comissões, 

determinando a instauração de processos e designando relator dentre os membros da Comissão, para 

elaboração de parecer fundamentado; 

 
VII – submeter aos membros da Comissão, para debate e votação, os pareceres emitidos pelos relatores, bem 

como todas as demais questões relativas às suas atribuições e/ou competência, facultando a juntada de voto 

divergente quando for o caso; 

 
VIII – encaminhar à Coordenação Geral das Comissões os pareceres aprovados pela Comissão, juntamente 

com eventual voto divergente que seja apresentado;IX – apresentar, no início de cada semestre, à 

Coordenação Geral das Comissões, o calendário das reuniões, o plano de trabalho anual e, ao final de cada 

semestre, relatório circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão; 

 
X – rubricar todos os livros que forem utilizados pela Comissão; 

 
XI – convidar, com aprovação dos demais membros da Comissão, assessores que auxiliarão na realização ou 

apreciação de casos específicos; 

 
XII – decidir, com o referendo da Coordenação Geral das Comissões, os casos omissos neste Regimento; 

Art. 16. Compete ao Vice-Presidente: 
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I – substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

 
II – auxiliar o Presidente no desempenho de todas as suas atribuições; 

 
III – elaborar e assinar, juntamente com o Presidente, os Relatórios semestrais a serem encaminhados à 

Coordenação Geral das Comissões; 

 
IV – encaminhar à Coordenação Geral das Comissões as matérias pertinentes à área de atuação da Comissão 

com vistas à divulgação nos meios de comunicação da Ordem; 

 
V – Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente através de delegação especial. 

 
Art. 17. Compete ao Secretário: 

 
I – dirigir e organizar os trabalhos da Secretaria da Comissão, com o auxílio do Secretário Adjunto; 

 
II – elaborar as atas das reuniões para aprovação e assinatura dos membros, as quais serão sempre 

acompanhadas de lista de presença; 

 
III – assinar por último às listas de presença e as atas, arquivando-as junto à Secretaria da Coordenação 

Geral das Comissões; 

 
IV – lavrar certidões/termos extraídos dos documentos da Comissão; 

Art. 18. Compete ao Secretário Adjunto: 

I – substituir o Secretário em suas faltas e impedimentos; 

 
II – auxiliar o Secretário no desempenho de suas atribuições; 

 
III – fazer o controle da frequência dos membros da Comissão, comunicando à Coordenação Geral das 

Comissões sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previstas no art. 12 deste regulamento; 

 
IV – submeter à apreciação da Comissão a(s) justificativa(s) de falta(s) de membro(s), desde que 

tempestivas, na reunião subsequente à da ausência. 

 
Capítulo IV – Do Colégio de Presidentes de Comissões Temáticas 

 
Art. 19. O Colégio de Presidentes de Comissões Temáticas terá como objetivo promover o 

planejamento integrado de todas as Comissões Temáticas da OAB Piauí e será presidido pelo Coordenador 

Geral das Comissões. 

 
Art. 20. O Colégio se reunirá, por convocação do Coordenador Geral das Comissões, devendo cada 

Comissão se fazer representar por seu Presidente ou, em caso de impossibilidade, por seu Vice-Presidente 

ou outro membro da diretoria, respeitada a ordem de sucessão. 

 
Parágrafo único. A ausência injustificada e sem nomeação de substituto, por mais de 03 (três) reuniões do 

Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas, enseja a perda do cargo de Presidente. 

 
Capítulo V – Disposições finais 
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001, que 
instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 

 

 

 

Art. 21. Os trabalhos da Comissão e suas reuniões obedecerão ao procedimento geral estabelecido no 

Regimento Interno da OAB Piauí. 

 
Art. 22. O trabalho de suporte às comissões será totalmente realizado pelo Departamento de 

Comissões e seus funcionários, que diligenciarão para viabilizar a execução dos projetos de comissões que 

tenham sido aprovados pela Coordenadoria Geral das Comissões. As comissões e seus diretores não deverão 

buscar diretamente quaisquer outros departamentos da OAB/PI como o departamento de comunicação, 

cultura e eventos, entre outros. A ligação entre as comissões e os demais departamentos da OAB/PI deverá 

ser realizada exclusivamente pelo Departamento de Comissões. 

 
Art. 23. Casos omissos serão encaminhados à Coordenadoria Geral das Comissões, para deliberação. 

 
Art. 24. As Comissões deverão possuir Regimentos Internos próprios, disciplinando acerca de suas 

particularidades, não podendo, no entanto, contrariar o disposto neste Regulamento Geral. 

 
Art. 25. Esta Resolução entrará em vigor após sua aprovação pelo Conselho Pleno da OAB Piauí e a 

partir da data da respectiva publicação. 

 

 

 

 

 

 
Celso Barros Coelho Neto 

Presidente da OAB/PI 

Alynne Patrício de Almeida Santos 

 
Vice-Presidente e Coordenadora Geral das Comissões da OAB/PI 
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Relatório das Atividades Desenvolvidas pelas Comissões 2020 

 

 

o Comissão da Mulher Advogada 

                                             

 Participou de reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no Centro de 

Referência Esperança Garcia, em 14/01/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão de Apoio à Vítima de Violência a oficina de 

Direito – Não maquie essa verdade, no salão de beleza Mansão Lequipe Tâmara 

Brito – Fátima, em 25/01/2020. 

 Realizou o lançamento Nacional “Observatório de Candidaturas Femininas, no 

Auditório da OAB/PI, dias 31/01/2020; 

 Realizou o I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres, no Auditório da OAB/PI, 

dias 31/01 e 01/02/2020; 

 Participou da Ação: “Só se eu quiser...#nãoénão”, na Praça dos Correios, no Dirceu, 

em 08/02/2020; 

 Participou do Lançamento da Campanha de Carnaval: “Só se eu quiser...#nãoénão”, 

na Praça Rio Branco, em 10/02/2020; 

 Participou da Ação: “Só se eu quiser...#nãoénão”, no Corso (Av. Raul Lopes), em 

15/02/2020; 

 Participou de Roda de Conversa, com o Tema “Só se eu quiser...#nãoénão”, no 

Teresina Shopping, em 19/02/2020; 

 Realizou o Café nos Fóruns – Edição Especial Mês da Mulher, no Fórum Cível, em 

09/03/2020; 

 Realizou o Café nos Fóruns – Edição Especial Mês da Mulher, na Justiça Federal, 

em 10/03/2020; 

 Participou da 16ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, de 09 à 13/03/2020; 

 Realizou o Café nos Fóruns – Edição Especial Mês da Mulher, no Fórum 

Trabalhista, em 11/03/2020; 

 Participou de sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no 

Plenário da Alepi, em 11/03/2020; 

 Apoiou o evento realizado pela da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito 

Sistêmico: “Papo de Mulher”, no Espaço Holístico Rosa, em 13/03/2020; 

 Realizou o I Curso de Campanha Eleitoral para Mulheres, pela Plataforma Zoom, 

em 09/05/2020; 

 Realizou a LIVE: Amor de Mãe, Mulheres do Sistema OAB – Suas Histórias e 

Experiências em prol da advocacia, no Instagram, no período de 11/05/2020 à 

29/05/2020;  

 Participou reunião do Comitê Organizador dos Fóruns Regionais de Enfrentamento 

à Violência Obstétrica, Redução da Mortalidade Materna Neonatal e 

Responsabilidade Social, pelo Zoom das Comissões Temáticas, em 17/06/2020; 



                    
 

 

 Realizou reunião com os Departamentos da OAB/PI para tratar do Comitê 

Organizador dos Fóruns Regionais de Enfrentamento à Violência Obstétrica, 

Redução da Mortalidade Materna Neonatal e Responsabilidade Social, pelo Zoom 

das Comissões Temáticas, em 24/06/2020; 

 Realizou reunião com os Departamentos da OAB/PI, Dra. Etasmda e Dra. Ariane 

Fernandes para tratar do Comitê Organizador dos Fóruns Regionais de 

Enfrentamento à Violência Obstétrica, Redução da Mortalidade Materna Neonatal e 

Responsabilidade Social, pelo Zoom das Comissões Temáticas, em 29/06/2020; 

 Encerramento da II Turma de Candidaturas Femininas, pelo zoom das Comissões 

Temáticas, em 04/07/2020; 

 Participou do lançamento da Plataforma “Alô Mulher Teresina”, , realizado pela 

Prefeitura de Teresina e a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres, 

em 14/07/2020; 

 Realizou o evento – Elas e o Poder: Como chegar lá?, transmissão pelo zoom da 

ESA, em 15/07/2020; 

 Participou do Evento: Ateliê Mulher: A Importância da Lei Maria da Penha no 

Combate a Violência de Gênero, realizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher, 

transmitido pelo youtube, em 21/08/2020; 

 Participou do Evento: Ateliê Mulher: Dialogando sobre A Lei Maria da Penha, 

realizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher, transmitido pelo facebook, em 

28/08/2020; 

 Participou do evento – Movimento da Mulher Advogada, transmissão pelo youtube 

da OAB/PE, em 17/09/2020; 

 Realizou o evento Outubro Rosa – Uma discussão necessária que salva vidas, pelo 

youtube da ESA/PI, em 27/10/2020; 

 Participou de reunião para tratar sobre a Campanha Internacional dos 16 Dias de 

Ativismo, realizado pela Coord. Estadual de Políticas para Mulheres, transmitido 

pelo webex meet, em 16/11/2020; 

 Participou de reunião da Câmara Técnica Estadual Interinstitucional do Pacto de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, realizado pela Coord. Estadual de 

Políticas para Mulheres, transmitido pelo webex meet em 17/11/2020; 

 Participou de abertura Campanha “16 Dias de Ativismo”, com transmissão pelo 

zoom da Coordenadoria Estadual de Políticas para as mulheres, em 20/11/2020; 

 Realizou evento juntamente com a Comissão de Direito da Saúde, sobre a 

Importância da Prevenção ao Câncer de Próstata, transmitido pelo youtube da OAB 

Piauí, em 25/11/2020; 

 

 

o Comissão da Diversidade Sexual 

 

 Participou da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, na Casa dos Conselhos, em 07/02/2020; 



                    
 

 

 Realizou LIVE: Direitos da População LGBTQI+, no instagram da CDS, em 

30/05/2020; 

 Participação no evento: “Imersão em Gênero, Questões Etnicas/Raciais e a Lei Maria 

da Penha;  

 Realizou 03 reuniões virtuais com os membros da Comissão da Diversidade Sexual; 

 Participação e coorganização do Projeto: “Uma análise filosófica da violência no 

encarceramento da população transexual no Brasil”, juntamente com o grupo de 

pesquisa Esperança Garcia e a Universidade Estadual do Piauí; 

 Participou de reunião com o Dr. Celso Barros Coelho Neto, Presidente da OAB/PI, 

como pauta a solicitação após alteração do registro civil a carteira seja expedida em 

conformidade com este, não apresentando mais o nome do registro civil antes de 

retificação e o nome social de um membro da Comissão. 

 

o Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência  

                                                                                                                                                 

 Prestou assessoria jurídica na sede da Associação Estadual das Associações 

Pestalozzi, em 14/01/2020; 

 Participou da Posse de Novos Conselheiros do CONADE-TE, em 20/01/2020; 

 Participou de reunião com o Setut e Semcaspi sobre desbloqueio de cartão passe livre 

para PCD, em 22/01/2020; 

 Participou de reunião do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência – CONEDE, em 23/01/2020; 

 Participou de eleição e Posse do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência de Teresina – CONADE-TE, em 24/01/2020; 

 Realizou a Primeira reunião do ano 2020 para planejamento de ações, em 07/02/2020; 

 Participou de reunião com o CONADE para tratar de melhorias para Pessoas com 

Deficiência no transporte público da Capital, em 12/02/2020; 

 Participou de reunião no CONADE para tratar de acessibilidade nas vias públicas de 

Teresina, em 14/02/2020; 

 Participou do Seminário Regional de Capacitação: Passe Livre Intermunicipal, Passe 

Livre Cultural e Carteira de Identificação do Autista, no auditório do SEID, em 

14/02/2020; 

 Participou de reunião mensal do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência CONEDE/PI, no auditório do CONEDE/PI, na sede do 

SEID, em 20/02/2020;  

 Ministrou Palestra na Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

no Município de São João do Piauí, promovida pelo CONEDE/PI, em 06/03/2020; 

 Ministrou Palestra na Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

no Município de Campo Maior, promovida pelo CONEDE/PI, em 10/03/2020; 

 Ministrou Palestra na Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

no Município de Paulistana, promovida pelo CONEDE/PI, em 13/03/2020; 



                    
 

 

 Realizou o III Encontro de Inclusão e Acessibilidade, no Ginásio Poliesportivo de 

Angical/PI, em 14/03/2020; 

 Solicitou através de ofício à Prefeitura Municipal de Teresina que fossem doadas 

cestas básicas às mães de pessoas com deficiência, em 03/04/2020; 

 Solicitou através de ofício ao Governo do Estado extensão do auxílio merenda para 

famílias de todos os alunos da rede estadual de ensino, em 14/04/2020; 

 Obteve resposta de ofício da SEDUC, na qual o Órgão afirma que está estudando 

meios para estender o auxílio financeiro, em 23/04/2020; 

 Informativo da Comissão referente ao prazo de alistamento ou transferência para 

seção eleitoral para atendimento dos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, 

em 05/05/2020; 

 Contribuiu para funcionamento da Ferramenta “Rybená” de acessibilidade no TRE/PI 

e Justiça Eleitoral, em 25/05/2020; 

 Participou de LIVE: A Efetivação dos Direitos das Pessoas com Deficiência com Base 

na Convenção da ONU e na LBI, no Instagram da OAB/SE, em 29/05/2020; 

 Reiterou ofício ao Governo do Estado, solicitando novas informações acerca da 

possibilidade de extensão do auxílio merenda para famílias de todos os alunos da rede 

estadual de ensino, em 03/06/2020; 

 Participou de LIVE em comemoração ao Dia Estadual da Pessoa com Deficiência 

2020, pela plataforma Webex, em 08/06/2020; 

 Obteve resposta da SEDUC informando que está procurando meios para ampliação do 

programa “Auxílio Merenda em Casa”, em 11/06/2020; 

 Participou da I Jornada Jurídica de Direito – Perspectivas Jurídicas Pós Pandemia: 

Aspectos Humanos e Tecnológicos, no instagram da Fatepi/Faespi, em 10/06/2020; 

 Participará do processo eleitoral da Associação dos Cegos do Piauí, em 01/07/2020; 

 Participou do 1º Festival on-line de Acessibilidade – A Humanidade em Nós, no 

youtube, em 01/07/2020; 

 Falou sobre os 05 Anos da Lei Brasileira de Inclusão, em matéria publicada no site da 

OAB/PI, em 10/07/2020;  

 Expediu recomendações a diversos órgãos do Poder Público solicitando atendimento 

escolar especializado com adaptação de aulas não presenciais para pessoas com 

autismo, em 24/07/2020; 

 Participou de LIVE – A Legislação Vigente no País sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, no zoom da Dra. Juliana Castelo Branco, em 24/07/2020; 

 Realizou Palestra sobre Os Impactos do COVID-19 nos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, pelo youtube e zoom da ESA, em 07/08/2020; 

 Participou da LIVE/Entrevista #Pra Cego Ver# Pra Todos Verem, transmitido pelo 

facebook e youtube da SMPED, em 11/08/2020; 

 Colaborou no Parecer da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

sobre ausência de acessibilidade no PJE que foi encaminhado ao CNJ, em 12/08/2020; 

 Solicitou a recriação do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso ao MP/PI, em 01/09/2020; 



                    
 

 

 Participou de LIVE: Direitos do Consumidor com Deficiência, no canal do youtube na 

pauta on-line, em 02/09/2020; 

 Promoveu a Campanha “Setembro Verde” que reforça a importância da acessibilidade 

e da inclusão social, em 18/09/2020; 

 Solicitou juntamente com a Comissão de Direito Eleitoral ações que promovam mais 

acessibilidade nas eleições municipais 2020, em 24/09/2020; 

 Solicitou junto a OAB/PI a inclusão de Advogados com deficiência na composição do 

Conselho Pleno e Conselho Jovem, 25/09/2020; 

 Participou de reunião no TRE/PI para discutir acessibilidade nas eleições Municipais 

2020, em 28/09/2020; 

 Participou de reunião com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Coelho Neto, 

solicitando a criação de Subcomissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência nas Subseções, em 01/10/2020; 

 Reuniu-se com representantes da Associação dos Cadeirantes de Teresina – 

ASCAMTE, na OAB/PI, em 02/10/2020; 

 Participou de reunião on-line com o TRE/PI para tratar sobre adoção de práticas que 

visam conferir efetiva acessibilidade nas eleições municipais 2020, em 05/10/2020; 

 Recebeu resposta do TER/PI acerca das ações que estão sendo implementadas em prol 

da acessibilidade às pessoas com deficiência nas eleições de 2020; em 07/10/2020; 

 Participou de debate dos candidatos à Prefeitura de Piripiri, indicando uma Advogada, 

membro da Comissão com deficiência visual, integrando a equipe de Advogados para 

garantir direito de resposta aos candidatos, em 19/10/2020; 

 Participou de reunião para tratar sobre a execução dos trabalhos para acessibilidade 

nas eleições Municipais, no TRE/PI, em 10/11/2020; 

 Participou de gravação de vídeo Institucional com Entidades parceiras que será 

exibido na I edição Virtual da Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e 

Acessibilidade – Reconecta 2020, no Auditório da OAB/PI, em 11/11/2020; 

 Firmou parceria com o TRE/PI com o objetivo de ampliar as ações de acessibilidade 

voltada às eleições 2020, em 14/11/2020; 

 Acompanhou as Eleições Municipais e participou de sorteio de urnas auditadas, no 

TER/PI, em 15/11/2020; 

 Palestrou no evento “Ciclo de Inclusão e Acessibilidade em Tempos de Pandemia, 

transmitido pelo youtube do SER-CRIIA, em 19/11/2020; 

 Participou do Evento RECONECTA – Conferência e Exposição Nacional de Inclusão 

e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, em 04/12/2020. 

 

o Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados   

 

 Realizou o Webinar Advocacia – Saiba como defender as suas Prerrogativas e 

Promover a Publicidade de forma Ética, em 02/07/2020; 



                    
 

 

 Realizou o Congresso Piauiense Pense Direito: O Protagonismo da Advocacia em 

Debate, transmissão pelo youtube OAB/PI, dias 15 e 16/09/2020; 

 

 

o Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor 

                                                       

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça da Capela Santa Rita de Cássia”, 

no Vale do Gavião, em 01/02/2020; 

 Participou de reunião com Presidente do Sindilojas, Sr. Tertuliano Ribeiro, em 

05/02/2020; 

 Participou de reunião com o Diretor Operacional da Equatorial, em 06/02/2020; 

 Realizou o Talk Show do Consumidor: O Superendividamento, no Auditório da 

OAB/PI, em 12/03/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça Camila Pereira de Abreu”, no 

bairro Nova Teresina, em 14/03/2020; 

 Participou de Audiência Pública para tratar sobre os subsídios para o aprimoramento 

da proposta de revisão tarifária extraordinária da Equatorial Energia do Piauí, pelo 

youtube da Aneel, em 01/10/2020; 

 Realizou Congresso em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do 

Consumidor, transmitido pela plataforma zoom e youtube, dias 15 e 16/10/2020; 

 Participou de gravação para TV OAB, com o tema “Black Friday”, dia 26/11/2020; 

 

 

o Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

                                                      

 Primeira reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

em 22/01/2020; 

 Participou da Posse dos Conselheiros de Direitos no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente na Vice Prefeitura de Teresina, em 28/01/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça da Capela Santa Rita de Cássia”, 

no Vale do Gavião, em 01/02/2020; 

 Reunião para tratar da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, 

em 03/02/2020; 

 Realizou Palestra e Oficina de Justiça Restaurativa pela Paz – Círculos de Diálogo, 

juntamente com a Comissão OAB na Universidade e Comissão de Justiça Restaurativa 

e Direito Sistêmico, na sala da ESA/PI, em 12/02/2020; 

 Reunião no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

eleição da nova diretoria, em 13/03/2020; 

 Concedeu entrevista à TV Cidade Verde para divulgar o I Webinar Alusivo ao Dia 

Nacional de Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em 

18/05/2020;  



                    
 

 

 Realizou juntamente com a Comissão OAB na Universidade o I Webinar Alusivo ao 

Dia Nacional de Combate ao abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

pela Plataforma Zoom, dias 18 e 19/05/2020; 

 LIVE: Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes: Um Alerta em Tempos de 

Pandemia, no Instagram, em 21/05/2020; 

 Entrevista à TV O Dia, com o tema: As denúncias de abusos de assédio sexual # 

exposedteresina, em 01/06/2020; 

 Entrevista à TV Antena 10, com o tema: As denúncias de abusos de assédio sexual # 

exposedteresina, em 01/06/2020; 

 Entrevista à TV Meio Norte, com o tema: As denúncias de abusos de assédio sexual # 

exposedteresina, em 01/06/2020; 

 Realizou LIVE Con Vida: A Boa Adoção, no instagram da CDDCA, em 01/06/2020; 

 Participou do III Colégio de Presidentes ds Comissões Temáticas – Edição Virtual, em 

01/06/2020; 

 Participou de reunião com a Promotoria da Infância e Juventude MP/PI para alinhar as 

ações sobre o caso das publicações #exposedteresina, em 08/06/2020; 

 Realizou LIVE Con Vida: “Os crimes contra a dignidade sexual” com enfoque no 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, no instagram da CDDCA, em 

11/06/2020; 

 Participou de reunião na Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente – DPCA 

para acompanhar as investigações acerca das publicações de denúncia de assédio e 

outros crimes contra a dignidade sexual em ambiente escolar (e outros locais) feita na 

#exposedteresina e na #esposedthe, em 11/06/2020; 

 Realizou LIVE Con Vida: A relevância da palavra da vítima nos delitos sexuais, no 

instagram da CDDCA, em 19/06/2020; 

 Realizou LIVE ESA ao vivo com tema: Caminhos do direito à educação domiciliar no 

Brasil, em 22/06/2020; 

 Concedeu entrevista à TV Piauí (internet), sobre casos de abusos sexuais, em 

26/06/2020; 

 Realizou LIVE Con Vida: Os direitos das crianças e dos adolescentes são respeitados? 

no instagram da CDDCA, em 03/07/2020; 

 Realizou o Círculo de Diálogo “30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Desafios Pós-Pandemia, transmitido pelo zoom da ESA, em 13/07/2020; 

 Concedeu entrevista à Rádio Assembleia, sobre os 30 anos do ECA – os desafios da 

pandemia, em 13/07/2020; 

 Concedeu entrevista à Rádio Teresina FM, sobre os 30 anos do ECA, desafios da 

pandemia, em 13/07/2020; 

 Concedeu entrevista à TV Antena 10, 30 anos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 13/07/2020; 

 Participou de audiência na 1ª Vara da Infância e Juventude, em 28/07/2020; 

 Designação da Advogada Maylla Andrade para participar do CMDCAT, em 

04/08/2020; 



                    
 

 

 Reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 

19/08/2020; 

 Realizou a Palestra: Os Desafios para uma Infância Saudável, transmitido pelo zoom 

da ESA, em 24/08/2020; 

 Participou de reunião na Seduc juntamente com pais e mães de 600 crianças e 

adolescentes da Unidade Escolar Átila Lira e Colégio Popular de Teresina que 

solicitaram apoio da OAB/PI, em 26/08/2020; 

 Concedeu entrevista à Tv Clube sobre o caso menor de idade grávida em Teresina, em 

28/08/2020; 

 Participou de Webinar – Sempre Presente na Regularização dos Fundos Municipais da 

Infância e Adolescência, realizado pelo MP/PI, transmissão pelo Teams, em 

25/09/2020; 

 Concedeu entrevista à Rádio Pioneira sobre o Trabalho infantil, ações estratégicas em 

Teresina/PI, em 28/09/2020; 

 Reunião da Subcomissão de Parnaíba, com tema; Integração das atividades das 

Subcomissões CDDCA e a Comissão em Teresina em prol da criança e adolescente e 

advocacia, em 30/09/2020; 

 Concedeu entrevista à Rádio Assembleia, falando sobre adoção, em 19/10/2020; 

 Participação em carta compromisso com as políticas públicas para a infância e 

adolescência no plano de governo de candidatos (as) à Prefeitura de Teresina/PI, 

elaborada pela CMDCAT Teresina, em 22/10/2020; 

 Participou de Webinar – Lugar de Criança é em Família: Conhecendo experiências 

diferentes do acolhimento institucional na garantia do Direito à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes, no youtube do MP/PI, em 26/10/2020; 

 

o Comissão de Direito Penitenciário 

             

            

 Reunião da Comissão de Direito Penitenciário, em 24/01/2020; 

 Visita à Penitenciária Feminina, em 30/01/2020; 

 Realizou reunião conjunta com a Comissão do Jovem Advogado, para visitas da 

Comissão do Jovem Advogado nos Presídios, em 11/03/2020; 

 

 

o Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

 

 Realizou café da manhã na Rede Feminina de Combate ao Câncer, no Hospital São 

Marcos, em 24/01/2020; 

 Realizou visita à Penitenciária de Altos/PI, em 21/05/2020; 

 Participou juntamente com a Ouvidora da OAB/PI, Dra. Élida Fabrício de reunião 

com o Secretário de Justiça do Estado do Piauí, Dr. Carlos Edilson, pelo zoom das 

Comissões Temáticas, em 01/06/2020; 



                    
 

 

 Participou de Audiência Pública virtual referente ao Proc. Administrativo nº 53/2020, 

pela plataforma Teams, em 07/10/2020; 

 Participou do evento virtual “XXXVI Prêmio de Direitos Humanos Franz de Castro 

Holzwarth”, em 25/11/2020; 

 

o Comissão de Direito da Saúde 

 

 Primeira reunião da Comissão de Direito da Saúde, em 21/01/2020; 

 Ministrou Palestra: Saúde Mental – Stress e Ansiedade, no Auditório da Maternidade 

D. Evangelina Rosa, em 22/01/2020; 

 Ministrou Palestra no evento “Janeiro Roxo”, no Centro Maria Imaculada, em 

31/01/2020; 

 Primeira reunião da Comissão de Direito da Saúde, em 13/02/2020; 

 Participou de reunião do Fórum Interinstitucional Permanente em Saúde Pública do 

Estado do Piauí, na sede do CRM/PI, em 06/02/2020; 

 Participou do Informe OAB/PI, falando sobre a Pandemia Covid-19, em 17/03/2020; 

 Participou de reunião por videoconferência com o Secretário Estadual de Saúde para 

tratar do Plano do Contingenciamento do Estado do Piauí, em 26/03/2020; 

 Participou de LIVE com o tema: “Cuidados na Saúde Integral em Tempos de 

Coronavírus”, em 20/04/2020; 

 Concedeu entrevista na Rádio CBN sobre o tema: “Pandemia do Novo Coronavírus e 

a Saúde Pública no Brasil”, em 29/04/2020; 

 Participou do evento “Em Debate: Teleconsultas”, realizado pelo GE de Direito 

Médico, em 30/04/2020; 

 Reunião com a Diretoria do Conselho Regional de Medicina – CRM/PI para debater a 

situação das Pessoas com doenças crônicas no Estado, por videoconferência, em 

05/05/2020; 

 Participou de evento promovido pela Uninovafapi com o tema: “Direito Médico 

Digital”, em 19/05/2020; 

 Participou do III Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas – Edição Virtual, 

em 01/06/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito da Saúde, em 10/06/2020; 

 Participou de debate ao vivo pela TVNILS, com o tema: “Transparência e 

Fiscalização em Tempos de Pandemia, em 11/06/2020; 

 Participou de LIVE – Impactos do Abuso do Álcool nas Famílias em Tempos de 

Covid-19”, em 29/06/2020; 

 Participou de LIVE – Acompanhamento das Ações do Poder Público durante a 

Pandemia, transmitido pelo instagram da OAB/PI, em 14/07/2020; 

 Concedeu entrevista à Rádio CBN com o tema: “Abstinência Sexual como Política 

Pública para sexo seguro e prevenção da gravidez na adolescência, em 21/07/2020; 



                    
 

 

 Participou na elaboração da Cartilha OAB “Recomendações para o retorno das 

atividades presenciais dos escritórios de Advocacia do Piauí”, em 23/07/2020; 

 Apoio no I Simpósio de Aspectos Legais da Urgência e Emergência da LADIME, em 

23/07/2020; 

 Concedeu entrevista ao Programa JT1, da rádio Teresina FM, sobre Acompanhamento 

do Poder Público durante a Pandemia, em 29/07/2020; 

 Post em alusão ao Dia Nacional da Saúde, em 05/08/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito da Saúde para tratar de pautas relacionadas a presente 

situação da saúde pública no Estado do Piauí, em 26/08/2020; 

 Apoio da Comissão de Direito da Saúde no I Congresso Interdisciplinar de Direito 

Contemporâneo, dias 07 e 08/09/2020; 

 Participou de Ato Virtual em comemoração ao Dia Estadual de Combate a Hanseníase 

no Estado do Piauí e 35 anos do Movimento de Reintegração das Pessoas acometidas 

pela Hanseníase, pela plataforma zoom e facebook do MORHAN Nacional, em 

15/09/2020; 

 Participou do IV Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas – Edição Virtual, 

em 13/10/2020; 

 Promoveu juntamente coma Comissão da Mulher Advogada da OAB/PI, o evento em 

alusão ao Outubro Rosa, com o tema: “Uma discussão necessária que salva vidas”, 

transmitido pelo youtube da ESA Piauí, em 27/10/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito da Saúde, em 05/11/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito da Saúde, em 16/11/2020; 

 Participou de solenidade alusiva a Campanha Novembro Azul, no Palácio de Karnak, 

em 17/11/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito da Saúde, em 24/11/2020; 

 Realizou evento juntamente com a Comissão da Mulher Advogada, sobre a Importância 

da Prevenção ao Câncer de Próstata, transmitido pelo youtube da OAB Piauí, em 

25/11/2020; 

 Realizou o I Congresso Piauiense de Direito da Saúde: saúde se faz com gestão, 

pacientes e profissionais, de 26 à 28/11/2020. 

 

o Comissão de Direito Desportivo 

  

 Reunião para escolha do novo Secretário Geral e Secretário Adjunto da Comissão, em 

28/01/2020; 

 Reunião com o Presidente da OAB/PI para indicação de 02 Advogados para compor o 

Tribunal de Justiça Desportiva do Piauí-TJD, em 05/02/2020; 

 Visitou a Procuradoria Municipal com representantes das Federações de Esportes do 

Piauí, juntamente com o Presidente da OBA/PI, para tratar da sanção da Lei Municipal 

de incentivo ao esporte piauiense, em 18/02/2020; 



                    
 

 

 Realizou reunião ordinária para elaboração do Plano Anual de Trabalho, em 

20/02/2020; 

 Realizou o III Jogo da Amizade da Advocacia Piauiense no Estádio Albertão, em 

28/02/2020; 

 Participou do III Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas – edição virtual, em 

01/06/2020; 

 Realizou reunião ordinária da Comissão para tratar da implantação de Tribunal de 

Justiça Desportiva nas Federações de Esportes que desejarem possuir, em 21/07/2020; 

 Participou de reunião com o Presidente da Federação Piauiense de Tênis de Mesa para 

tratar da implantação de seu TJD e indicação de 03 Advogados para compor o TJD da 

Federação de Tênis de Mesa do Piauí, em 05/08/2020; 

 Participou do I Fórum do Desporto Escolar do Piauí, promovido pela Confederação 

Brasileira de Desporto Escolar – CBDE, dias 11 e 12/08/2020; 

 Participou do I Congresso Interdisciplinar de Direito e Contemporaneidade da 

OAB/PI, Direito Desportivo na atualidade, dias 07 e 08/09/2020; 

 Participou de reunião com o Presidente do Projeto Social voluntário e Escolinha de 

Futebol NOVA BRASÍLIA do Dirceu, para auxiliar na elaboração do Estatuto da 

referida Instituição, em 21/09/2020; 

 Participou de reunião presencial com o Vice-Presidente da Confederação Brasileira de 

Desporto Escolar - CBDE e com o Presidente da Federação de Esportes Estudantis do 

Piauí - FEEPI, em 23/10/2020; 

 

 

o Comissão de Direito do Trabalho 

     

 Participou da Posse no Novo Desembargador do TRT 22ª Região, Dr. Marco Aurélio 

Lustosa Caminha, no auditório da sede do Tribunal, em 21/01/2020; 

 Realizou reunião da Comissão de Direito do Trabalho, em 27/01/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça da Capela Santa Rita de Cássia”, 

no Vale do Gavião, em 01/02/2020; 

 Visita à Sede do TRT 22ª Região, com o objetivo de tratar sobre o projeto de 

ampliação da sala da OAB na Justiça do Trabalho, em 04/02/2020; 

 Concedeu entrevista à TV O Dia, com pauta: Carnaval não é feriado nacional, em 

19/02/2020; 

 Realizou reunião da Comissão de Direito do Trabalho, em 02/03/2020; 

 Participou da Abertura da XIV Semana Institucional e VI Cesta Jurídica, no Auditório 

do Tribunal Pleno, TRT 22ª Região, em 09/03/2020; 

 Participou da edição especial do Café nos Fóruns em comemoração ao Mês da 

Mulher, no Fórum Trabalhista, em 11/03/2020; 

 Participou do Encerramento da XIV Semana Institucional e da VI Cesta Jurídica, no 

auditório Serra da Capivara, no TRT/PI, em 13/03/2020; 



                    
 

 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça Camila Pereira de Abreu, no 

bairro Nova Teresina, em 14/03/2020; 

 Enviou ofício ao TRT 22ª Região, solicitando medidas prioritárias em virtude da 

suspensão de audiências e julgamentos no âmbito do Tributal. A solicitação leva em 

consideração a necessidade de adoção de medidas urgentes para o desempenho 

profissional da advocacia que milita na seara trabalhista frente à pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19), em 26/03/2020; 

 Concedeu entrevista ao Jornal de Teresina 1º Edição, esclarecendo dúvidas dos 

trabalhadores e trabalhadoras, em 06/04/2020; 

 Realizou em parceria com a Comissão de Direito Previdenciário o Projeto de 

arrecadação e doação de alimentos e material de limpeza para a Associação de 

Amigos dos Autistas do Piauí – AMA, em 09/04/2020; 

 Realizou o Projeto Advocacia 360º: OAB Piauí oferece cursos on-line gratuitos, que 

tem com foco capacitações na área trabalhista, em 16/04/2020; 

 Oficiou a Caixa Econômica Federal e o Ministério Público do Trabalho sobre a 

liberação do saque dos depósitos e multa de 20% do FGTS mediante decisão judicial, 

em 24/04/2020; 

 Curso on-line Advocacia 360º com tema: Mediação e Advocacia Sistêmica na Seara 

Trabalhista, ministrado pela Advogada e Presidente da Comissão de Justiça 

Restaurativa e Direito Sistêmico, Dra. Ana Betina da Costa, em 27/04/2020; 

 Em resposta ao ofício, a Caixa Econômica Federal autoriza saque de seguro-

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

pandemia, em 29/04/2020; 

 Publicação de Post em alusão ao 01 de maio – Dia do Trabalho, em 01/05/2020; 

 Realizou reunião da Comissão de Direito do Trabalho, em 03/05/2020; 

 Curso on-line Advocacia 360º com tema: Compliance Trabalhista em tempos de Crise, 

ministrado pelo Doutor em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Dr. Gustavo 

Rabay, em 07/05/2020; 

 Curso on-line Advocacia 360º com tema: Como fazer um recurso de Revista de 

Excelência? Técnica e prática empregadas de forma adequada, ministrado pela 

Coordenadora do setor de recursos de revista do TRT 22ª Região, Dra. Elemir 

Carvalho, dias 12 e 13/05/2020; 

 Curso on-line Advocacia 360º com tema: Rescisão contratual por motivo de força 

maior em face dos efeitos da pandemia de COVID-19, ministrado pelo Juiz do 

Trabalho em Recife, Dr. Gustavo Cisneiros, em 14/05/2020; 

 Participou de entrevista na rádio Teresina FM - 91.9 trazendo as novidades da 

conversão da MP 936 e outros temas, em 18/06/2020; 

 Recebeu resposta de ofício do TRT 22ª Região, por meio da Recomendação nº 

001/2020, que resolveu dar prioridade à liberação de alvarás, realizar audiências 

virtuais e dar prioridade de julgamento de reclamações com matéria somente de 

Direito, em 18/06/2020; 

 Concedeu entrevista para a TV Assembleia Legislativa, no programa Palavra Aberta 

Ajuspi, em 18/06/2020; 



                    
 

 

 TRT 22ª Região atende pleito da Comissão de Direito do Trabalho e garante 

atendimento virtual à Advocacia Piauiense, em 19/06/2020; 

 Participou de Roda de Conversa sobre Vida, Trabalho e Dignidade de Crianças e 

Adolescentes em tempos de Pandemia, promovida pelo TRT/PI, em 19/06/2020;  

 Realizou reunião da Comissão de Direito do Trabalho, em 25/06/2020; 

 Participou de LIVE falando sobre as Possibilidades da MP 396 – Caminhos Possíveis 

Face à Situação Emergencial, promovida pela Comissão de Justiça Restaurativa e 

Direito Sistêmico, em 30/06/2020; 

 Participou do I Webinar de Gestão Estratégica Empresarial, promovido pela OAB/PI e 

ESA Piauí, com transmissão pela plataforma zoom, dias 16 e 17/07/2020;  

 Comunicado do TRT 22ª Região sobre Correição Ordinária da 5ª vara do Trabalho, 

por meio de videoconferência, pela plataforma Google Meet, em 20/07/2020; 

 Reunião da Diretoria da Comissão de Direito do Trabalho, Presidente da OAB/PI e a 

Presidência do TRT 22, sobre o plano de retomada das atividades do tribunal, em 

06/08/2020; 

 Comunicado do TRT 22ª Região sobre Correição Ordinária da 6ª vara do Trabalho, 

por meio de videoconferência, pela plataforma Google Meet, dias 06 e 07/08/2020; 

 Participou da Semana Institucional de formação dos Magistrados e Servidores do TRT 

22ª Região, 17/08/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito do Trabalho Nacional, Presidente da OAB/PI, Dr. 

Celso Barros Neto e a Comissão de Direito do Trabalho, em 19/08/2020; 

 Retomada das atividades em meio à pandemia e prestação dos serviços dos Tribunais 

do Trabalho, em 19/08/2020; 

 Depois de atendidas as sugestões dos órgãos sanitários e entidades que fazem a Justiça 

do Trabalho, TRT-PI publica Ato sobre retomada gradual dos serviços presenciais, 

com etapa inicial a partir de 31/08/2020, em 03/09/2020;  

 Realizou reunião da Comissão de Direito do Trabalho, em 10/09/2020; 

 Reunião telepresencial para resguardar os direitos sociais e prerrogativas dos 

Advogados Trabalhistas, em 11/09/2020; 

 Participou do I Congresso Piauiense – Pense Direito: O Protagonismo da Advocacia 

em Debate, realizado pela Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da 

OAB/PI, dias 15 e 16/09/2020; 

 Retomada dia 21/09 de funcionamento das salas da OAB no âmbito do TRT 22ª 

Região, seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias para prevenção 

da Covid-19, em 16/09/2020;  

 Visita ao Novo Gerente Geral da Caixa Econômica Federal do TRT 22ª Região, Sr. 

Carlos, na tratativa dos prazos de alvarás e precatórios, em 22/09/2020; 

 Realizou reunião da Comissão de Direito do Trabalho, em 13/10/2020; 

 Utilização do PJe calc de forma obrigatória, em 13/10/2020; 

 Participou do IV Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas – edição virtual, 

em 13/10/2020; 



                    
 

 

 Participou de inauguração de agência do Banco do Brasil no edifício-sede do TRT 22ª 

Região, em 09/11/2020; 

 Participou de reunião no TRT 22ª Região sobre honorários e Advocacia trabalhista, 

em 09/11/2020; 

 Reunião da Comissão de Direito do Trabalho com a nova gestão do TRT-PI (biênio 

2021-2022), em 18/11/2020; 

 Participou de solenidade de Inauguração das novas instalações no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, localizado no TRT 22ª Região, em 

19/11/2020; 

 Participou do Evento RECONECTA – Conferência e Exposição Nacional de Inclusão 

e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, em 04/12/2020. 

 

 

o Comissão de Direito do Trânsito 

 

 Reunião da Comissão de Direito do Trânsito11/03/2020; 

 Reunião virtual da Comissão de Direito do Trânsito, em 09/07/2020; 

 Participou do evento “Semana Nacional do Trânsito”, realizado pela OAB/BA, 

transmissão pelo zoom e youtube, dias 21, 23 e 25/09/2020; 

 

 

o Comissão de Direito Previdenciário   

 

 Formalizou uma parceria com o INSS para ser disponibilizado uma sala de 

atendimento exclusivo para a advocacia do térreo da Gerência Executiva do INSS, em 

30/01/2020; 

 Intermediação no levantamento de RPV e Precatórios, junto a Caixa Econômica 

Federal, onde os membros da Comissão se encarregavam de levar os documentos para 

a CEF, para que Advogadas e Advogados pudessem está recebendo os valores 

devidos; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça Camila Pereira de Abreu”, no 

bairro Nova Teresina, em 14/03/2020; 

 Realizou em parceria com a Comissão de Direito do Trabalho o Projeto de 

arrecadação e doação de alimentos e material de limpeza para a Associação de 

Amigos dos Autistas do Piauí – AMA, em 09/04/2020; 

 Manutenção d atendimentos na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social 

e Políticas Integradas (SEMCASPI) aos Advogados, para que durante esse período de 

pandemia, os mesmos pudessem realizar Cadastros Iniciais – CADÚNICO; 

 Intermediou junto à Caixa Econômica Federal do município de Bom Jesus – PI para 

que os Advogados e Advogadas recebessem as RPVs, durante o período de pandemia 

diretamente nas agências bancárias ou através de transferências bancárias com o 

respectivo envio da documentação necessária, através de e-mail; 



                    
 

 

 Intermediou junto à Caixa Econômica Federal do município de Pedro II – PI para que 

os Advogados e Advogadas recebessem as RPVs, durante o período de pandemia 

diretamente nas agências bancárias ou através de transferências bancárias com o 

respectivo envio da documentação necessária, através de e-mail; 

  Envio de ofício para a Justiça Federal da Comarca de Teresina, requerendo o retorno 

das perícias médicas judiciais e audiências, ressaltando que as perícias médicas 

judiciais já voltaram a serem realizadas nos próprios consultórios médicos e que as 

audiências já estão ocorrendo de forma virtual; 

 Envio de ofício para a Justiça Federal da Comarca de Parnaíba-PI solicitando a 

realização de audiências na modalidade virtual; 

 Envio de ofício para a Justiça Federal da Comarca de Picos – PI solicitando a 

realização das audiências na modalidade virtual e o retorno das perícias médicas 

judiciais; 

 Reunião com o magistrado e demais servidores da Justiça Federal da Comarca de 

Corrente – PI, para ajustar pontos referentes a realização de Audiências na modalidade 

virtual, a realização das perícias médicas judiciais e a confecção de RPVs; 

 Disponibilização dos telefones dos servidores do INSS para a realização de 

Atendimento Remoto para os Advogados; 

 Envio de ofício para a Comarca de Manoel Emídio-PI solicitando a realização das 

perícias médicas; 

 Disponibilização e liberação de histórico de Consignados (CONSIGWEB) para os 

Advogados, através do e-mail: consigwebinss@gmail.com; 

 Disponibilização de contato na Procuradoria Federal, através do e-mail 

pf.pi@agu.bov.br, para que os Advogados e Advogadas pudessem solicitar a 

implantação de benefícios concedidos com prazos extrapolados; 

 Reunião com os Diretores do Foro da Justiça Federal do Piauí, Dr. Nazareno Reis e 

Dr. Sandro Helano, para tratar sobre os retornos das perícias médicas e perícias 

sociais, onde ambas já estão acontecendo; 

 Participação e Audiência Pública promovida pela FETAG-PI, par debater sobre os 

benefícios indeferidos pelo INSS; 

 Pedidos para a disponibilização de canais remotos para atendimentos de Advogados 

nos Juizados Especiais Federais, nas Varas Federais, NUCOD, Turmas Recursais e na 

AADJ; 

 Reunião com o Magistrado da 6ª Vara Federal, para a regularização de migração das 

RPVs referentes ao mês de Agosto; 

 Intermediação junto ao Banco Itaú no município de Parnaíba-PI, para a autorização de 

liberação de valores referentes ao pagamento de primeiro benefício; 

 Participação na entrega de Dispenser de álcool em gel nas agências do INSS, 

juntamente com a CAAPI; 

 Intermediou com a secretaria da 8ª Vara Federal para a marcação de audiências 

virtuais através do e-mail disponibilizado; 

mailto:consigwebinss@gmail.com
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 Intermediou com a Subcomissão do município de Água Branca-PI o recebimento e o 

envio de documentação necessária para liberação de RPVs; 

 A Presidente da Comissão de Direito Previdenciário esteve na Agência do INSS Leste 

para verificar e transacionar sobre o acompanhamento dos Advogados nas perícias 

médicas, em 22/09/2020; 

 Realização, em plataforma digital, da reunião com os membros da Comissão de 

Direito Previdenciário, em 06/11/2020; 

 Envio de ofício para a Comarca de Marcos Parente - PI solicitando a realização das 

perícias médicas e a remessa de processos que aguardam análise de recurso para a 

Turma Recursal; 

 Envio de ofício para a Comarca de Parnaíba-PI solicitando a inclusão na pauta de 

audiências virtuais de processos que tratam de benefícios de pensão por morte; 

 Intermediação com o Banco do Brasil, juntamente com a Comissão de Defesa das 

Prerrogativas dos Advogados e a Coordenação da Central de Alvarás da OAB/PI, para 

tratar da ampliação dos atendimentos de Advogados e Advogadas durante a pandemia, 

onde ficou acordado que os Advogados e Advogadas poderão se dirigir ao 6º andar da 

agência do Banco do Brasil, localizado na Rua Álvaro Mendes, para realizar 

agendamento e a entrega de documentos presenciais e ,consequentemente, o 

levantamento d alvarás, RPVs e Precatórios; 

 Reunião com os membros da Comissão de Direito previdenciário para informar e 

convidar para inauguração na Sede da CAAPI, do Posto Exclusivo do INSS para 

atendimento de Advogados e Advogadas. O Piauí será a primeira capital a 

implementar esse projeto, que teve como parceria a Comissão Nacional de Direito 

Previdenciário da OAB, a Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB/PI, 

INSS e CAAPI; 

 Inauguração do Primeiro Posto de Atendimento do INSS Exclusivo para Advogados 

na Sede da CAAPI, onde contou com a presença do Presidente Nacional do INSS, o 

Sr. Leonardo Rolim, em 23/11/2020. 

 

o Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas 

 

 Ministrou Palestra “Os Riscos do Uso de Entorpecentes”, no CEV Frei Serafim, em 

05/02/2020; 

 Ministrou Palestra “Os Riscos do Uso de Entorpecentes”, no CEV Frei Serafim, em 

06/02/2020; 

 Ministrou Palestra “Os Riscos do Uso de Entorpecentes”, no CEV no CEV da 

Kennedy, em 12/02/2020; 

 Ministrou Palestra “Os Riscos do Uso de Entorpecentes”, no CEV no CEV Sul, em 

13/02/2020; 

 Participou da assinatura do Termo de Cooperação entre OAB/PI e Coordenadoria de 

Enfrentamento as Drogas, no Palácio de Karnak, em 17/02/2020; 



                    
 

 

 Ministrou Palestra “Os Riscos do Uso de Entorpecentes”, no CEV no CEV Sul, em 

19/02/2020; 

 Ministrou Palestra “Os Riscos do Uso de Entorpecentes”, no CEV no CEV Sul, em 

20/02/2020; 

 Participou de reunião no CENDROGAS para tratar sobre os Palestrantes que 

ministrarão os cursos referente ao Termo de Cooperação, em 03/03/2020; 

 Realizou LIVE referente a Semana Estadual de Prevenção ao Uso e Abuso de Drogas, 

no instagram da ESA/PI, em 26/06/2020; 

 Realizou LIVE: Tratamento de Dependentes Químicos e Drogas Lícitas e Ilícitas, pelo 

instagram ESA/PI, 01/07/2020; 

 Realizou Webinário on-line: Políticas Públicas sobre Drogas, transmitido pelo 

youtube e zoom da ESA/PI, em 23/09/2020; 

 Participou do Processo eleitoral do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas – COMAD, no edifício da Cenajus, em 26/10/2020; 

 

o Comissão de Promoção da Cidadania 

  

 Participou da entrega de certificados a todos que concorreram com seus exemplos 

edificantes de inclusão e elevação humana, e dos troféus àqueles que alcançaram 

maior destaque no entendimento da Comissão julgadora, no auditório da Tupperware, 

em 23/01/2020; 

 Participou da Primeira reunião ordinária de 2020 da Coordenação Estadual do 

FETSUAS, na sede do Conselho Regional de Psicologia, em 13/02/2020; 

 Participou da 25ª Caminhada da Fraternidade, no Auditório Dom Avelar, em 

12/03/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Jovem e 

CAAPI, doação de alimentos ao Abrigo São Lucas, em 12/06/2020; 

 Participou de reunião para tratar de Apresentação do Projeto do Zoobotânico, em pela 

plataforma meet, em 04/09/2020; 

 

o Comissão do Jovem Advogado   

 

 Realizou reunião conjunta com a Comissão de Direito Penitenciário, para visitas da 

Comissão do Jovem Advogado nos Presídios, em 11/03/2020; 

 Participou de LIVE: Impactos do Covid-19 para a Jovem Advocacia e alternativas 

para enfrentar a crise, no Intagram, com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros 

Coelho Neto, em 06/06/2020; 

 Realizou o I Congresso Estadual On-Line da Jovem Advocacia, pelo youtube da 

OAB/PI, dias 23 e 24/07/2020; 



                    
 

 

 Apoio no Workshop Decifre seu talento – Guia Prático para Acertar na sua Escolha 

Profissional, realizado pela Comissão OAB na Universidade, com transmissão pelo 

youtube da OAB Piauí, em 05/12/2020. 

 

o Comissão de Assistência Judiciária 

  

 Participou do Evento “Gabinete de Justiça Itinerante, na Praça Anita Ferraz, no bairro 

Tabajaras, em 18/01/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça da Capela Santa Rita de Cássia”, 

no Vale do Gavião, em 01/02/2020; 

 Participou do Evento “Gabinete de Justiça Itinerante, na Praça Santa Luzia, no bairro 

Promorar, em 08/02/2020; 

 Participou do Evento “Gabinete de Justiça Itinerante, na Praça Principal, no bairro 

Poti Velho, em 29/02/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão OAB na Universidade, visita ao Centro de 

Convivência “Retomando o Caminho”, em 06/03/2020; 

 Reunião com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Coelho Neto, Comissão OAB 

na Universidade, representante da Comissão de Liberdade Religiosa e representantes 

do Projeto Centro de Convivência, dando continuidade às discussões voltada para o 

Projeto de parceria, em 10/03/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça Camila Pereira de Abreu”, no 

bairro Nova Teresina, em 14/03/2020; 

 

o Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa 

 

 Participou de reunião da “Rede Longevidade”, na sede leste do MP/PI, em 

22/01/2020; 

 Participou de lançamento do Passe Livre Intermunicipal, no Palácio de Karnak, em 

23/01/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação” que aconteceu na Praça da Capela Santa 

Rita de Cássia, no Vale do gavião, em 01/02/2020; 

 1ª Reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, na sala das 

Comissões, em 12/02/2020; 

 Concedeu entrevista na rádio Cidade Verde, em 05/03/2020; 

 Participou da I Reunião Virtual dos Presidentes das Comissões dos Direitos da Pessoa 

Idosa das Seccionais da OAB, em 11/05/2020; 

 2ª Reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, de forma virtual, em 

21/05/2020; 



                    
 

 

 Lançamento de Posts com cuidados contra o Covid-19, diante da situação de 

pandemia causada pelo coronavírus sobre proteção as pessoas idosas, que integram o 

grupo de risco, em 29/05/2020; 

 3ª Reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, de forma virtual, em 

03/06/2020; 

 Lançamento da Campanha de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 

denominada #naoseomita - violência contar o idoso é crime, em alusão ao Dia 

Mundial de Conscientização de violência contra a Pessoa Idosa, em 06/06/2020;  

 Realizou juntamente com a Comissão de Promoção da Cidadania, Conselho Jovem e 

CAAPI, doação de alimentos ao Abrigo São Lucas, em 12/06/2020; 

 Realizou LIVE: Violência contra a Pessoa Idosa – Conhecer para proteger, com a 

convidada Dra. Cassandra Moraes Souza, Delegada da Delegacia da Pessoa Idosa, 

com transmissão instagram @comissaoidosooabpi, em 15/06/2020; 

 Realizou LIVE: Violência contra a Pessoa Idosa – Conhecer para proteger, com a 

convidada Promotora de Justiça, Dra. Flávia Gomes, com transmissão instagram 

@comissaoidosooabpi, em 16/06/2020; 

 Realizou LIVE: Violência contra a Pessoa Idosa – Conhecer para proteger, com a 

convidada Psicóloga Cleópatra Loiola, com transmissão instagram 

@comissaoidosooabpi, em 17/06/2020; 

 Realizou LIVE: Violência contra a Pessoa Idosa – Conhecer para proteger, com a 

convidada Assistente Social, Karla Viana, com transmissão instagram 

@comissaoidosooabpi, em 18/06/2020; 

 Realizou LIVE: Violência contra a Pessoa Idosa – Conhecer para proteger, com a 

convidada Defensora Pública no núcleo do idoso, Dra. Sarah Miranda, com 

transmissão instagram @comissaoidosooabpi, em 19/06/2020; 

 Lançamento Post em alusão ao dia 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da 

Violência contra a Pessoa Idosa. O artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso 

conceitua a violência contra a pessoa como qualquer ação ou omissão praticada em 

local público ou privada que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou 

psicológico, em 20/06/2020, 

 Participou do Projeto-Especial Comissões para um bate papo com a convidada Dra. 

Deborah Cartagenes, Presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa 

do Conselho Federal da OAB, com o tema: Direitos da Pessoa Idosa: Você Precisa 

saber! pelo instagram da OABPiauí, dia 23/06/2020; 

 Participou de LIVE: A Ordem é Combater: Crimes contra a Pessoa Idosa, a convite da 

Dra. Yacy Derzi, Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB/MA, 

transmitida pelo instagram @idoso.oabam, dia 24/06/2020; 

 Participou a convite da Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia (LAGG), de 

LIVE e debateu sobre Enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, transmitido 

pela plataforma Go To Meeting, em 25/06/2020; 

 Participou de LIVE a convite da Dra. Viviane Ribeiro, Presidente da Comissão dos 

Direitos da Pessoa Idosa da OAB/TO, com o tema: Combate à violência contra o 

idoso, transmissão pelo instagram @comissaodoidosooabto, em 26/06/2020; 



                    
 

 

 Participou de LIVE alusiva ao dia da pessoa idosa com o tema: 17 anos do estatuto da 

Idoso e os direitos da mulher idosa, idosos institucionalizados e idosos encarcerados, a 

convite da Dra. Liliam Veronese, Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa 

Idosa da OB/MS, transmissão pelo youtube ordemadvogadosms, em 01/10/2020; 

 Concedeu entrevista à TV Clube falando sobre o dia Mundial da Pessoa idosa, em 

01/10/2020; 

 4ª Reunião ordinária da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, de forma virtual, em 

02/10/2020; 

 Lançamento dos Posts alusivo ao 1º de outubro, Dia Mundial da Pessoa Idosa, Há 18 

anos vigente, a Lei 10.741/03 – Estatuto do idoso, estabelece os direitos das pessoas 

idosas e prevê punições a quem os violarem. O estatuto, mantém a lei atual e amplia 

os direitos da pessoa idosa o que se faz extremamente necessário num país onde a 

população idosa aumenta exponencialmente, em 08/10/2020; 

 Realizou a II Jornada Multidisciplinar da Pessoa Idosa, transmitido pelo youtube da 

OAB Piauí, em 21/10/2020; 

 Lançamento da campanha de Valorização ao voto da pessoa idosa. O eleitor com mais 

de 60 anos, ao exercer o direito ao voto, contribui para transformar o cenário político, 

social e econômico do Brasil. O voto da pessoa idosa é fundamental para eleger os 

representantes políticos. Portanto, ainda que o voto da pessoa com mais de 70 ano seja 

facultativo, é importante usufruir dessa conquista, em 22/10/2020; 

 Participou do III Simpósio Laesi Direitos da Pessoa Idosa, pelo facebook da Laesi, em 

24/10/2020; 

 Devido à pandemia Covid-19, a tradicional ação do Natal Solidário da OAB/PI, 

realizada por meio da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, aconteceu de forma 

diferente. Como medida de prevenção à doença e levando em consideração que o 

público-alvo faz parte do grupo de risco, a entrega de doações foi realizada sem a 

convencional solenidade para o Lar das Flores de Maria, Instituição filantrópica que 

abriga mulheres idosas em situação de vulnerabilidade social, em 02/12/2020. 

 

 

o Comissão de Direito das Famílias e Sucessões 

 

 Reunião extraordinária da Diretoria da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, 

em 13/01/2020; 

 1ª reunião ordinária da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, em 14/01/2020; 

 Participou de Audiência Pública para abertura dos Trabalhos Correcionais, na sala das 

audiências da 3ª Vara de Famílias e Sucessões, em 20/01/2020; 

 Participou de Abertura de Correições Ordinárias na 2ª Vara de Famílias e Sucessões, 

na sala de audiências do referido juizado, em 17/02/2020; 

 2ª reunião ordinária da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, em 18/02/2020; 

 Parceria firmada da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões concedendo 

desconto de 20% com os associados da AJUSPI no ato da inscrição para o I Congresso 



                    
 

 

Piauiense de Direito das Famílias e Sucessões, que acontecerá de 27 à 29/05 do ano 

em curso, em 21/02/2020; 

 Participou de reunião com o Dr. Manoel de Sousa Dourado, Juiz Auxiliar da 

Corregedoria do TJ/PI, para debater sobre o cumprimento de mandados de prisão civil 

por inadimplência de Pensão Alimentícia, em 03/03/2020; 

 Fechou patrocínio com a Bioanálise para o I Congresso Piauiense de Direito das 

Famílias e Sucessões, em 03/03/2020; 

 Organização do Curso “Como advogar nas varas de Família, com a Dra. Fabíola 

Albuquerque, em 03/03/2020; 

 Divulgou o calendário de eventos da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões 

para o 1º semestre do ano em curso, em 04/03/2020; 

 Participou de encerramento de Correição Anual da 2ª Vara de Famílias e Sucessões, 

na sala de audiências do referido juizado, em 06/03/2020; 

 Apoio no Seminário IBERC: A Responsabilidade Civil no Direito de Família, 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil e a associada 

Karenina Carvalho Tito, em 09/03/2020; 

 Abertura de inscrição para o I Congresso Piauiense de Direito das Famílias e 

Sucessões, em 13/03/2020; 

 A Comissão de Direito das Famílias e Sucessões informa a suspensão de suas 

atividades presenciais em decorrente da Pandemia Covid-19, em 16/03/2020; 

 Participou de encerramento de Correição Anual da 2ª Vara de Famílias e Sucessões, 

na sala de audiências do referido juizado, em 06/03/2020; 

 Realizou o Curso “Como advogar nas varas de família, com a Dra. Fabíola 

Albuquerque, em 23/03/2020; 

 Comunicado informando o adiamento do I Congresso Piauiense de Direito das 

Famílias e Sucessões, em 28/04/2020; 

 Participou de WEBINAR - A Obrigação de Alimentos e o Direito à Convivência 

Familiar durante a Pandemia do COVID-19, no canal do youtube da Faculdade do 

Cerrado Piauiense, em 12/06/2020;  

 Divulgou a programação de LIVES com temas pertinentes e importantes no cotidiano 

de quem milita na área, em 22/06/2020; 

 Realizou reunião extraordinária com os membros da Diretoria da Comissão de Direito 

das Famílias e Sucessões, em 26/06/2020; 

 Realizou LIVE: Alienação Parental e Convivência Familiar na Pandemia, pelo 

instagram da Comissão, em 30/06/2020; 

 Realizou LIVE: Relacionamentos Abusivos nas Relações Familiares, pelo zoom do 

Departamento de Comissões, em 08/07/2020; 

 Realizou LIVE: A Importância da Mediação nas Relações Familiares, pelo zoom do 

Departamento de Comissões, em 14/07/2020; 

 Realizou LIVE: Execuções de Alimentos e suas Formas de Coerção durante a 

Pandemia e após COVID-19, pelo zoom Departamento de Comissões, em 24/07/2020; 



                    
 

 

 Realizou LIVE: Alienação Parental e Convivência Familiar na Pandemia, pelo zoom 

Departamento de Comissões, em 27/07/2020; 

 Realizou LIVE: As Relações Familiares e o Direito Sistêmico, pelo zoom 

Departamento de Comissões, em 06/08/2020; 

 Realizou LIVE: O Empoderamento Feminino nas Relações Familiares, pelo zoom 

Departamento de Comissões, em 11/08/2020; 

 Realizou LIVE: As Espécies de Guarda e o Princípio do Melhor Interesse da Criança, 

pelo zoom Departamento de Comissões, em 12/08/2020; 

 Realizou LIVE: A Violência Doméstica Familiar em Tempos de Pandemia, pelo zoom 

Departamento de Comissões, em 14/08/2020; 

 Reunião ordinária com os membros da Comissão alinhando os projetos para o 

segundo semestre, em 01/09/2020; 

 Iniciou as Postagens na página do Instagram da Comissão de Direito das Famílias e 

Sucessões sobre temas que geram dúvidas na Comunidade, em 25/09/2020; 

 Posse do novo Vice-Presidente, Dr. Valdeci Campelo Júnior e da Secretária Adjunta, 

Dra Marineri Alves, em 07/10/2020; 

 Divulgou o evento Roda de Conversa sobre Temas Atuais do Direito das Famílias, em 

13/10/2020; 

 Realizou Roda de Conversa sobre Temas Atuais do Direito das Famílias, transmissão 

pelo canal do Youtube da OAB/PI, dias 26 e 27/10/2020; 

 Apresentou o Projeto FamiTV, na página do Instagram da Comissão de Direito das 

Famílias e Sucessões, cujo objetivo é abordar de forma leve temáticas do Direito de 

Famílias e Sucessões, por meio de publicações de vídeos na plataforma da rede social, 

em 28/10/2020; 

 Relato sobre o evento “Roda de Conversa sobre Temas Atuais, em 29/10/2020; 

 Webinar – Lançamento da Cartilha em Tempos de pandemia, com transmissão pelo 

youtube da OAB Piauí, dias 03 e 04/12/2020. 

 

o Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico 

 

 Realizou Palestra Vivencial sobre Constelação Familiar e as Leis Sistêmicas de Bert 

Hellinger, ministrada pela Dra. Elane Barros, Advogada da OAB/CE, na sala da 

ESA/PI, em 16/01/2020; 

 Realizou o evento “Janeiro Branco - Terapias Integrativas, no Auditório da ESA/PI 

em parceria com a CAAPI, de 23 à 25/01/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Comissão OAB na Universidade e CEJA, a Palestra e oficina de Justiça 

Restaurativa pela Paz – Círculos de Diálogo, ministrada pelos Advogados e membros 

da Comissão Dr. Rogério Almeida e Dra. Deusa Cristina Miranda Ferreira, na sala da 

ESA/PI, em 12/02/2020; 



                    
 

 

 Realizou o evento com o apoio da Comissão da Mulher Advogada: “Papo de Mulher”, 

no Espaço Holístico Rosa, em 13/03/2020; 

 Entre os meses de março e abril, a Presidente da Comissão, Dra. Ana Betina, esteve 

em eventos a convite da Comissão da OAB/CE e da Comissão de Direito do Trabalho 

da OAB/PI, contribuindo no fomento do objetivo da Comissão, esclarecendo acerca 

dos temas relativos ao Direito Sistêmico; 

 Realizou LIVE falando sobre as Possibilidades da MP 396 – Caminhos Possíveis Face 

à Situação Emergencial, promovida pela Comissão de Justiça Restaurativa e Direito 

Sistêmico, em 30/06/2020; 

 Realizou o I Seminário Jurídico Sistêmico voltado ao Bem Estar do Advogado, 

juntamente com a OAB/CE e OAB/AL, com o apoio das Caixas de Assistência da 

Advocacia da OAB Piauí e Alagoas, on-line, dias 01 e 02/07/2020; 

 Reunião ordinária on-line para deliberação das novas formas de atuação da Comissão 

de JRDS, foi aprovado a realização do grupo de estudos para análise da obra “Ordens 

da Ajuda” de Bert Hellinger, em 20/07/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 03/08/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 10/08/2020; 

 Realizou Webinar – Integrando Visões Sistêmicas no Direito, pelo zoom do 

Departamento das Comissões, em 13/08/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 17/08/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 24/08/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 31/08/2020; 

 A Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico da OAB/PI, em seu objetivo 

de fomentar a expansão da temática, apoiou o Curso “Formação em Justiça 

Restaurativa, desenvolvida pelo Advogado e membro da Comissão, Dr. Rogério 

Almeida, em setembro/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 14/09/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

conduzindo o estudo da Obra “Comunicação não-violenta: Técnicas para aprimorar 

relacionamentos pessoais e profissionais” pelo zoom do Departamento de Comissões, 

em 28/09/2020; 

 Realizou reunião ordinária on-line para o direcionamento das ações da Comissão, em 

05/10/2020; 

 Participou de aula inaugural gratuita do Curso de Justiça Restaurativa, com Palestra do 

Professor de Santa Catarina, Fabiano Oldoni, em 16/10/2020; 



                    
 

 

 Participação da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico no I Encontro da 

Academia Brasileira de Direito Sistêmico, em 19/10/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 26/10/2020; 

 Ministro Palestra em Parceria com a Comissão de Direito das famílias e Sucessões, 

em 26/10/2020; 

 Realizou reunião do Núcleo de Justiça Restaurativa, em 30/10/2020; 

 Realizou Audiência através do Núcleo de Justiça Restaurativa, em 05/11/2020; 

 Participação da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico no I Seminário 

Nacional Digital de Direito Sistêmico, em 05/11/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 09/11/2020; 

 A Comissão foi apoiadora da III Jornada de Mediação, promovida pelo Instituto 

IMEDIAR/PI, em parceria com a ESA/PI, dias 10 e 11/11/2020; 

 A Comissão integrou-se ao Projeto de implantação e desenvolvimento da Política de 

Justiça Restaurativa, promovida pelo núcleo de Justiça Restaurativa do Tribunal de 

Justiça do Piauí, em 13/11/2020; 

 Realizou grupo de Estudos da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, 

pelo zoom do Departamento de Comissões, em 23/11/2020; 

 Realizou prática Jurídica Restaurativa, na sala das Comissões, em 25/11/2020; 

 Realizou reunião do núcleo de Justiça restaurativa - Prática Jurídica, na sala das 

Comissões, em 01/12/2020 

 

 

o Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil 

 

 Prestigiou o evento “Em tempos de Violência nossa Esperança é Garcia”, realizado no 

município de Rio Grande do Piauí, em 08/02/2020; 

 Participou de Encontro virtual sobre Igualdade Racial no Poder Judiciário, realizado 

pelo TRE/PI, em 18/11/2020; 

 

 

o Comissão de Relacionamento com o Poder Judiciário 

 

 OAB Piauí Busca soluções para o PJe junto ao TJ-PI 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-busca-solucoes-para-o-pje-junto-ao-tj-pi/ 

 TJ-PI atende pleito da OAB Piauí e redesignará audiências do JECCs e da Fazenda 

Pública para 2020 

http://www.oabpi.org.br/tj-pi-atende-pleito-da-oab-piaui-e-redesigna-audiencias-

do-jeccs-e-da-fazenda-publica-para-2020/ 

 Sistema PJe: OAB Piauí prossegue com tratativas para solucionar instabilidade 

http://www.oabpi.org.br/sistema-pje-oab-piaui-prossegue-com-tratativas-para-

solucionar-instabilidade/ 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-busca-solucoes-para-o-pje-junto-ao-tj-pi/
http://www.oabpi.org.br/tj-pi-atende-pleito-da-oab-piaui-e-redesigna-audiencias-do-jeccs-e-da-fazenda-publica-para-2020/
http://www.oabpi.org.br/tj-pi-atende-pleito-da-oab-piaui-e-redesigna-audiencias-do-jeccs-e-da-fazenda-publica-para-2020/
http://www.oabpi.org.br/sistema-pje-oab-piaui-prossegue-com-tratativas-para-solucionar-instabilidade/
http://www.oabpi.org.br/sistema-pje-oab-piaui-prossegue-com-tratativas-para-solucionar-instabilidade/


                    
 

 

 OAB Piauí leva demandas da advocacia à Corregedoria do TJ-PI 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-leva-demandas-da-advocacia-a-corregedoria-do-

tj-pi/ 

 OAB Piauí e Corregedoria-Geral do TJ-PI alinham diálogo sobre disponibilização 

da produtividade de magistrados e servidores 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-corregedoria-geral-do-tj-pi-alinham-dialogo-

sobre-disponibilizacao-da-produtividade-de-magistrados-e-servidores/ 

 Corregedoria-Geral de Justiça e TJ-PI atendem pleito da OAB Piauí e priorizam 

expedição de alvarás 

http://www.oabpi.org.br/corregedoria-geral-de-justica-e-tj-pi-atendem-pleito-da-

oab-piaui-e-priorizam-expedicao-de-alvaras/ 

 Novidade: OAB Piauí oferece canal exclusivo para recebimento de solicitações 

urgentes de liberação de Alvarás 

http://www.oabpi.org.br/novidade-oab-piaui-oferece-canal-exclusivo-para-

recebimento-de-solicitacoes-urgentes-de-liberacao-de-alvaras/ 

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

recebimento de alvarás judiciais, RPVs e Precatórios 

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/ 

 OAB Piauí e Caixa Econômica Federal firmam convênio de cooperação para 

garantir o recebimento de Alvarás, Precatórios e RPVs 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-caixa-economica-federal-firmam-convenio-de-

cooperacao-para-garantir-o-recebimento-de-alvaras-precatorios-e-rpvs/ 

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

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

pandemia 

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/ 

 TJ-PI envia ofício ao CNJ solicitando a resolução definitiva dos problemas 

relacionados ao PJe, pleito da OAB Piauí 

http://www.oabpi.org.br/tj-pi-envia-oficio-ao-cnj-solicitando-a-resolucao-

definitiva-dos-problemas-relacionados-ao-pje-pleito-da-oab-pia/ 

 CGJ regulamenta audiências virtuais e Advogados(as) não serão responsáveis por 

providenciar o comparecimento das partes em atos virtuais 

http://www.oabpi.org.br/cgj-regulamenta-audiencias-virtuais-e-advogadosas-nao-

serao-responsaveis-por-providenciar-o-comparecimento-das-partes-em-atos-

virtuais/ 

 Caixa Econômica atende pleito da OAB Piauí e disponibiliza atendimento 

presencial para os (as) advogados(as) e seus clientes 

http://www.oabpi.org.br/caixa-economica-atende-pleito-da-oab-piaui-e-

disponibiliza-atendimento-presencial-para-os-as-advogadosas-e-seus-clientes/ 

 Pleito atendido: TJ edita Portaria autorizando atendimento virtual aos advogados e 

advogadas nas unidades judiciárias 

http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tj-edita-portaria-autorizando-atendimento-

virtual-aos-advogados-e-advogadas-nas-unidades-judiciarias/ 

 

 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-leva-demandas-da-advocacia-a-corregedoria-do-tj-pi/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-leva-demandas-da-advocacia-a-corregedoria-do-tj-pi/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-corregedoria-geral-do-tj-pi-alinham-dialogo-sobre-disponibilizacao-da-produtividade-de-magistrados-e-servidores/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-corregedoria-geral-do-tj-pi-alinham-dialogo-sobre-disponibilizacao-da-produtividade-de-magistrados-e-servidores/
http://www.oabpi.org.br/corregedoria-geral-de-justica-e-tj-pi-atendem-pleito-da-oab-piaui-e-priorizam-expedicao-de-alvaras/
http://www.oabpi.org.br/corregedoria-geral-de-justica-e-tj-pi-atendem-pleito-da-oab-piaui-e-priorizam-expedicao-de-alvaras/
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 OAB Piauí participa de reunião telepresencial que trata sobre os impactos da ADI 

3807 no sistema de Justiça do Estado 

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/ 

 Subseção de Campo Maior recebe o projeto “OAB nas Subseções” 

http://www.oabpi.org.br/subsecao-de-campo-maior-recebe-o-projeto-oab-nas-

subsecoes/ 

 OAB Piauí ouve Advocacia de Água Branca e região em projeto “OAB nas 

Subseções” 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-ouve-advocacia-de-agua-branca-e-regiao-em-

projeto-oab-nas-subsecoes/ 

 Alvarás do Banco do Brasil: Comissões da OAB Piauí requerem atendimento 

presencial de Advogados(as) e agilidade no pagamento via convênio OAB e BB 

http://www.oabpi.org.br/alvaras-do-banco-do-brasil-comissoes-da-oab-piaui-

requerem-atendimento-presencial-de-advogadosas-e-agilidade-no-pagamento-via-

convenio-oab-e-bb/ 

 Diretoria da OAB Piauí se reúne virtualmente com dirigentes do TJ-PI para discutir 

sobre o funcionamento do Fórum Central de Teresina 

http://www.oabpi.org.br/diretoria-da-oab-piaui-se-reune-virtualmente-com-

dirigentes-do-tj-pi-para-discutir-sobre-o-funcionamento-do-forum-central-de-

teresina/ 

 Alvarás: OAB Piauí garante ampliação de Atendimento à Advocacia no Banco do 

Brasil 

http://www.oabpi.org.br/alvaras-oab-piaui-garante-ampliacao-de-atendimento-a-

advocacia-no-banco-do-brasil/ 

 Pleito atendido: TJPI regulamenta nova forma de acesso de Advogados(as) e 

amplia número de agendamentos por hora 

http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tjpi-regulamenta-nova-forma-de-acesso-

de-advogadosas-e-amplia-numero-de-agendamentos-por-hora/ 

 OAB Piauí faz nova reunião com o TJ-PI acerca do atendimento à Advocacia nos 

fóruns 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-faz-nova-reuniao-com-o-tj-pi-acerca-do-

atendimento-a-advocacia-nos-foruns/ 

 TJ-PI aperfeiçoará sistema de atendimento à Advocacia piauiense 

http://www.oabpi.org.br/tj-pi-aperfeicoara-sistema-de-atendimento-a-advocacia-

piauiense/ 

 Pleito atendido: TJ-PI designa nova Juíza Substituta para a Comarca de Luís 

Correia; 

http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tj-pi-designa-nova-juiza-substituta-para-a-

comarca-de-luis-correia/ 

 Audiência Pública: OAB Piauí e TJ-PI debatem melhorias para aprimorar a 

prestação jurisdicional na região de Picos 

http://www.oabpi.org.br/audiencia-publica-oab-piaui-e-tj-pi-debatem-melhorias-

para-aprimorar-a-prestacao-jurisdicional-na-regiao-de-picos/ 

 IV Colégio de Presidentes das Subseções da OAB Piauí avalia positivamente ações 

realizadas ao longo do ano de 2020 

http://www.oabpi.org.br/iv-colegio-de-presidentes-das-subsecoes-da-oab-piaui-

avalia-positivamente-acoes-realizadas-ao-longo-do-ano-de-2020/ 
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 Seccional Piauí é destaque na edição do Jornal O Dia desta quarta-feira (2) 

http://www.oabpi.org.br/seccional-piaui-e-destaque-na-edicao-do-jornal-o-dia-

desta-quarta-feira-2/ 

 Comissão da OAB Piauí participa de reunião com o Vice-Presidente, em exercício, 

da Presidência do TJPI; 

http://www.oabpi.org.br/comissao-de-relacao-com-o-poder-judiciario-participa-de-

reuniao-com-o-vice-presidente-do-tj-pi/ 

 OAB Piauí solicita a preferência da expedição de alvarás para levantamento de 

quantias já depositadas aos órgãos do Poder Judiciário; 

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/ 

 OAB Piauí se posiciona em relação aos baixos índices de produtividade do TJ-PI 

divulgados pelo CNJ; 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-se-posiciona-em-relacao-aos-baixos-indices-de-

produtividade-do-tj-pi-divulgados-pelo-cnj/ 

 Nova diretoria da Comissão de Relação com o Poder Judiciário toma posse na 

OAB Piauí; 

http://www.oabpi.org.br/nova-diretoria-da-comissao-de-relacao-com-o-poder-

judiciario-toma-posse-na-oab-piaui/ 

 Comissão de Relação com o Poder Judiciário realiza primeira reunião com nova 

diretoria; 

http://www.oabpi.org.br/comissao-de-relacao-com-o-poder-judiciario-realiza-

primeira-reuniao-com-nova-diretoria/ 

 Diversas pautas da Comissão de Relação com o Poder Judiciário da OAB Piauí são 

debatidas em reunião virtual; 

http://www.oabpi.org.br/diversas-pautas-da-comissao-de-relacao-com-o-poder-

judiciario-da-oab-piaui-sao-debatidas-em-reuniao-virtual/ 

 Relatório do Plantão de alvarás até 07/12/2020, que detalha as atividades 

desenvolvidas pelo Plantão de Alvarás criado pela OAB/PI através da CRPJ, com o 

objetivo de realizar o pagamento de alvarás e RPVs através de acordos com a Caixa 

Econômica Federal e o Banco do Brasil, tendo em conta que esses pagamentos 

estavam impossibilitados em razão do lockdown imposto pelas autoridades devido à 

pandemia de Covid-19; 

 Lista de ofícios enviados pela CRPJ por meio do Plantão de alvarás ao Banco do 

Brasil até 07/12/2020; na qual é relatada a quantidade de ofícios enviados ao BB: 209 

ofícios; sendo 137 (cento e trinta e sete) sobre RPVs, 67 (sessenta e sete) sobre 

alvarás, 3 (três) sobre precatórios, 1 (um) sobre mandado de segurança, 1 (um) 

solicitação de agilidade, 1(um) sobre justiça do MA, 1 (um) sobre justiça de Alagoas, 

1 (um) sobre decisão com força e alvará; 

 Lista de ofícios enviados pela CRPJ por meio do Plantão de alvarás à Caixa 

Econômica Federal até 07/12/2020; na qual é relatada a quantidade de ofícios 

enviados à CEF: 55 (cinquenta e cinco) ofícios; sendo 32 (trinta e dois) sobre alvarás, 

21 (vinte e um) sobre RPVs, 1 (um) sobre precatórios e 1 (um) sobre solicitação de 

celeridade; 
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 Lista de ofícios enviados pela CRPJ à Corregedoria até 07/12/2020, na qual é 

detalhada a quantidade de ofícios enviados (96 ofícios) e como foram respondidos os 

41 (quarenta e um) ofícios que obtiveram retorno; 

 Lista geral que detalha a quantidade de ofícios enviados pela CRPJ até 07/12/2020 e a 

resposta de cada órgão. 

 

 

o Comissão de Apoio à Vítima de Violência  

 

 Realizou juntamente com a Comissão da Mulher Advogada a oficina de Direito – Não 

maquie essa verdade, no salão de beleza Mansão Lequipe Tâmara Brito – Fátima, em 

25/01/2020; 

 1ª Reunião com Instituições (Crefito 14, CRP21, Abenfo, Coren e Coord. Estadual da 

Mulher) para tratar sobre o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência Obstétrica, 

Redução da Mortalidade Materna-Neonatal e Responsabilidade Jurídico Social, na 

sala das Comissões, em 28/02/2020; 

 2ª Reunião com Instituições (Crefito 14, CRP21, Abenfo, Coren e Coord. Estadual da 

Mulher) para tratar sobre o Fórum Regional de Enfrentamento à Violência Obstétrica, 

Redução da Mortalidade Materna-Neonatal e Responsabilidade Jurídico Social, na 

sala das Comissões, em 06/03/2020; 

 Apresentou o Documentário “O Silêncio dos Homens”, no CETI Profª Júlia Nunes 

Alves, no bairro Dirceu, em 09/03/2020; 

 Realizou a exibição do Documentário “O Silêncio dos Homens” na cidade de São 

João do Piauí, 13/03/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça Camila Pereira de Abreu”, no 

bairro Nova Teresina, em 14/03/2020; 

 Realizou juntamente com a Trupe de Mulheres, o espetáculo e uma Roda de Conversa 

“Em Tempos de Violência Nossa Esperança é Garcia, na Praça Honório Santos, no 

Município de São João do Piauí/PI, em 14/03/2020; 

 Participou de LIVE: Violência Obstétrica com o CEMP, em 21/05/2020; 

 Participou de reunião extraordinária virtual do Grupo de Trabalho Interinstitucional de 

Prevenção ao Suicídio, pela plataforma Webex Meet, em 28/05/2020; 

 Realizou reunião do Comitê Organizador dos Fóruns Regionais de Enfrentamento à 

Violência Obstétrica, Redução da Mortalidade Materna Neonatal e Responsabilidade 

Social, pelo Zoom das Comissões Temáticas, em 17/06/2020; 

 Realizou LIVE – Necessidade de investigação Policial sob a Perspectiva de Gênero 

em denúncias de morte, lesões e maus-tratos antes, durante e após o parto, bem como 

em casos de abortamento, instagram da Presidente da Comissão de Apoio à Vítima de 

Violência, em 09/07/2020; 

 Participou da Abertura Oficial do Setembro Amarelo – Debate Virtual do Tema - 

Transtornos Mentais: Cuidados em Saúde Mental no Contexto da Crise Sanitária, pela 

plataforma webex meet, em 01/09/2020; 

 Participou de reunião no gabinete da Deputada Teresa Brito, em 29/09/2020; 



                    
 

 

o Comissão de Direito Digital 

 

 Ministrou Palestra “Uso Ético dos Recursos Digitais, no CEV Kennedy, em 

05/02/2020; 

 Ministrou Palestra Ministrou “Uso Ético dos Recursos Digitais”, no CEV Frei 

Serafim, em 06/02/2020; 

 Ministrou “Uso Ético dos Recursos Digitais, no CEV Sul, em 12/02/2020; 

 Ministrou “Uso Ético dos Recursos Digitais, no CEV Sul, em 13/02/2020; 

 Ministrou Palestra Ministrou “Uso Ético dos Recursos Digitais”, no CEV Frei 

Serafim, em 19/02/2020; 

 Ministrou Palestra Ministrou “Uso Ético dos Recursos Digitais”, no CEV Frei 

Serafim, em 20/02/2020; 

 Participou de Webinar – Os Pls Sobre Fake News no Congresso realizado pela 

OAB/SP, em 03/07/2020;  

 Participou de Webinar – Rodas de Tecnologia, transmitido pela plataforma zoom 

OAB/SP, em 10/07/2020; 

 Participou de Webinar – Rodas de Tecnologia, transmitido pela plataforma zoom 

OAB/SP, em 24/07/2020; 

 Participou de Webinar – Debates sobre a LGPD, Parte 1: Principais Aspectos, 

Impactos nas relações de Empresas e Clientes e Desafios na Aplicação na Prática da 

LGPD, transmitido pela OAB/SP, em 30/07/2020; 

 Participou de Webinar – Questões Jurídicas nas Redes Sociais: Proteção Autoral de 

Conteúdo nas Redes Sociais, transmitido pela OAB/SP, em 12/08/2020; 

 Participou de reunião ordinária da Comissão de Direito Digital da OAB/SP, em 

03/09/2020; 

 Participou de Webinar – Rodas de Conversa sobre LGPD e o Terceiro Setor, realizado 

pela OAB/SP, em 28/10/2020; 

 Participou de Webinar – Cyber Risks Shipping Industry (Riscos Cibernéticos da 

Indústria Naval), realizado pela OAB/SP, em 25/11/2020; 

 

o Comissão de Educação Jurídica 

 

 Realizou visita Institucional à Faculdade FACAPI, no município de Campo Maior/PI, 

em 07/01/2020; 

 Realizou visita Institucional à Faculdade FARG (Faculdade Rio Guaribas), no 

município de Picos/PI, em 29/01/2020; 

 Realizou LIVE: Valorização Docente em Tempos de Pandemia: Por uma Educação 

Jurídica de Qualidade, pelo instagram da OAB/PI, em 30/06/2020; 

 Realizou o II Congresso Internacional de Direitos Culturais: Direitos Culturais e 

Impactos da Pandemia, transmitido pelo youtube da OAB/PI, em 08/10/2020; 

 Participou do II Congresso de Educação Jurídica da OAB/CE, em 24/10/2020; 



                    
 

 

o Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem 

 

 Primeira reunião ordinária da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, em 

15/01/2020; 

 Reunião extraordinária da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem para 

debater sobre a remuneração dos Mediadores e Conciliadores pelo Judiciário 

Piauiense, bem como a atuação do Advogado na seara da Mediação e Conciliação, 

perante os órgãos de justiça, em 12/02/2020; 

 Reunião com a Presidente do NUPEMEC TJ/PI, Dra. Lucicleide Belo, onde foram 

oferecidos os serviços da Comissão junto ao TJ/PI, em relação a eventos, palestras e 

Semana Nacional de Conciliação, em 17/02/2020; 

 Posse da Nova Presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, em 

19/02/2020; 

 Participou do evento “Teresina em Ação”, na Praça Camila Pereira de Abreu”, no 

bairro Nova Teresina, em 14/03/2020; 

 Criação do instagram da Comissão de mediação, Conciliação e Arbitragem que possui 

um conteúdo voltado completamente para os métodos para os métodos consensuais de 

resolução de conflitos, 15/04/2020; 

 Realizou Palestra on-line juntamente com o Instituto IMEDIAR, com o Tema: 

“Mediação como Estratégia na Advocacia Moderna”, pela Plataforma Zoom, em 

19/05/2020; 

 Emitiu Nota Recomendatória à Advocacia e profissionais jurídicos diante da 

Pandemia Covid-19, com o intuito de fomentar a utilização de conflitos diante do 

cenário atual de instabilidade e inseguranças das relações, em 21/05/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão de Direito Condominial, a LIVE Mediação 

Condominial, em 11/06/2020;  

 Reunião on-line da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, em 

30/06/2020; 

 Lançamento de Campanha “Seja um Advogado Resolutivo” agosto/2020; 

 Realizou juntamente com a OAB/MA o Workshop on-line: Mediação e Arbitragem 

Trabalhista, dias 17 e 18/09/2020; 

  Reunião virtual, onde foi debatido e construído uma tabela de honorários, que 

vislumbra a remuneração adequada aos serviços no meio consensual, dentre eles, 

participação em audiência/sessão de mediação/conciliação e construção de acordos 

extrajudiciais, em 07/10/2020; 

 Participou de Webinar – Mediação na Administração Pública, realizado pela 

UniNovafapi em parceria com a Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da 

OAB/PI, em 14/10/2020; 

 Parceira no evento “Arbitragem e Administração Pública: Compartilhando 

Experiências e Aprendizados”, juntamente com Instituto Brasileiro de Direito da 

Construção-IBDIC, Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-

Canadá-CAM-CCBC e a Comissão de Arbitragem da OAB/SP, em 22/10/2020; 



                    
 

 

 Apoio na Palestra: A negociação como ferramenta eficaz na Advocacia resolutiva, 

realizado pelo Clube de Negociadores, em 28/10/2020; 

 Apoio ao evento “III Jornada de Mediação, Tema: Que evolução necessitamos para a 

sociedade que queremos? realizada pelo Instituto Mediar, dias 10 e 11/11/2020; 

 A última atividade prevista para a Comissão será a participação na Semana Nacional 

de Conciliação, estando os membros na fase de adesão e treinamento para execução 

dos serviços voluntários que serão prestados na mesma. 

 Realizou o evento “Acesso à Justiça e Gestão de Conflitos Trabalhistas”, transmitido 

pelo youtube da OAB Piauí, em 24/11/2020. 

 

 

o Comissão de Estudos Constitucionais 

 

 Conclusão do estudo e elaboração de Parecer acerca das ações diretas de 

inconstitucionalidade ajuizadas perante o Tribunal de Justiça do estado do Piauí entre 

2010 a 2019; 

 Realização de estudo técnico e elaboração de Parecer acerca de consulta efetuada pela 

Diretoria da Subseção da OAB de Parnaíba/PI ao Conselho Pleno da OAB/PI sobre a 

possível (in)constitucionalidade dos Decretos de âmbito municipal que determinaram 

a reabertura de serviços não essenciais em desacordo com o Decreto Estadual nº 

18.902 de 23 de março de 2020, em 07/04/2020; 

 Realização de estudo técnico e elaboração de Parecer acerca de consulta efetuada pelo 

Conselho Pleno da OAB/PI sobre possível (in) constitucionalidade do Decreto 

Estadual nº 18.942 de 16 de abril de 2020 que declarou situação de calamidade 

pública provocada pelo desastre natural classificado como doenças infecciosas virais 

em toda a extensão territorial do Estado do Piauí, em 20/04/2020; 

 Deliberação sobre as atividades da Comissão para o semestre, admissão de novos 

membros, regularização de cargos, e implementação de projetos para o segundo 

semestre de 2020, em 18/06/2020; 

 Formação do Comitê Técnico para a avaliação dos artigos que deverão compor o livro 

“Ordem Jurídica Constitucional”, em 07/07/2020; 

 Deliberação e aprovação dos formatos de minicursos, palestras e seminários a serem 

organizados pela CEC no ano de 2021, em 13/09/2020; 

 Seleção de artigos que deverão compor o livro “Ordem Jurídica Constitucional”, em 

30/09/2020; 

 Realização de estudo técnico e elaboração de Parecer acerca de consulta formulada 

pelo Conselho Pleno da OAB/PI sobre a possibilidade de ampliação e/ou readequação 

da atual composição dos membros do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em 

05/10/2020; 

 Realização de estudo técnico e formação de grupo de trabalho para análise e 

elaboração de parecer acerca da derrubada do veto nº 48/20.005, referente ao 

parágrafo 7º a PL 1581/2020, agora lei 14.057/2020, que trata exclusivamente do 



                    
 

 

direito ao profissional do magistério receber 60% do valor dos precatórios do 

FUNDEF, em 09/10/2020; 

 Criação do grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento do Projeto relativo ao 

I Simpósio de Direito Constitucional – Democracia e Eleições, em 13/10/2020; 

 Realizou o Simpósio de Direito Constitucional – Democracia e Eleições, transmissão 

pelo youtube OAB Piauí, em 09/11/2020; 

 

 

o Comissão de Direito Militar 

   

 Participou de solenidade à Passagem do Comando do 2º Bec do Cel. Alerrandro leal 

Farias para o Ten. Marcelo Florentino Borlina, no 2º BEC, em 24/01/2020; 

 Realizou o I Colóquio de Direito Militar, no auditório da OAB/PI, em 17/02/2020; 

 

 

o Comissão da Advocacia Pública 

 

 Visita a Deputada Federal Margareth Coelho para tratar sobre projetos de lei que 

visava alterar o Código de Processo Civil, retirando o direito dos Advogados Públicos 

a honorários de sucumbência, em 28/01/2020; 

 Visita ao Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Coelho Neto para entrega de 

relatório de atividades do ano de 2019, em 29/01/2020; 

 Reunião extraordinária da Comissão da Advocacia Pública com representantes de 

todas as carreiras da Advocacia Pública, visando uniformizar a abordagem dos 

Parlamentares quanto ao tema honorários de sucumbência, em 30/01/2020; 

 Pedido de intervenção da OAB/PI como Amicus Curiae no Mandado de Segurança nº 

0801386-61.2019.8.18.0043, em trâmite na Vara Única da Comarca de Buriti dos 

Lopes/PI, que visa anular processo administrativo disciplinar instaurados de supostos 

atos irregulares praticados pelo Procurador do Município da referida Comarca, em 

09/02/2020; 

 Visita ao Deputado Federal Flávio Nogueira para tratar sobre projetos de lei que 

visava alterar o Código de Processo Civil, retirando o direito dos Advogados Públicos 

a honorários de sucumbência, em 10/02/2020; 

 Visita a Deputada Federal Rejane Dias para tratar sobre projetos de lei que visava 

alterar o Código de Processo Civil, retirando o direito dos Advogados Públicos a 

honorários de sucumbência, em 14/02/2020; 

 Visita ao Deputado Federal Marco Aurélio Sampaio para tratar sobre projetos de lei 

que visava alterar o Código de Processo Civil, retirando o direito dos Advogados 

Públicos a honorários de sucumbência, em 14/02/2020; 

 Visita a Deputada Federal Marina Santos para tratar sobre projetos de lei que visava 

alterar o Código de Processo Civil, retirando o direito dos Advogados Públicos a 

honorários de sucumbência, em 16/02/2020; 



                    
 

 

 Visita ao Deputado Federal Átila Lira para tratar sobre projetos de lei que visava 

alterar o Código de Processo Civil, retirando o direito dos Advogados Públicos a 

honorários de sucumbência, em 20/02/2020; 

 Realizou LIVE “Contratações Públicas em Tempos de Covid-19”, organizado pela 

ESA/PI, em 08/05/2020; 

 Participou de LIVE – A Responsabilidade do Gestor Público em tempos de Pandemia, 

no instagram da Alepi, em 27/05/2020; 

 Emitiu nota de repúdio diante da matéria jornalística que tentava imputar conotação 

político-partidária a atuação de Procurados do Município de Teresina, o qual proferiu 

parecer no âmbito de contratação de insumos para combate à pandemia da Covid-19, 

em 28/05/2020; 

 Reunião da Comissão da Advocacia Pública, em 13/08/2020; 

 Realizou de LIVE – O Enfrentamento da Calamidade Pública pelo Gestor sob a ótica 

dos Órgãos de Controle, transmitido pelo zoom da ESA/PI, em 26/08/2020; 

 Pedido de intervenção da OAB/PI como Amicus Curiae na Ação Popular nº 0800460-

34.2018.8.18.0102, em trâmite na Vara única da Comarca de Marcos Parente, que visa 

anular sua Posse de procuradora do Município, em 09/09/2020; 

 Pedido de envio de recomendação ao Prefeito de Buriti dos Lopes quanto a 

necessidade de respeito às Prerrogativas de Advogado atribuídas aos Procuradores do 

Município, em 11/09/2020; 

 Pedido de despacho a ser realizado pela Diretoria da OAB/PI com o Desembargador-

Relator nos autos do Mandado de Segurança nº 0800452.57.2018.8.18.0102, 

impetrado pela Procuradora de Marcos Parente/PI, diante de atos do Prefeito, que 

configurariam violação a suas prerrogativas de Advogada, em 28/10/2020; 

 Despacho com o Juiz de Direito de Buriti dos Lopes, acerca de Mandado de 

Segurança nº 0801386-61.2019.8.18.0043, impetrado por Procurador do Município 

diante de atos do Prefeito, que configuravam violação a suas prerrogativas de 

Advogado, em 29/10/2020; 

 Participou de gravação da TV OAB, com o tema "O papel da Advocacia Pública na 

implantação dos Direitos Fundamentais", em 10/11/2020; 

 

o Comissão de Direito Agrário e Agronegócios 

 

 Realizou visita juntamente com o Senador Elmano Férrer, o Prefeito de Bom Jesus/PI, 

Sr. Marcos Veras, produtores rurais e demais autoridades à Fazenda Alvorada 

(Serrado Quilombo), para verificar a precariedade das estradas e o sofrimento que os 

Produtores enfrentam e foi debatido temas como: tributação no agronegócio, 

insegurança jurídica, energia e a famigerada ação discriminatória do Quilombo, em 

15/02/2020; 



                    
 

 

 Realizou reunião ordinária e um bate papo com o Dr. Carlos Yury, Presidente da 

Comissão de Valorização dos Honorários da OAB/PI, com o tema: Tributação no 

Agronegócio, em 06/03/2020; 

 Participou de Solenidade de entrega de Títulos Definitivos de Doação de Terra do 

Assentamento 08 de Março, Povoado Chapadinha, em 08/03/2020; 

 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, 

no município de Currais, em 26/03/2020; 

 Realizou Palestra on-line: Contratos Agrários e Segurança Jurídica, com o Palestrante, 

Dr. Albenir Querubini, no canal do youtube da Comissão, em 12/06/2020; 

 Realizou Palestra on-line: Instrumentos e Garantias do Crédito Rural, com o 

Palestrante, Dr. Francisco Torma, no canal do youtube da Comissão, em 19/06/2020; 

 Realizou o Webinário: Desafios da Advocacia Agrária e Agronegócios, em 

01/07/2020; 

 Realizou Palestra -  Matopiba: Riqueza, Progresso e Regularização Fundiária, com 

participação de Advogados integrantes da Comissão de Direito Agrário e 

Agronegócios do Estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, no canal do youtube 

da Comissão de Direito Agrário e Agronegócios, em 09/07/2020; 

 Realizou Palestra – Patrimônio Rural em Afetação e CIR, com o Palestrante Dr. 

Patrick Eberhart, pelo canal do youtube da própria Comissão, em 16/07/2020; 

 O Secretário da Comissão,Victor Rammon Lopes Oliveira, passou a integrar a 

Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da União Brasileira dos Agraristas 

Universitários, no cargo de Secretário Geral, em 17/07/2020; 

 Realizou palestra – O Novo Licenciamento Ambiental do Estado do Piauí, com o 

Palestrante, Dr. Patrick Eberhart, transmissão pelo instagram da própria Comissão, em 

22/10/2020; 

 Realizou palestra - Recuperação de Pastagens, uma Pecuária Sustentável, com o 

Palestrante, Sr. Daniel Martins, transmissão pelo instagram da própria Comissão, em 

24/10/2020; 

 Participou de Audiência Pública para alienação do Imóvel Rural Fazenda vale do 

Gurgueia, localizado no município de Canto do Buriti/PI, no auditório da Seadprev, 

em 10/11/2020; 

 

o Comissão de Direito Eleitoral 

 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, nas Subseções de Parnaíba e Piripiri, dias 20 

e 21/01/2020; 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, nas Subseções de Água Branca e Floriano, 

dias 30 e 31/01/2020; 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, nas Subseções de Oeiras, Picos e Valença, 

dias 05, 06 e 07/02/2020; 



                    
 

 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, na Subseção de São Raimundo Nonato, em 

13/02/2020; 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, na Subseção de Barras, em 18/02/2020; 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, na Subseção de Bom Jesus, em 12/03/2020; 

 Realizou a Caravana de Direito Eleitoral, na Subseção de Corrente, em 13/03/2020; 

 Participou de solenidade de Inauguração do Depósito de Urnas “José Arimateia 

Ferreira, no Fórum Eleitoral, em 13/03/2020; 

 Solicitou juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência ações que promovam mais acessibilidade nas eleições municipais 2020, 

em 24/09/2020; 

 Realizou o evento: Eleições Municipais, Partidos Políticos e Democracia, pelo 

youtube da OAB/PI, em 21/08/2020; 

 Participou do Evento – Prestações de Contas Eleitorais, realizado pelo TRE/PI, em 

28/08/2020; 

 Acompanhou a Eleição do SINPOLPI, em 18/09/2020; 

 Participou de debate on-line realizado pelo SINDSERM, em 28/10/2020; 

 Participou do Procedimento de geração de mídias relativo ao primeiro turno das 

eleições de 2020, no TRE/PI, em 29/10/2020; 

 Participou de debate pelo youtube da Teresina FM, em 29/10/2020; 

 Participou de debate realizado pela TV Antena 10, para eleições Municipais, em 

Outubro e Novembro/2020; 

 Participou de debate realizado pela TV Meio Norte, para eleições Municipais, em 

Outubro e Novembro/2020; 

 Participou de Audiência de preparação e lacre das urnas eletrônicas, no depósito de 

urnas do Fórum eleitoral de Teresina, em 03/11/2020; 

 Participou de reunião para tratar sobre a execução dos trabalhos para acessibilidade 

nas eleições Municipais, no TRE/PI, em 10/11/2020; 

 Participou de gravação para TV OAB, com o tema “Eleições 2020”, dias 10 e 

17/11/2020; 

 Participou de debate realizado pelo SINDSERM, com transmissão pelo youtube e 

facebook do próprio Sindicato, em 21/11/2020; 

 Participou de gravação para TV OAB, com o tema “Eleições 2020”, dia 26/11/2020; 

 

 

o Comissão OAB na Universidade 

 

 Realizou Palestra e Oficina de Justiça Restaurativa pela Paz – Círculos de Diálogo, 

juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, na sala da ESA/PI, em 

12/02/2020; 

 Realizou a primeira reunião ordinária, na sala das Comissões, dia 17/02/2020; 



                    
 

 

 Realizou juntamente coma Comissão de Assistência Judiciária, Dr. François Lima de 

Barros, visita ao Centro de Convivência “Retomando o Caminho”, em 06/03/2020; 

 Reunião com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Coelho Neto, Comissão 

Assistência Judiciária, representante da Comissão de Liberdade Religiosa e 

representantes do Projeto Centro de Convivência, dando continuidade às discussões 

voltada para o Projeto de parceria, em 10/03/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente I Webinar Alusivo ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes, pela plataforma zoom, dias 18 e 19/05/2020; 

 Realizou LIVE “Aulas e Avaliações em Tempos de Isolamento Social”, transmitido 

pelo canal do instagram da Comissão, em 21/05/2020; 

 Realizou LIVE: Entendendo o Leque de Opções do Direito dias 01, 04, 06, 08, 11, 15, 

18, 22, 25, 29/06/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão de Estágio e Exame de Ordem o curso de 

Iniciação ao Estágio on-line, em 15/06/2020; 

 Realizou LIVE: Entendendo o Leque de Opções do Direito 02/07/2020; 

 Participou de Webinar – Advocacia e Tecnologia: Como se preparar desde a 

graduação para essa nova realidade, realizado pela OAB/SP, em 08/07/2020; 

 Realizou a segunda reunião, pela plataforma zoom, em 16/07/2020; 

 Apoio o I Congresso Estadual on-line da Jovem Advocacia da OAB/PI, com o tema: 

“Advocacia é Agora”, dias 23 e 24/07/2020; 

 Colaborou com a LIVE “Os Desafios para uma Infância Saudável”, realizada pela 

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB/PI, em 

24/08/2020; 

 Participou de reunião para tratar de diferentes pontos de vista em relação à volta as 

aulas no momento de pandemia, em 03/09/2020;  

 Realizou o I Congresso Interdisciplinar de Direito e Contemporaneidade-CIDCON, 

em parceria com a Comissão do Jovem Advogado, Comissão de Estágio e Exame de 

Ordem, Comissão de Ensino Jurídico, Comissão do Advogado Professor, CEJA e 

NAAD, transmitido pelo zoom e youtube da ESA, dias 07 e 08/09/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor LIVE 

em comemoração aos 30 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor, em 

21/09/2020; 

 Realizou LIVE para conversar sobre o Curso de Formação em Justiça Restaurativa, 

que a OAB/PI e a Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, através do 

membro Dr. Rogério Almeida, está ofertando a toda Advocacia e a sociedade, em 

24/09/2020; 

 Realizou a Campanha “Estou com você, por você e todas as vidas importam”, com 

gravação de pequenos vídeos motivacionais ressaltando a importância da prevenção 

ao suicídio, realizado pelo instagram da Comissão, em 28/09/2020;  



                    
 

 

 Colaborou na realização do I Webinar: O Consumidor e a Pós-Pandemia – 30 anos de 

CDC, realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, dias 15 e 

16/10/2020; 

 Realizou a quinta reunião on-line pela plataforma zoom, em 19/10/2020; 

 Realizou Workshop Decifre seu talento – Guia Prático para Acertar na sua Escolha 

Profissional, com apoio da Comissão do Jovem Advogado, Estágio e Exame de 

Ordem e Gestão, Empreendedorismo e Inovação, com transmissão pelo youtube da 

OAB Piauí, em 05/12/2020. 

 

o Comissão de Parcerias na Administração Pública 

 

 Participou de reunião para tratar de Apresentação do Projeto do Zoobotânico, em pela 

plataforma meet, em 04/09/2020; 

 Participou de Audiência Pública referente a Concessão para gestão, manutenção e 

exploração integradas com encargos de requalificação e modernização do Parque 

Zoobotânico e início de processo licitatório, no auditório da Sead-Prev, em 

23/10/2020; 

 

 

o Comissão de Segurança Pública e Direito Penal 

 

 Participou de reunião do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – 

CONESP, por videoconferência, em 14/10/2020; 

 

o Comissão de Liberdade Religiosa 

 

 Realizou a 1ª reunião ordinária da Comissão de Liberdade Religiosa, em 31/01/2020; 

 Foi criado o instagram da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/PI e recuperação 

da fanpage no facebook, em 06/02/2020; 

 Palestrou no I Encontro Campomaiorense Inter-religioso sobre desafios da liberdade e 

intolerância religiosa, os paradigmas sociais-culturais e seus reflexos na sociedade, no 

município de Campo Maior/PI, realizado pelo Subcomissão de Liberdade Religiosa do 

referido município, em 19/02/2020; 

 Realizou a 2ª reunião ordinária da Comissão de Liberdade Religiosa, em 06/03/2020; 

 Participou de reunião com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Neto, 

juntamente com representantes da Comissão OAB na Universidade e Assistência 

Judiciária e representantes do Projeto Centro de Convivência Retomando a Vida, para 

discussão de projeto entre a OAB/PI e o Centro, em 10/03/2020; 

 Enviou ofício ao Prefeito de Teresina/PI, solicitando adequação da redação do inciso 

XXXIII, do artigo 3º, do Decreto Municipal nº 19.548 de 29 de março de 2020, acerca 



                    
 

 

do funcionamento de templos religiosos durante a pandemia global do novo 

coronavírus – Covid-19, em 31/03/2020; 

 Noticiado no site da OAB/PI o envio de ofício ao Prefeito de Teresina sobre o 

funcionamento de Templos Religiosos, em 02/04/2020; 

 Acolhida pelo Prefeito de Teresina na íntegra a sugestão apresentada pela Comissão, 

referente ao ofício enviado no dia 31/03, e altera o inciso XXXIII, do artigo 3º, do 

Decreto Municipal nº 19.548 de 29 de março de 2020, através do novo Decreto nº 

19.632 de 08 de abril de 2020; 

 Noticiado no site da OAB/PI que o Prefeito de Teresina atendeu o pleito da Comissão 

e alterou redação de Decreto sobre funcionamento de igrejas e templos religiosos, em 

09/04/2020; 

 Concedeu entrevista, à TV Meio Norte, falando sobre a atuação da Comissão junto à 

Prefeitura de Teresina sobre o acatamento na íntegra pleiteado através do Decreto nº 

19.632 de 08 de abril de 2020; 

 Participou de reunião on-line com o Governador do Piauí, Deputados Estaduais, 

Secretários de Governo, equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado e autoridades 

eclesiásticas para debater sobre a reabertura e funcionamento de igrejas e templos 

religiosos, em tempos de pandemia, no âmbito do Estado do Piauí, em 10/06/2020; 

 Participou de nova reunião on-line com o Governador do Piauí, Deputados Estaduais, 

Secretários de Governo, equipe técnica da Secretaria de Saúde do Estado e autoridades 

eclesiásticas para debater sobre a redação de protocolo de retomada organizada das 

Atividades Religiosas no âmbito do Estado do Piauí, em 12/06/2020; 

 Enviou ofício ao Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, apresentando 

sugestão de minuta de ato normativo que regulamenta a reabertura de templos 

religiosos no âmbito do Estado do Piauí, em 18/06/2020; 

 Participou do 2º Simpósio da União dos Juristas católicos do Piauí, evento on-line 

transmitido pelo Canal Veredas, em 27/06/2020; 

 Enviou ofício ao Prefeito de Teresina/PI, Firmino Filho, apresentando sugestão de 

minuta de ato normativo que regulamenta a reabertura de templos religiosos no âmbito 

do Estado do Piauí, em 03/07/2020; 

 Enviou ofício ao Governador do Estado do Piauí, Wellington Dias, requerendo 

esclarecimentos, informações e agendamento de reunião, em 03/07/2020; 

 Participou de Webinar, com o tema “Conferência Nacional de Liberdade Religiosa: a 

tipificação do abuso de poder religioso pelo TSE, realizado pela OAB/PE e ESA/PE, 

em 09/07/2020;  

 Prefeitura de Teresina publicou Decreto nº 19.922 com protocolo de reabertura de 

igrejas com texto que possui sugestões apresentadas pela Comissão, em 16/07/2020; 

 Governo do Estado publicou Decreto nº 19.125 com protocolo de reabertura de igrejas 

com texto que possui sugestões apresentadas pela Comissão, em 24/07/2020; 

 Participação como Presidentes de Mesa em Painel que abordou a Liberdade religiosa, 

durante no VIII Simpósio Jurídico de Picos, transmitido pelo youtube da OAB Piauí, 

em 12/08/2020; 



                    
 

 

 Recebimento de banners e divulgação nas redes sociais da Comissão referente ao III 

Seminário de Liberdade Religiosa, em 03/11/2020; 

Realizou a 3ª reunião ordinária da Comissão de Liberdade Religiosa, on-line, via 

Google Meet, em 04/11/2020; 

Publicação no site da OAB/PI notícia divulgando o III Seminário de Liberdade 

Religiosa, em 04/11/2020; 

 Posse da nova Secretária Geral da Comissão de Liberdade Religiosa, Dra. Priscylla 

Queiroz Lustosa, em 16/11/2020; 

 Publicado no site da OAB/PI notícia sobre a Posse da nova Secretária da Comissão, 

em 16/11/2020; 

 Realizou o III Seminário de Liberdade Religiosa, transmitido pelo youtube da 

OAB/PI, em 19/11/2020; 

 Publicação no site da OAB/PI sobre a realização do III Seminário de Liberdade 

Religiosa, em 20/11/2020; 

 Deliberação, via whatsApp, pela Comissão de Liberdade Religiosa da OAB/PI, acerca 

de redação e envio de novo ofício ao Prefeito de Teresina e ao Governador do Estado 

do Piauí a fim de requerer redução do espaçamento entre pessoas em igrejas e templos 

religiosos para 1 m, à luz da Legislação Eleitoral em vigor nas eleições municipais de 

2020, bem como pedido de permissão para que crianças (0 a 12 anos) possam retornar 

às igrejas, em 20/11/2020.às igrejas, em 20/11/2020. 

 

o Comissão de Proteção e Defesa dos Animais 

               

 Participou de Audiência para apurar a regularidade na atuação de protetores de 

animais na cidade de Teresina, no MP/PI, em 05/02/2020; 

 Participou de reunião no Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV, em 

19/02/2020; 

 Reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, em 28/02/2020; 

 Participou de reunião com o Defensor Público, Dr. Erisvaldo Marques, na Defensoria 

Pública, em 02/03/2020; 

 Reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, em 21/05/2020; 

 Participou de LIVE: Antropocentrismo e Animalismo – O Homem como causador dos 

maus-tratos aos animais, no instagram da Comissão, em 28/05/2020;  

 Reunião Extraordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais, em 

11/08/2020;  

 Realizou Webinário de Direito Animal – Desafios e Perspectivas, pelo Zoom da 

ESA/PI, em 28/08/2020; 

 Participou de reunião para tratar de Apresentação do Projeto do Zoobotânico, em pela 

plataforma Meet, em 04/09/2020; 



                    
 

 

 Emissão de ofício ao Exmº Sr. Dr. Jorge Cley Martins Vieira, Juiz Titular da 92ª Zona 

Elitoral, aborda a preocupação quanto ao uso indiscriminado de fogos de artifícios em 

áreas urbanas, em 28/09/2020; 

 Emissão de ofício ao Exmº Sr. Dr. José James Gomes Pereira, Presidente do TRE/PI, 

onde demonstra sensibilidade quanto ao uso indiscriminado de fogos de artifício ou de 

quaisquer outros instrumentos sonoros que venham a causar danos aos animais de 

estimação e silvestres e a perturbar o sossego público, em 29/09/2020; 

 Realizou LIVE – Os Animais na Visão Sistêmica, transmitido pelo instagram da 

própria Comissão, em 04/10/2020; 

 Emissão de ofício ao Exmº Sr. Cláudio Roberto Morais, Coordenador de Parques 

Ambientais de Teresina, solicitando visita ao Parque da Cidadania e esclarecimentos 

quanto ao óbito de patos, em 13/10/2020; 

 Participou de Audiência Pública referente à Concessão para gestão, manutenção e 

exploração integradas com encargos de requalificação e modernização do Parque 

Zoobotânico e início de processo licitatório, no auditório da Sead-Prev, em 

23/10/2020; 

 Acompanhamento de diligência da Polícia Ambiental, com Parecer Técnico (Rinha de 

Galo); 

 Emissão de ofício ao Exmº Sr. Cel. Lindomar Castilho Melo, Comandante Geral da 

Polícia Militar do Estado do Piauí, solicitando esclarecimentos sobre operação deste 

Comando, de operação realizada na cidade de Parnaíba referente à captura de um 

touro da espécie Zebu, em 29/10/2020; 

 Emissão de ofício Exmº Sr. Cel. Lindomar Castilho Melo, Comandante Geral da 

Polícia Militar do Estado do Piauí, sugerindo Cursos de Capacitação e/ou atualização 

quanto à legislação animalista, em 29/10/2020; 

 Realizou em parceria com a Comissão de Promoção da Cidadania e o Conselho 

Estadual da Jovem Advocacia da OAB/PI, ação solidária em prol dos animais, a fim 

de arrecadar ações e produtos de limpeza; 

 Participou de missa na Paróquia de Santa Teresinha, no bairro Dirceu, onde houve a 

benção de animais e tratou-se do tema “Animal como instrumento terapêutico” em 

sede de homilia, dentre as intenções da celebração, deram-se graças ao primeiro ano 

de atuação desta Comissão; 

 Participação em evento “Panorama da Judicialização do Direito Animal no Brasil”, no 

II Seminário de Direito Animal da UFPR;  

 Participação no IV Encontro de Pesquisa jurídica, promovido pelo República (UFPI); 

 Participação no VII Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal.  

 

o Comissão de Direito Urbanístico 

 

 Participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano –CDU, no auditório 

da Secretaria Municipal de Finanças, em 30/01/2020; 



                    
 

 

 Participou da I Reunião do Conselho Geral do Grupo de Trabalho de Athis, na sala de 

reuniões do CAU/PI, em 07/02/2020; 

 Participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano –CDU, no auditório 

da Secretaria Municipal de Finanças, em 02/03/2020; 

 Participou de Audiência Pública para discutir a Regularização Fundiária da Vila 

Parque Rodoviário, na quadra de Esportes do Parque Rodoviário, em 06/03/2020; 

 Elaboração de questionário virtual de aspectos urbanos, submetidos aos municípios 

piauienses com a intenção de formação de banco de dados sobre o uso dos espaços 

urbanos, em 08/05/2020; 

 Participou da LIVE: Atuação do Advogado no Direito Urbanístico, no Instagram, em 

21/05/2020; 

 Submissão de memorando solicitando que fossem editados os atos normativos e 

legislativos necessários à devolução/prorrogação dos prazos de validade e vigência de 

decretos de loteamento, de alvarás d construção e de aprovação de consultas prévias, 

bem como dos demais atos congêneres, bem como relativos às regras de transição na 

Lei Complementar nº 5.481 de 20  de dezembro de 2020, pelo período correspondente 

à situação de calamidade pública declarada, desde a data de sua instituição pelo 

Decreto Municipal nº 19.531 de 18 de março de 2020, em 27/05/2020; 

 Submissão de ofício à Prefeitura Municipal de Teresina acerca dos reflexos das 

medidas administrativas de combate ao novo coronavírus sobre a aplicação da 

legislação urbanística no município de Teresina/PI, em 18/06/2020; 

 Deliberação sobre as atividades da Comissão para o semestre, admissão de novos 

membros e regularização de cargos, e implementação de projetos para o primeiro 

semestre de 2020, em 18/06/2020; 

 Participou de Seminário on-line sobre o Plano Diretor de Teresina/PI, promovido pelo 

CAU/PI, em 26/06/2020; 

 Participou do III Encontro das Comissões de Direito Urbanístico, em 26/06/2020; 

 Participou de entrevista na rádio Teresina FM, no programa JT1, falando sobre 

Aplicação da Legislação Urbanística e seus Impactos na Capital, em 29/06/2020; 

 Participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano –CDU, pela 

plataforma Google meet, em 15/07/2020; 

 Participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano –CDU, pela 

plataforma Google meet, em 26/08/2020; 

 Criação de grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento do projeto relativo ao 

I Congresso de Direito Urbanístico do Piauí CDU, em 13/09/2020; 

 Deliberação e aprovação dos formatos de minicursos, palestras e seminários a serem 

organizados pela CDU no ano de 2021, sobre os problemas urbanos apresentados por 

cada município piauiense, em 13/09/2020; 

 Aprovação de proposta do Presidente para realização de encontros periódicos entre as 

Comissões Nacionais e as Comissões de Direito Urbanístico das demais seccionais, 

em 13/09/2020; 



                    
 

 

 Envio de ofício ao Secretário Municipal de Planejamento e Coordenação de 

Teresina/PI, acerca da proposta de minuta de projeto de lei que dispõe sobre a 

aplicação do instrumento de outorga onerosa do direito e construir da zona urbana do 

município de Teresina, em 19/09/2020; 

 Participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano –CDU, pela 

plataforma Google Meet, em 24/09/2020; 

 Participou de reunião do Conselho de Desenvolvimento Urbano –CDU, pela 

plataforma Google Meet, em 29/10/2020; 

 

o Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

 

 Participou da 1ª reunião ordinária do COMDEMA, na sala de vídeo da Paróquia de 

Fátima, em 28/01/2020; 

 Participou de reunião presencial com o Superintendente do IBAMA, em 25/08/2020; 

 Participou de reunião na Rede Ambiental do Piauí – REAPI, pelo Webex Meet, em 

02/09/2020; 

 Participou de reunião com a OAB/MA, TCE e TJ/MA, para tratar sobre o Projeto 

Maranhense de Implantação dos Planos de Resíduos Sólidos nos Municípios, pelo 

zoom do Departamento de Comissões, em 03/09/2020; 

 Participou de reunião para tratar de Apresentação do Projeto do Zoobotânico, em pela 

plataforma Meet, em 04/09/2020; 

 Participou de Ato Simbólico em Defesa da Amazônia, denominado “Plantando 

Vidas”, realizado pelo Movimento dos Atingidos pela Barragens – MAB, Rede 

Ambiental do Piauí - REAPI, em 05/09/2020; 

 Participou de Audiência Pública sobre o Parque Zoobotânico de Teresina, transmissão 

pelo youtube do Gov. do Estado, em 22/09/2020; 

 Participou de reunião com a Coordenadora do Curso de Gestão Ambiental do IFPI, 

para parceria com a OAB/PI sobre Educação Ambiental aos Gestores Municipais, em 

07/10/2020; 

 Participou de Audiência Pública referente a Concessão para gestão, manutenção e 

exploração integradas com encargos de requalificação e modernização do Parque 

Zoobotânico e início de processo licitatório, no auditório da Sead-Prev, em 

23/10/2020; 

 Participou da 2ª reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CONSEMA, em 20/11/2020; 

 Participou da 3ª reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

CONSEMA, em 27/11/2020. 

 

 

 

 



                    
 

 

o Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação 

  

 Participou da LIVE: Como Potencializar a Marca em Período de Crise, às 10h, no 

instagram, em 16/04/2020;  

 Realizou LIVE – Comunicação: O X da Questão, transmitido pelo instagram da 

própria Comissão, em 21/07/2020; 

 Realizou LIVE – O Processo Administrativo Tributário e o Empreendedorismo com 

Responsabilidade Fiscal, transmitido pelo instagram do Presidente da Comissão, em 

28/07/2020; 

 Realizou LIVE –O CARF e o Planejamento Tributário, transmitido pelo instagram do 

Presidente da Comissão, em 29/07/2020; 

 Realizou LIVE – Conselho de Contribuintes Municipal e Recursos Hierárquico, 

transmitido pelo instagram do Presidente da Comissão, em 31/07/2020; 

 Apoio no Workshop Decifre seu talento – Guia Prático para Acertar na sua Escolha 

Profissional, realizado pela Comissão OAB na Universidade, com transmissão pelo 

youtube da OAB Piauí, em 05/12/2020. 

 

o   Comissão de Informática 

 

 Participou de LIVE: Lei Geral de Proteção de Dados e Esclarecendo seus Direitos; 

plataforma da Faculdade FATEPI/FAESPI, em 04/05/2020; 

 

 

o Comissão de Direito à Educação - Criada em janeiro/2020 

 

 Posse do Presidente da Comissão, Dr. Manoel Carlos de Andrade Neto, em 

13/02/2020; 

 Entrevista presencial na Rádio CBN, tendo como pauta a PEC nº 05/15, referente à 

continuidade do FUNDEB, em 19/02/2020; 

 Realizou a primeira reunião da Comissão, em 19/02/2020; 

 Participou da solenidade de entrega da reforma do Conselho Estadual de Cultura do 

Estado do Piauí, em 02/03/2020; 

 Realizou a segunda reunião ordinária da Comissão, em 18/03/2020; 

 Realizou LIVE pelo instagram, com o tema “Homeschooling em Foco”, em 21/04; 

 Enviou ofícios para a Secretaria Municipal de Educação de Teresina e para a 

Secretaria de Estado da Educação do Piauí solicitando esclarecimentos sobre as 

medidas adotadas para auxiliar os alunos com necessidades educacionais especiais 

durante a pandemia da covid-19, em 22/04/2020; 

 Participou de videoconferência juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos do 

Consumidor da OAB/PI, o PROCON, NUDECON e SINEPE de audiência para 

discutir a situação dos contratos educacionais no âmbito do Estado do Piauí, durante a 



                    
 

 

situação da pandemia do covid-19, referente ao ensino infantil, creches, em 

29/04/2020; 

 Participou de videoconferência juntamente com a Comissão de Defesa dos Direitos do 

Consumidor da OAB/PI, o PROCON, NUDECON e SINEPE de audiência para 

discutir a situação dos contratos educacionais no âmbito do Estado do Piauí, durante a 

situação da pandemia do covid-19, referente ao ensino médio, fundamental e superior, 

em 30/04/2020; 

 Participou de reunião on-line, sobre Educação Pública no Piauí no contexto da atual 

crise sanitária, promovida pelo SINTE, em 20/05/2020; 

 Participou do III Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas da OAB/PI – 

Edição Virtual, em 01/06/2020; 

 Enviou ofício para a Secretaria Municipal de Educação de Teresina e Secretaria de 

Estado da Educação do Piauí com sugestão de realização de concurso para criação de 

metodologia de ensino que posso facilitar o processo educacional durante o controle 

da pandemia da covid-19, em 18/06/2020; 

 Participou de LIVE – Aulas Remotas na Educação Municipal de Teresina: Realidade e 

Necessidades, transmissão pelo facebook e youtube do SINDSERM, em 04/07/2020; 

 Participou do projeto de Extensão “Educação domiciliar no contexto da pandemia”, 

em conjunto com a UFPI, dias 29 e 30/07/2020; 

 Participou de reunião de Presidentes de Comissões ligadas à Educação organizada 

pela Comissão Especial de Direito à Educação da OAB para tratar da atual situação da 

Educação no Brasil, em 06/08/2020; 

 Realizou a terceira reunião ordinária da Comissão, em 27/08/2020; 

 Participou do I Congresso Interdisciplinar de Direito e Contemporaneidade realizado 

pela Comissão OAB na Universidade, dias 07 e 08/09/2020; 

 Participou do evento “O Direito à Educação no Brasil”, organizado pela Comissão 

Especial de Direito à Educação da OAB Nacional e pela Comissão Especial de Direito 

e Literatura da OAB Nacional, em 29/09/2020; 

 Participação no IV Colégio de Presidentes de Comissões Temáticas da OAB/PI – 

edição virtual, em 13/10/2020; 

 Participou de LIVE com o tema “O retorno gradativo das aulas em tempo de 

pandemia”, em 05/11/2020; 

 

o Comissão de Estágio e Exame de Ordem 

 

 Participou da LIVE: Exames de Ordem e Estágio em Tempos de Pandemia, no 

instagram, em 21/05/2020; 

 Realizou juntamente com a Comissão OAB na Universidade o curso de Iniciação ao 

Estágio on-line, em 15/06/2020; 

 Participou de Maratona Jurídica – Law Talks, em 29/06/2020; 

 Participou de Maratona Jurídica – Law Talks, em 01/07/2020; 



                    
 

 

 Palestrou no Evento: Webinar Advocacia – Saiba como defender as suas Prerrogativas 

e Promover a Publicidade de forma Ética, em 02/07/2020; 

 Participou de gravação da TV OAB com o tema: Exame de Ordem, em 01/12/2020;  

 Realizou a Blitz da Aprovação, na entrada da OAB/PI, pelo Drive Thru, em 

03/12/2020; 

 Apoio no Workshop Decifre seu talento – Guia Prático para Acertar na sua Escolha 

Profissional, realizado pela Comissão OAB na Universidade, com transmissão pelo 

youtube da OAB Piauí, em 05/12/2020. 

 

 

o Comissão de Direito Condominial  

 

 Posse da Diretoria da Comissão de Direito Condominial em 15/01/2020; 

 Reunião de Diretoria da Comissão de Direito Condominial, em 23/01/2020; 

 Realizou a 1ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, em 05/02/2020; 

 Participou a convite da Presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/SP do 

evento “Mulheres no Direito Imobiliário”, com o tema da Mediação de Conflitos do 

Direito Imobiliário com enfoque no Direito Condominial, 13/02/2020; 

 Realizou a 2ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, em 18/02/2020; 

 Divulgou Post em alusão ao Dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher; 

08/03/2020; 

 Participou de LIVE realizada pela OAB/RJ sobre Mediação Condominial e Violência 

Doméstica em tempos de isolamento social”, em 09/04/2020; 

 Realizou a 3ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, 11/04/2020; 

 Participou de LIVE da OAB-São José dos Campos/SP “O Direito Condominial na 

Prática em Tempos de Pandemia”, realizado pela em 24/04/2020; 

 Realizou a 4ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, em 07/05/2020; 

 Realizou LIVE: Tópicos de Direito e Gestão Condominial em Tempos de Pandemia – 

Edição Nordeste, em 13/05/2020; 

 Realizou LIVE: Mulheres Condominiais – Violência contra Mulher no espaço 

Condominial em Tempos de Pandemia, no youtube da referida Comissão, em 

26/05/2020; 

 Realizou LIVE: COVID-19 e a Quebra de Paradigmas no Direito e na Gestão de 

Condominial, no canal do youtube da Comissão, em 29/05/2020; 

 Realizou a 5ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, em 02/06/2020; 

 Participou de LIVE realizada pela ABAMI – Associação Brasileira RJ sobre “As 

vantagens da Mediação em Condomínios, em 08/06/2020; 

 Concedeu entrevista ao Bom Dia PI, falando de fechamento das áreas comuns em 

Condomínio; 

 Realizou LIVE: Saúde, Sossego e Segurança em Condomínio, no canal do youtube da 

Comissão, em 09/06/2020; 



                    
 

 

 Realizou LIVE: Mediação Condominial, no canal do youtube da Comissão, em 

11/06/2020; 

 Realizou LIVE: Tópicos de Direito, Contabilidade e Gestão Condominial – edição 

Brasil x Itália, no canal do youtube da Comissão, em 20/06/2020; 

 Participou de LIVE realizada pela ABAMI – Associação Brasileira RJ, em 

07/07/2020; 

 Realizou LIVE: Reabertura das Áreas Comuns de Condomínio, no canal do youtube 

da Comissão, em 20/08/2020; 

 Realizou a 6ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, em 21/08/2020; 

 Realizou LIVE: Direito, Contabilidade e Gestão Condominial – edição Brasil x Itália, 

no canal do youtube da Comissão, em 29/08/2020; 

 Participou do III Congresso Luso-Brasileiro de Direito Imobiliário, promovido pelo 

Núcleo de Estudos e Evolução do Direito -NEED, de 17 à 19/11/2020; 

 Realizou a 7ª reunião ordinária da Comissão de Direito Condominial, em 11/12/2020 

 

o Comissão de Combate à Corrupção e a Impunidade 

 

 Realizou LIVE: Advocacia em Ação, Episódio 01- OAB, Mercado e Pós-Pandemia, 

transmissão pelo instagram do Presidente da Comissão, em 25/06/2020; 

 Realizou LIVE: Advocacia em Ação, Episódio 01- OAB, Mercado e Pós-Pandemia, 

transmissão pelo instagram do Presidente da Comissão, em 09/07/2020; 

 Realizou LIVE: Episódio 02 – Empreendedorismo na Advocacia, transmissão pelo 

instagram do Presidente da Comissão, em 30/07/2020; 

 

 

o Comissão de Direito Securitário 

 

 Reorganização da Diretoria da Comissão com a Posse do Novo Presidente, Dr. 

Thiago Edirsandro Albuquerque Normando, da Vice-Presidente, Dra. Maria Elvina 

Lages Veras Barbosa e do Secretário Adjunto, Dr. Emerson Delon dos Santos 

Melo, junho/2020; 

 Atuação em relação aos direitos segurados para obrigatoriedade da cobertura de 

testes de COVID-19 pelos planos de saúde durante a pandemia, em 30/06 e 

01/07/2020; 

 Atuação em relação aos segurados de planos de saúde e seus direitos, em virtude do 

protocolo de procedimentos do CRM-PI para retorno de cirurgias eletivas durante a 

pandemia, em 31/08/2020; 

 Plano de atração e retenção de novos membros da Comissão, em setembro/2020; 

 Participou do IV Colégio de Presidentes das Comissões Temáticas – Edição 

Virtual, em 13/10/2020; 

                                   



                    
 

 

o Comissão de Acompanhamento do Processo Legislativo 

 

 Participou de reunião para debater o calendário de tramitação da mensagem do 

Governo nº 39 que “estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2021 

– LOA 2021”, na ALEPI, em 02/12/2020; 

 

 

o Comissão de Direito Sindical 

 

 Realizada a primeira reunião ordinária com os membros da Comissão de Direito 

Sindical, de forma presencial, para discutir e deliberada acerca dos seguintes temas: 

Participação da Comissão em eventos promovidos por outras Entidades; Elaboração 

da Cartilha sobre Direito Sindical e o calendário das ações a serem executadas em 

2020; 

 Participação de membros da Comissão em outras atividades no meio virtual, as quais 

não estavam inseridas no cronograma previamente estabelecido por esta Comissão; 

 Participação em Lives promovidas por Entidades Sindicais de âmbito Estadual, 

Nacional e Internacional, onde foram constatados problemas atualmente enfrentados 

no movimento sindical, que servirá como diretrizes para os estudos na elaboração da 

Cartilha desta Comissão; 

 Reunião com Advogados sindicalistas de alguns estados, para debater sobre as 

determinações aprovadas em decreto do governo, referentes à supressão de direitos 

dos trabalhadores em tempos de pandemia e os seus impactos futuros; 

 Será realizada reunião em dezembro para organizar o calendário das atividades de 

2021 e as ações não efetivadas em 2020, deverá ser alocadas para a execução no 

primeiro trimestre do ano seguinte. 

 

 

o Comissão de Fiscalização da Publicidade Irregular e do Exercício Profissional do 

Advogado  

 

 Promoveu Campanha em parceria com o Tribunal de Ética e Disciplina e a 

Corregedoria da OAB/PI, através das redes sociais, orientação aos colegas 

Advogados, principalmente no período de pandemia da Covid-19, como divulgar seu 

local de trabalho e a forma de relacionamento e obtenção de cliente; 

 Através de ofício, foi solicitado a um Advogado a retirada de um painel na entrada de 

seu escritório, por não seguir o padrão solicitado pela OAB/PI, onde a Comissão foi 

prontamente atendida; 

 As demais notificações, foram feitas de forma mais discreta, através de solicitações 

pelo whatsApp, onde constavam reclamações de alguns Advogados que estavam 

oferecendo seus serviços advocatícios de forma irregular nas redes sociais, onde foram 

atendidas sem mais incidências dos colegas Advogados; 



                    
 

 

 Devido a Pandemia Covid-19, foram deixadas de realizar atividades, inclusive em 

parceria com a Comissão Nacional de Fiscalização e a Corregedoria do Conselho 

Federal. 

 

 

o Comissão de Defesa e Valorização do Concurso Público 

 

 Solicitação de suspensão da realização da aplicação da Prova e Prorrogação do prazo 

de validade do Concurso Público da Câmara Municipal de Corrente –PI;  

 Solicitação para a APPM de suspensão do prazo de validade dos Concursos Públicos 

homologados pelos Municípios Piauienses; 

 Solicitação ao Governo do Estado do Piauí de suspensão do prazo de validade dos 

Concursos Públicos homologados pelo estado do Piauí;  

 Solicitação ao Procurador Geral de Justiça do Estado do Piauí para providências no 

sentido de serem adotados provimento de cargos de Promotor de Justiça nas Comarcas 

do Interior do Estado do Piauí.  

 

 

o Comissão de Estudos Tributários 

 

 Participou da 1ª reunião virtual do Fórum Aduaneiro da 3ª Região Fiscal, 

integrando as Unidades Intervenientes e Entidades do PI, CE e MA, em 22/10/2020;  

 

 

o Comissão de Estudos sobre o Porte de Armas para Advogados 

 

 Reunião de membros da Comissão de Estudos sobre o Porte de Armas para 

Advogados com o Presidente da OAB/PI, Dr. Celso Barros Neto e com o 

Tesoureiro, Dr. Einstein Sepúlveda para discutir futuras ações e projetos da 

Comissão, em 20/11/2020.  

 

 

o Comissão de Sociedade dos Advogados 

           Registro de Novos Contratos        Quant: 26 

           Registro de Sociedade Unipessoal       Quant: 94 

           Registro de Aditivos        Quant: 35 

           Contratos de Associação       Quant: 07 

           Distrato Social         Quant: 09 

           Distrato de Associação       Quant: 00 

           Transformações        Quant: 09 

 

 

 



                    
 

 

o Comissão de Direito Financeiro 

 Criada em Setembro/2020 

 

 

o Comissão Especial de Inteligência Artificial e Acompanhamento de Súmulas e 

Precedentes do Poder Judiciário 

 Criada em Outubro /2020 

 

 

 Comissões que possuem departamento próprio  
 

 Comissão de Cultura e Eventos;  

 Comissão de Estágio e Exame de Ordem;  

 Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem; 

 Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados; 

 

o Comissão de Sociedade de Advogados (vinculada à Secretaria Geral da OAB/PI).  



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

GALERIA DAS 

COMISSÕES TEMÁTICAS 

OAB / PIAUÍ TRIÊNIO  

2019 - 2021 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
  

 

 

 

 

 

Comissão de Fiscalização da Publicidade 
Irregular do Exercício do Advogado 

Comissão de Advocacia Pública Comissão de Proteção e Defesa dos Animais 

Comissão de Defesa e Valorização do 
Concurso Público 

Comissão de Direito Condominial 

Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência OAB/PI 

Comissão de Direito Securitário da OAB/PI Comissão de Direito Sindical OAB/PI 

Comissão de Direito Desportivo OAB/PI Comissão de Direito à Educação da OAB/PI 

Comissão de Direito Agrário e Agronegócios 
OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

Comissão de Direito Urbanístico OAB/PI 

Comissão de Liberdade Religiosa OAB/PI Comissão de Mediação, Conciliação e 
Arbitragem OAB/PI 

Comissão da Diversidade Sexual OAB/PI Comissão de Direito Estudos Constitucionais 
OAB/PI 

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

Comissão de Políticas Públicas Sobre Drogas 
OAB/PI 

Comissão de Justiça Restaurativa e Direito 
Sistêmico (CJRDS) OAB/PI 

Comissão de Direito da Saúde OAB/PI 

Comissão de Direito Previdenciário OAB/PI Comissão OAB na Universidade OAB/PI 

Comissão de Direito das Famílias e Sucessões 
OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comissão de Direito do Trabalho OAB/PI Comissão de Liberdade Imprensa e Expressão 
OAB/PI 

Comissão da Mulher Advogada OAB/PI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comissão de Assistência Judiciária OAB/PI Comissão de Combate a Corrupção e a 
Impunidade OAB/PI 

Comissão de Apoio à Vítima de Violência 
OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comissão de Controle de Atividades Públicas 
OAB/PI 

Comissão de Cultura e Eventos OAB/PI Comissão de Advocacia em Estatais OAB/PI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comissão de Defesa do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos OAB/PI 

Comissão de Defesa dos Direitos do 
Consumidor OAB/PI 

Comissão de Defesa das Prerrogativas dos 
Advogados OAB/PI 

v 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
OAB/PI 

Comissão de Defesa e Valorização dos 
Honorários OAB/PI 

Comissão Direito no Trânsito OAB/PI 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Direito Digital OAB/PI Comissão de Direito Empresarial, Compliance e 
Governança Corporativa OAB/PI 

Comissão de Direito Eleitoral OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Comissão de Direito Imobiliário OAB/PI Comissão de Direito Municipal OAB/PI Comissão de Direitos Difusos e Coletivos 
OAB/PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Exame e Estágio e Exame de 
Ordem OAB/PI 

Comissão de Estudos Tributários OAB/PI Comissão de Educação Jurídica OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comissão de História, Memória Verdade e 
Justiça OAB/PI 

Comissão de Informática OAB/PI Comissão de Precatórios OAB/PI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comissão de Relação com o Poder Judiciário 
OAB/PI 

Comissão de Segurança Pública e Direito Penal 
OAB/PI 

Comissão de Promoção da Cidadania OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comissão de Sociedade de Advogados OAB/PI Comissão do Advogado Professor OAB/PI Comissão do Jovem Advogado OAB/PI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Comissão de Petróleo, Energia e Mineração 
OAB/PI 

Comissão Direito Notarial e Registral OAB/PI Comissão da Verdade da Escravidão Negra do 
Brasil OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Relações Institucionais OAB/PI Comissão de Direito Penitenciário OAB/PI Comissão de Parcerias na Administração 
Pública OAB/PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Comissão Direito Militar OAB/PI Comissão de Estudos Sobre Porte de Armas Para 
Advogados OAB/PI 

Comissão de Orçamento e Contas OAB/PI 



ANO 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comissão de Acompanhamento do Processo 
Legislativo OAB/PI 

Comissão de Gestão, Empreendedorismo e 
Inovação OAB/PI 

Comissão Especial Temporária de 
Acompanhamento da Pandemia –Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÕES 

 

 

TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Inteligência Artificial e 
Acompanhamento de Sumulas e Precedentes 

do Poder Judiciário OAB/PI 


