
1



2

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ................................................................. 3
OAB EM NÚMEROS  .............................................................. 4
OAB CONTRA A CRISE FINANCEIRA ........................................ 4
CASHBACK OAB PIAUÍ .......................................................... 5
OAB PIAUÍ PELAS PRERROGATIVAS ........................................ 11
MEIO AMBIENTE .................................................................. 13
OAB NA SOCIEDADE ............................................................ 15
ATENDIMENTO PARA A ADVOCACIA ........................................ 20
REVISTA CIENTÍFICA ........................................................... 20
NOVAS SUBSEÇÕES ............................................................. 21
AÇÕES JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO ..................................... 22
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS ........................................................ 28
OAB NAS SUBSECÕES .......................................................... 31
PARCERIAS ........................................................................ 35
NOVA ADVOCACIA ............................................................... 37
AÇÕES .............................................................................. 37
PARIDADE JÁ! .................................................................... 41
EXAME DE ORDEM ............................................................... 43
OAB NAS ELEIÇÕES ............................................................. 46
ACESSIBILIDADE ................................................................. 50
SOLIDARIEDADE ................................................................. 53
CAMPANHAS ...................................................................... 54
NOVEMBRO AZUL ................................................................ 54
OUTUBRO ROSA .................................................................. 55
HOMENAGEM ...................................................................... 56
OAB + ESA PIAUÍ ................................................................ 58
COMISSÃO ESPECIAL TEMPORÁRIA DO ACOMPANHAMENTO DA
PANDEMIA DA COVID-19 ....................................................... 68



3

Apresentamos à Advocacia, bem como à sociedade piauiense, o volume III do infor-
mativo, em formato impresso e digital, com o levantamento das principais ações 
da OAB Piauí entre 04/09/2020 e 20/12/2020, momento ainda marcado pela pan-
demia da Covid-19. O volume 1 levantou as ações dos primeiros 70 dias; o volume 
2, as ações dos 95 dias seguintes; e este volume refere-se aos últimos meses.

Nesse período, a OAB Piauí retomou de forma gradual os trabalhos presenciais, 
observando rigorosamente os protocolos estabelecidos pelas autoridades sani-
tárias para prevenção da COVID-19, sem prejuízo da continuidade do teletrabalho, 
sempre visando bem atender às demandas da advocacia.

Apesar de a pandemia ainda subsistir, o ritmo de trabalho da Seccional não di-
minuiu. Mantivemos as ações já iniciadas e realizamos muitas outras, como se 
percebe na extensa prestação de contas do que fizemos nesses dias ainda tão di-
fíceis, firmes na luta pela Justiça, na preservação das prerrogativas dos(as) Advo-
gados(as), na discussão de pautas da saúde, educação, segurança pública, siste-
ma penitenciário, políticas públicas, eleições, transporte e na oferta de inúmeros 
cursos, sendo a maioria gratuitos!

Para tanto, contamos com o apoio permanente de todo o Sistema OAB, razão pela 
qual renovamos o nosso agradecimento a todos da gestão, que, mesmo nesse pe-
ríodo de turbulências, contribuíram para a realização de tantas ações: os direto-
res das 13 Subseções de Água Branca, Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, 
Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença; 
os diretores e membros das 72 Comissões da OAB e das Subcomissões; os Conse-
lheiros da OAB e do CEJA; os representantes do Conselho Federal, da Caapi e da 
ESA, como também os colaboradores da OAB.

Criamos mais duas subseções (de Esperantina e de São João do Piauí), sem que as 
demais tivessem seus repasses diminuídos.

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

Seguimos vigilantes e atuantes para superar essa crise sem precedentes, na es-
perança de que vençamos logo essa guerra e que o ano de 2021 seja de reconstru-
ção.

Teresina(PI), 20 de Dezembro de 2020. 
Celso Barros Coelho Neto
Presidente da OAB Piauí
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OAB EM NÚMEROS 

OAB CONTRA A CRISE
FINANCEIRA

OAB em Números - 03/09 a 18/12
Advogados(as) que utilizaram o OAB Office: 2.999
Advogados(as) que utilizaram as salas de videoconferência: 111
Certidões emitidas: 321
Novos cadastros de Inss Digital : 100
Advogados inscritos e Regulares 131 
(compromisso presencial e virtual)
Solenidades de compromisso: 107
Estagiários inscritos e regulares: 03
Cursos pela ESA: 19

OAB Piauí institui Programa de Regularização Financeira (REFIS) para 
a Advocacia

O Conselho Pleno da OAB Piauí, no dia 24/11, instituiu o Programa de Regulariza-
ção Financeira (REFIS) da Seccional Piauí. Por meio da Resolução nº 02/2020, 
os Advogados e Advogadas tem mais facilidade para regularizar as anuidades 
através de parcelamento. Dentre as opções, a Resolução permite a redução de 
100% da multa e dos juros de mora, caso o(a) Advogado(a) opte pelo pagamento 
à vista. Se parcelados em até três prestações, no cartão de crédito, será pos-
sível obter uma redução de 90% da multa e dos juros de mora. É possível ainda 
parcelar os débitos em até 24 prestações, no boleto bancário. Neste caso, o(a) 
Advogado(a) terá redução de 30% no valor da multa e dos juros de mora.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-institui-programa-de-regularizacao-financeira-refis-para-a-advocacia/
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Alvarás do Banco do Brasil: Comissões da OAB Piauí requerem aten-
dimento presencial de Advogados(as) e agilidade no pagamento via 
convênio OAB e BB

#Cashback OAB PI: Compre e acumule créditos para descontar em até 
100% no valor da sua anuidade

A OAB Piauí, por meio das Comissões de Defesa das Prerrogativas dos Advo-
gados, de Direito Previdenciário e da Coordenação da Central de Alvarás, se 
reuniu com representantes do Banco do Brasil, nesta quinta-feira (08/10), para 
pedir providências sobre pagamentos referentes a precatórios, RPVs e Alvarás 
diretamente a Advogados(as) e seus constituintes nas agências.

A Seccional lançou o Cashback OAB Piauí, um programa de crédito em que Ad-
vogados(as) participantes recebem um percentual de volta nas compras on-li-
ne realizadas na rede conveniada. O diferencial é que o valor pode ser utilizado 
para quitar a anuidade de 2021. O Cashback OAB Piauí reúne mais de 700 lojas 
conveniadas, que incluem supermercados, serviços de streaming, lojas de ves-
tuário, de eletrônicos, livros, entre muitos outros. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CASHBACK OAB PIAUÍ 

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/
http://www.oabpi.org.br/cashback-oab-piaui-entenda-como-usufruir-dos-beneficios/
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Reajuste Zero – Conselho Pleno da OAB Piauí mantém o mesmo valor 
da anuidade para 2021

Conselho Pleno: OAB Piauí aprova orçamento para 2021 sem qualquer 
reajuste da anuidade

Na Sessão Ordinária realizada no dia 29/10, o Conselho Pleno da OAB Piauí apro-
vou o Reajuste Zero para a anuidade de 2021. Isso significa que Advogados e 
Advogadas inscritos na Seccional pagarão o mesmo valor instituído para o ano 
de 2020. Com isso, a gestão 2019/2021 se manterá sem nenhum aumento real 
da anuidade durante o período. Além disso, foi aprovado também o desconto 
50% para a Jovem Advocacia nas taxas de abertura de sociedade de Advoga-
dos(as).

A Comissão do Orçamento e Contas da OAB Piauí apresentou, na Sessão do 
Conselho Pleno do dia 26/11, a proposta orçamentária para o exercício de 2021. 
A pauta defendida teve como relator o Diretor-Tesoureiro da Seccional, Eins-
tein Sepúlveda. Ainda foram mantidos os descontos incidentes sobre o valor 
da anuidade, concedidos da seguinte forma: 20% de desconto para pagamen-
to até o dia 31 de janeiro de 2021; 10% de desconto para pagamento até o dia 28 
de fevereiro de 2021; e 5% de desconto para pagamento até o dia 31 de março 
de 2021.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/reajuste-zero-conselho-pleno-da-oab-piaui-mantem-o-mesmo-valor-da-anuidade-para-2021/
http://www.oabpi.org.br/conselho-pleno-oab-piaui-aprova-orcamento-para-2021-sem-qualquer-reajuste-da-anuidade/
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Dia da Consciência Negra: lutar contra o racismo é fazer Justiça!

OAB Piauí participa de Sessão Solene de posse dos novos dirigentes 
do TRT da 22ª região

 O dia 20 de novembro é marcado no Brasil como o Dia Nacional da Consciência 
Negra. A data foi instituída de forma oficial em 2011, por meio da Lei nº 12.519, 
com o propósito de relembrar o fim da escravidão no Brasil.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, participou da Solenidade de Posse dos novos dirigentes do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT-PI). Na oportunidade, tomaram 
posse a Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho como Presidente do TRT-22 
e o Desembargador Francisco Meton Marques de Lima como Vice-Presidente 
e Corregedor para o biênio 2021/2022. Também prestigiaram a  solenidade a 
Presidente e o Secretário Adjunto da Comissão de Direito do Trabalho da OAB 
Piauí, Heloísa  Hommerding e  Edvaldo Aquino, respectivamente.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/dia-da-consciencia-negra-lutar-contra-o-racismo-e-fazer-justica/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-sessao-solene-de-posse-dos-novos-dirigentes-do-trt-da-22a-regiao/
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V Colégio de Presidentes das Subseções da OAB Piauí avalia positiva-
mente ações realizadas ao longo do ano de 2020

Avaliação das ações desenvolvidas, melhorias estruturais nas Subseções, 
prestação jurisdicional e demandas da Advocacia de Norte a Sul do Estado, fo-
ram alguns dos temas abordados durante o IV Colégio de Presidentes das Sub-
seções. Conduzido pelo Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto, o 
evento ocorreu na Sala do Conselho Pleno, cumprindo todas as medidas sani-
tárias contra à Covid-19, orientadas pelas organizações de saúde. Estiveram 
presentes 9 Presidentes de Subseções, Diretores da OAB Piauí e o Secretário-
-Geral do CFOAB, Alberto Simonetti, que também é Coordenador Nacional do 
Exame de Ordem.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

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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OAB Piauí sedia evento que debate o porte e a posse de armas no Brasil

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, sediou o evento do Movi-
mento ProArmas, no auditório da OAB Piauí “Ministro Reis Veloso”. Na ocasião, 
o idealizador do movimento, Marcos Pollon, palestrou sobre o porte e a posse 
de armas no Brasil.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-sedia-evento-que-debate-o-porte-e-a-posse-de-armas-no-brasil/
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OAB Piauí lança livro “Constituição do Estado do Piauí: 30 anos” reu-
nindo autores da obra

Em uma noite cultural, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, rea-
lizou a solenidade de lançamento do livro “Constituição do Estado do Piauí: 30 
anos”. O momento foi conduzido pelo Presidente da Seccional, Celso Barros 
Coelho Neto, idealizador do projeto e organizador da obra, e aconteceu na sede 
da instituição.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-lanca-livro-constituicao-do-estado-do-piaui-30-anos-reunindo-autores-da-obra/
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OAB PIAUÍ PELAS
PRERROGATIVAS 
OAB Piauí realiza dois Desagravos Públicos em favor de Advogados(as) 
que tiveram suas prerrogativas violadas em São João do Piauí

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, realizou dois desagravos 
públicos nas cidades de São João do Piauí, no dia 19/11. Os atos aconteceram 
em razão das violações de prerrogativas da Advogada Luciana de Sousa Caval-
cante e do Advogado Daniel Rodrigues Paulo e contaram com a Presença de Di-
rigentes da OAB Piauí, Conselheiros Federais e Seccionais, além de Advogados 
e Advogadas que militam na região.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-dois-desagravos-publicos-em-favor-de-advogadosas-que-tiveram-suas-prerrogativas-violadas-em-sao-joao-do-piaui/
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OAB Piauí realiza Desagravo Público em São Raimundo Nonato em de-
fesa das prerrogativas

Defesa das Prerrogativas da Advocacia: Comissão apresenta resulta-
dos do trabalho executado no ano de 2020

“Mais do que prestar solidariedade, a OAB Piauí realiza esse desagravo para re-
afirmar o compromisso de estar sempre atenta e vigilante”, frisou o Presidente 
Celso Barros Coelho Neto, ao conduzir o Desagravo Público em favor do Advo-
gado Edinaldo Almeida, na sede da Subseção da OAB de São Raimundo Nonato. 
O Desagravo Público aconteceu no dia 20/11, reunindo diretores da Seccional 
Piauí, da Subseção, Advogados e Advogadas que militam na região.

A Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Piauí, apresen-
tou, ao Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto, o relatório de ativi-
dades do ano de 2020. O documento foi entregue pelo Presidente da Comissão, 
Marcus Nogueira, e pela Vice-Presidente, Michele Amorim.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-dois-desagravos-publicos-em-favor-de-advogadosas-que-tiveram-suas-prerrogativas-violadas-em-sao-joao-do-piaui/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-desagravo-publico-em-sao-raimundo-nonato-em-defesa-das-prerrogativas/


13

OAB Piauí discute projeto de concessão do Parque Zoobotânico com 
Superintendência de Parcerias e Concessões do Estado

OAB Piauí participa de ação em Defesa da Amazônia 

OAB Piauí visita sede de Projeto que recupera áreas cobertas por lixo 

A OAB Piauí participou de reunião virtual com a Superintendente de Parcerias e 
Concessões do Estado (SUPARC), Viviane Moura. Esteve em pauta, a concessão 
de uso do Parque Zoobotânico de Teresina, bem como o plano de investimen-
tos na infraestrutura e melhorias na administração do Parque.

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da OAB Piauí par-
ticipou do Ato Simbólico em defesa da Amazônia “Plantando Vidas”. O evento 
teve como objetivo chamar atenção e sensibilizar a população para os ataques 
que tem ocorrido na Amazônia.

O Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da OAB Piauí, 
Rodrigo Castelo Branco, visitou a sede do Projeto Recicla TV. A ação, desenvol-
vida pelos estudantes Mateus Brito e Douglas Barros, consiste em recuperar 
áreas cobertas por lixo, no Bairro Santa Barbara em Teresina.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

MEIO AMBIENTE

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-discute-projeto-de-concessao-do-parque-zoobotanico-com-superintendencia-de-parcerias-e-concessoes-do-estado/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-acao-em-defesa-da-amazonia-neste-sabado-05/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-visita-sede-de-projeto-que-recupera-areas-cobertas-por-lixo/
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OAB Piauí estuda ações contra a poluição da Barragem de Piracuruca

OAB Piauí participa de Audiência Pública sobre a concessão e revita-
lização do Parque Zoobotânico de Teresina

Natureza em pauta: representantes da OAB Piauí realizam plantio com-
pensatório de mudas na Sede da Seccional

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, reuniu-se com o Presi-
dente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da OAB Piauí, Rodri-
go Castelo Branco, e com o Consultor Ambiental Felipe Riedel. Na ocasião, eles 
discutiram a respeito da poluição da Barragem de Piracuruca.

A OAB Piauí, por meio a Comissão de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos (CMARH), participou de Audiência Pública sobre a revitalização do Par-
que Zoobotânico de Teresina. Na ocasião, estiveram em pauta detalhes sobre a 
Parceria Púbico Privada (PPP), na qual está prevista a requalificação e moder-
nização do Parque, além de sua concessão de uso para manutenção e explora-
ção integradas.

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, realizaram 
o plantio de mudas de plantas, na sede da OAB Piauí. A ação é parte ainda do I 
Congresso Internacional de Direitos Culturais (CIDECULT), ocorrido em setem-
bro de 2019.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-estuda-acoes-contra-a-poluicao-da-barragem-de-piracuruca/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-audiencia-publica-sobre-a-concessao-e-revitalizacao-do-parque-zoobotanico-de-teresina/
http://www.oabpi.org.br/natureza-em-pauta-representantes-da-oab-piaui-realizam-plantio-compensatorio-de-mudas-na-sede-da-seccional/


15

OAB NA SOCIEDADE
OAB Piauí reitera pedido de participação nos trabalhos de criação do 
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Piauí

OAB Piauí solicita esclarecimentos sobre o caso do vídeo das policiais 
militares do Piauí em rede social

Comissão de Trânsito da OAB Piauí alerta a população sobre o número 
de acidentes no Estado

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, representada pela Comissão 
de Direito Militar, reforçou, no início do mês de setembro, o pedido para parti-
cipar dos trabalhos de criação do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar 
do Estado do Piauí à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão da 
Mulher Advogada, solicitou esclarecimentos sobre a Portaria nº 085/SIND/COR-
REG, acerca do processo de Sindicância para apurar supostas transgressões 
disciplinares cometidas por policiais militares fardadas, em vídeo exibido em 
redes sociais.

Em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a Década de 
Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020), na qual os governos de todo o 
mundo se comprometem a tomar novas medidas para prevenir acidentes no 
trânsito. De todos os estados brasileiros, nos últimos 10 anos, somente os es-
tados das regiões Norte e Nordeste tiveram aumento na quantidade de inde-
nizações por mortes em acidente de trânsito. O Maranhão foi o estado com 
aumento de 46%, seguido pelo Piauí, com 42%.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-reitera-pedido-de-participacao-nos-trabalhos-de-criacao-do-codigo-de-etica-e-disciplina-da-policia-militar-do-piaui/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-esclarecimentos-sobre-o-caso-do-video-das-policiais-militares-do-piaui-em-rede-social/
http://www.oabpi.org.br/comissao-de-transito-da-oab-piaui-alerta-a-populacao-sobre-o-numero-de-acidentes-no-estado/
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Comissões da OAB Piauí doam livros para o projeto social “Lagoas de 
Leitura”

OAB Piauí recebe visita institucional dos diretores do Conselho Esta-
dual dos Detetives e Agentes de Investigação do Estado do Piauí

OAB Piauí e Entidades públicas requerem a prorrogação da prisão do-
miciliar para os apenados em regime semiaberto

A Comissão de Advocacia Pública, em parceria com a Comissão da Jovem Ad-
vocacia e da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE), 
promoveu uma doação de livros para o projeto “Lagoas de Leitura”. A ação acon-
teceu na manhã no Parque Lagoas do Norte.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, recebeu a visita institu-
cional dos representantes do  Conselho Estadual dos Detetives e Agentes de 
Investigação do Estado do Piauí (CEDAIC-PI), sendo Cristino Abílio (Diretor-Pre-
sidente), João Holneyker (Diretor Jurídico) e Denis Freitas (Advogado e Coorde-
nador Jurídico).

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, juntamente com a Associa-
ção de Assessoria Técnica Popular em Direitos Humanos, a Defensoria Pública 
do Estado do Piauí, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e a Rede Jurídi-
ca pela Reforma da Política de Drogas ajuizaram um habeas corpus coletivo, 
requerendo a prorrogação do regime de prisão domiciliar para os apenados 
que estão cumprindo pena em regime semiaberto. O Desembargador Edvaldo 
Moura deferiu liminar do habeas corpus coletivo e a medida estendeu o regime 
de prisão domiciliar por um prazo de 90 dias para os apenados que estão cum-
prindo pena em regime semiaberto ou até que seja apresentado e implemen-
tado plano de segurança para retorno presencial.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/comissoes-da-oab-piaui-doam-livros-para-o-projeto-social-lagoas-de-leitura/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-recebe-visita-institucional-dos-diretores-do-conselho-estadual-dos-detetives-e-agentes-de-investigacao-do-estado-do-piaui/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-entidades-publicas-solicitam-a-prorrogacao-da-prisao-domiciliar-para-os-apenados-em-regime-semiaberto/
http://www.oabpi.org.br/habeas-corpus-coletivo-prisao-domiciliar-estendida-por-mais-90-dias-aos-apenados-do-regime-semiaberto/
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Habeas Corpus coletivo: prisão domiciliar estendida por mais 90 dias 
aos apenados do regime semiaberto

OAB Piauí e Força Tarefa Popular realizarão um debate com entidades 
da sociedade civil sobre transparência e combate à corrupção

OAB Piauí é eleita para compor o Conselho Municipal de Políticas Pú-
blicas sobre Drogas

O Desembargador Edvaldo Moura deferiu liminar do habeas corpus coletivo im-
petrado pela Defensoria Pública, juntamente com a OAB Piauí, Associação de 
Assessoria Técnica Popular em Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Es-
tado do Piauí, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e a Rede Jurídica pela 
Reforma da Política de Drogas. 

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve reunido com o Ad-
vogado e Coordenador do Projeto Força Tarefa Popular (FTP), Arimatéia Dan-
tas, para falar sobre o lançamento da campanha “Compromisso Eleitoral com a 
Transparência e Participação Popular para o Controle e Combate à Corrupção”. 

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Política Pública sobre Drogas participou 
das eleições para novos Conselheiros do Conselho Municipal de Políticas Públi-
cas sobre Drogas (COMAD). Na ocasião, a Seccional Piauí foi eleita em primeiro 
lugar, juntamente com o CRESS e ABESPA, para compor o COMAD.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/habeas-corpus-coletivo-prisao-domiciliar-estendida-por-mais-90-dias-aos-apenados-do-regime-semiaberto/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-forca-tarefa-popular-realizarao-um-debate-com-entidades-da-sociedade-civil-sobre-transparencia-e-combate-a-corrupcao/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-eleita-para-compor-o-conselho-municipal-de-politicas-publicas-sobre-drogas/
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Superintendentes da Caixa Econômica Federal na OAB

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, recebeu os Su-
perintendentes Executivo e de Rede da Caixa Econômica Federal, Edilberto 
Oliveira e Jonathas Valente, respectivamente. Na oportunidade, os represen-
tantes da Caixa atenderam o pleito da OAB Piauí ao disponibilizar um gerente 
para a agência da Caixa Econômica da Justiça Federal e mais funcionários na 
agência para que consigam atender a contento a demanda da Advocacia pre-
videnciária.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Esperança Garcia é destaque em matéria da Folha de São Paulo

Esperança Garcia, mulher negra escravizada reconhecida como a primeira Ad-
vogada piauiense, é destaque na edição do dia 19/11 do Jornal Folha de São 
Paulo. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/superintendentes-da-caixa-economica-federal-na-oab/
http://www.oabpi.org.br/esperanca-garcia-e-destaque-em-materia-da-folha-de-sao-paulo/
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Em nova eleição, OAB Piauí permanece integrando o Conselho Estadu-
al dos Direitos da Pessoa Idosa

OAB elabora parecer técnico sobre a flexibilização na realização de 
atividades religiosas no período de fim de ano

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Piauí (CEDIPI) elegeu os re-
presentantes de 10 organizações não governamentais para o biênio 2021/2022. 
Representando a OAB Piauí, o Secretário-Geral, Leonardo Airton, acompanhou 
o processo eleitoral de forma virtual, em que a Presidente da Comissão dos 
Direitos da Pessoal Idosa (CDPI), Jória Batista, votou como Conselheira Titular 
pela permanência da OAB Piauí no Conselho.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Liberdade Religiosa (CLR), obteve res-
posta favorável ao ofício enviado à Prefeitura de Teresina, que solicita a fle-
xibilização dos Decretos para prática de atividades religiosas nos templos da 
Capital durante as celebrações de fim de ano. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/em-nova-eleicao-oab-piaui-permanece-integrando-o-conselho-estadual-dos-direitos-da-pessoa-idosa/
http://www.oabpi.org.br/oab-elabora-parecer-tecnico-sobre-a-flexibilizacao-na-realizacao-de-atividades-religiosas-no-periodo-de-fim-de-ano/
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Atendimento presencial dos Advogados(as) nas unidades prisionais é 
tema de reunião na OAB Piauí

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados 
(CDPA), realizou uma reunião com o Diretor Adjunto e o Assessor Especial da Di-
retoria da Unidade de Administração Penitenciária (DUAP) da SEJUS, Reginaldo 
Moreira e Francisco Flávio, respectivamente. Durante a reunião, ficou definido 
que não haverá mais limite para atendimento presencial para Advogados(as) 
nos presídios, sendo desnecessário o agendamento, salvo para agendamen-
tos virtuais que permanecerão ocorrendo, proporcionando as duas opções de 
atendimento à Advocacia.

A OAB Piauí lançou edital de seleção de artigos para a nova edição da Revista 
Cientifica. Os artigos enviados para a seleção foram voltados à reflexão teóri-
ca, relatos de experiência e estudos de casos com foco nas linhas de pesquisa 
de Direito e Estado, Direito das Relações Sociais, Direito Processual e Gestão 
de Conflitos ou Filosofia do Direito. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

ATENDIMENTO PARA
A ADVOCACIA 

REVISTA CIENTÍFICA

http://www.oabpi.org.br/atendimento-presencial-dos-advogadosas-nas-unidades-prisionais-e-tema-de-reuniao-na-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/revista-cientifica-da-oab-piaui-artigos-submetidos-serao-avaliados-pelo-conselho-editorial/
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OAB e ESA Piauí empossam Editores-Chefes e membro do Conselho 
Editorial da Revista Científica da Seccional

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e o Diretor-Geral da Es-
cola Superior de Advocacia do Piauí (ESA Piauí), Aurélio Lobão, empossaram, 
os Editores-Chefes e a Membro do Conselho Editorial da Revista Científica da 
OAB Piauí (CONSE). Os empossados foram o Conselheiro Federal Thiago Carcará 
(Editor Chefe), o Advogado e Professor Ortiz Coelho (Editor Chefe) e a Advogada 
Leda Eulálio (Membro). 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Subseção da OAB de Valença terá nova Sede

Em reunião institucional, o Presidente e o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Cel-
so Barros Coelho Neto e Einstein Sepúlveda, respectivamente, e a Presidente 
da Subseção da OAB de Valença, Martalene dos Anjos, assinaram uma ordem 
de serviço para dar início à reforma da nova sede da Subseção. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

NOVAS SUBSEÇÕES

Subseções de Esperantina e São João do Piauí são criadas

Compromisso com os Advogados e as Advogadas de todas as regiões do Piauí. 
Em breve, as cidades de Esperantina e São João do Piauí serão contempladas 
com a criação de suas respectivas Subseções. Atualmente, as cidades fazem 
parte das áreas de abrangências das Subseções de Barras e São Raimundo 
Nonato, nesta ordem. A conquista foi aprovada durante a reunião do Conselho 
Pleno da OAB Piauí, realizada no dia 17/12. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-e-esa-piaui-empossam-editores-chefes-e-membro-do-conselho-editorial-da-revista-cientifica-da-seccional/
http://www.oabpi.org.br/subsecao-da-oab-de-valenca-tera-nova-sede/
http://www.oabpi.org.br/subsecoes-de-esperantina-e-sao-joao-do-piaui-sao-criadas/
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Pleito atendido: Tribunal autoriza plano de retomada do funcionamen-
to das salas da OAB no âmbito do TRT 22°

OAB Piauí e TRE-PI firmam parcerias para fortalecer ações do Obser-
vatório Nacional de Candidaturas Femininas no Piauí

Após solicitação da OAB Piauí, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da 22ª Região, Liana Chaib, aprovou o plano de retomada de funcionamento 
das salas da OAB no âmbito TRT 22º, que segue todas as recomendações das 
autoridades sanitárias para prevenção da Covid-19. 

Com o intuito de fomentar a importância da participação das mulheres na po-
lítica, o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e as demais repre-
sentantes do Sistema OAB Élida Fabrícia Franklin (Ouvidora-Geral) e Dalva Fer-
nandes (Presidente da Comissão da Mulher Advogada) estiveram reunidos com 
o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), Desembargador 
José James. O encontro teve por objetivo de fortalecer a atuação do Observa-
tório Nacional de Candidaturas Femininas no Piauí.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

AÇÕES JUNTO AO
PODER JUDICIÁRIO

http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tribunal-autoriza-plano-de-retomada-do-funcionamento-das-salas-da-oab-no-ambito-do-trt-22/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-tre-pi-firmam-parcerias-para-fortalecer-acoes-do-observatorio-nacional-de-candidaturas-femininas-no-piaui/
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Após ajuizamento de Mandado de Segurança da OAB Piauí e AJUFEPI, 
STF mantém 2ª Turma Recursal Federal no Piauí

Diversas pautas da Comissão de Relação com o Poder Judiciário da 
OAB Piauí são debatidas em reunião virtual

Após oficio da OAB Piauí, TRE/PI apresenta ações implementadas em 
prol da acessibilidade às pessoas com deficiência nas eleições de 
2020

Vitória da Advocacia Piauiense. A OAB Piauí impetrou Mandado de Segurança n. 
37.168/DF  para reverter a decisão do CNJ, que retornava a 2ª Turma Recursal 
da Justiça Federal do Piauí para o estado do Acre. A Associação dos Juízes Fe-
derais do Piauí (AJUFEPI) também impetrou Mandado de Segurança n. 37.238, 
processos apensados e apreciados em conjunto em razão da identidade da 
matéria tratada.

A Comissão de Relação com o Poder Judiciário (CRPJ) da OAB Piauí esteve reu-
nida, por meio da Plataforma Zoom, para discutir temas relevantes em prol da 
Advocacia Piauiense. Os trabalhos foram conduzidos pelo Vice-Presidente da 
Comissão, Alexandre Pacheco, e contaram com a presença do Coordenador 
Adjunto das Comissões Temáticas, Rodrigo Vidal, do Conselheiro Federal da 
OAB Thiago Carcará; de Conselheiros Estaduais e demais membros da CRPJ.

A OAB Piauí obteve resposta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PI), acerca das 
ações que estão sendo implementadas em prol da acessibilidade às pessoas 
com deficiência nas eleições de 2020. A solicitação das medidas inclusivas, 
que foi encaminhada ao órgão em dezembro de 2019, é um iniciativa das Co-
missões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Direito Eleito-
ral da OAB Piauí.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/apos-ajuizamento-de-mandado-de-seguranca-da-oab-piaui-e-ajufepi-stf-mantem-2a-turma-recursal-federal-no-piaui/
http://www.oabpi.org.br/diversas-pautas-da-comissao-de-relacao-com-o-poder-judiciario-da-oab-piaui-sao-debatidas-em-reuniao-virtual/
http://www.oabpi.org.br/apos-oficio-da-oab-piaui-tre-pi-apresenta-acoes-implementadas-em-prol-da-acessibilidade-as-pessoas-com-deficiencia-nas-eleicoes-de-2020/
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Pleito atendido: TJPI regulamenta nova forma de acesso de Advoga-
dos(as) e amplia número de agendamentos por hora

OAB Piauí faz nova reunião com o TJ-PI acerca do atendimento à Ad-
vocacia nos fóruns

OAB Piauí participa de reunião no TRT 22º sobre honorários e Advoca-
cia trabalhista

Após reuniões com dirigentes da OAB Piauí, a Presidência e a Corregedoria do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI) aprovaram novas medidas para 
melhorar o atendimento a Advogados(as) no Fórum Cível e Criminal da Comar-
ca de Teresina. Dessa forma, foi realizada modificação na Portaria 2121/2020 
que trata sobre as medidas para o retorno gradual dos serviços presenciais do 
TJPI. A partir de agora, Advogados(as) e estagiários(as) terão livre acesso às 
dependências do Fórum Central e os agendamentos foram ampliados de dois 
para quatro atendimentos por hora.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, participou de uma reunião 
com o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), que teve como pauta a melhoria do 
atendimento da Advocacia no Fórum Central de Teresina e nas demais Comar-
cas e Varas do Estado. 

Representantes da OAB Piauí estiveram reunidos com a Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho 22º Região, Desembargadora Liana Chaib. Honorários Ad-
vocatícios e Imposto de Renda (IR), atendimento das Advogadas e Advogados 
pelos magistrados e a avaliação da gestão do órgão em relação aos pleitos vol-
tados à Advocacia foram alguns dos pontos abordados durante a reunião.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tjpi-regulamenta-nova-forma-de-acesso-de-advogadosas-e-amplia-numero-de-agendamentos-por-hora/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-faz-nova-reuniao-com-o-tj-pi-acerca-do-atendimento-a-advocacia-nos-foruns/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-no-trt-22o-sobre-honorarios-e-advocacia-trabalhista/
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TJ-PI aperfeiçoará sistema de atendimento à Advocacia piauiense

Pleito atendido: TJ-PI designa nova Juíza Substituta para a Comarca 
de Luís Correia

OAB Piauí se posiciona em relação aos baixos índices de produtivida-
de do TJ-PI divulgados pelo CNJ

Como resultados das tratativas entre a OAB Piauí e o Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí (TJ-PI), a Advocacia piauiense passará a contar co. Uma das 
medidas que será ampliada é o agendamento de pedidos de urgência junto ao 
Poder Judiciário por meio de um aplicativo.

A Advocacia Piauiense comemora mais uma vitória. A OAB Piauí teve o seu 
pleito atendido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que designou uma 
magistrada substituta para a Comarca de Luís Correia, litoral do Estado.

 “Não podemos aceitar essa realidade, fato que, infelizmente, remonta há mui-
tos anos. Estamos à frente da OAB Piauí há 1 ano e 11 meses e, neste tempo, 
enquanto dirigentes da Seccional, temos sempre atuado na melhoria da pres-
tação jurisdicional do Piauí, reclamando sobre a atual situação da prestação de 
serviços, fazendo audiências públicas, reuniões, conhecendo as Comarcas em 
todo o Estado, representando juízes e servidores desidiosos e pugnando pela 
Justiça”. É o que explica Celso Barros Coelho Neto, Presidente da OAB Piauí, 
sobre o resultado divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em rela-
ção aos baixos índices de produtividade do TJ-PI.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/tj-pi-aperfeicoara-sistema-de-atendimento-a-advocacia-piauiense/
http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-tj-pi-designa-nova-juiza-substituta-para-a-comarca-de-luis-correia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-se-posiciona-em-relacao-aos-baixos-indices-de-produtividade-do-tj-pi-divulgados-pelo-cnj/
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OAB Piauí sugere ao TJ-PI criação de Grupo de Trabalho para avaliar 
dados apresentados pelo CNJ sobre baixa produtividade da Justiça 
Estadual

OAB Piauí criará Grupo de Trabalho e apresentará proposta de ação à 
nova gestão do TJ-PI sobre baixa produtividade do Judiciário Estadu-
al

Visando uma melhor prestação jurisdicional, a Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Piauí, enviou ofícios à Presidência do Tribunal de Justiça do Piauí 
(TJ-PI) e para a Corregedoria Geral de Justiça, solicitando a criação de um gru-
po de trabalho para avaliar os números e dados contidos nos relatórios do CNJ 
acerca da produtividade do Poder Judiciário Estadual.

Com o intuito de lutar por uma melhor prestação jurisdicional no Estado, a OAB 
Piauí enviou ofícios à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 
(TJ-P) e à Corregedoria-Geral de Justiça, sugerindo a criação de um grupo de 
trabalho para avaliar os números e dados contidos nos relatórios do CNJ acer-
ca da baixa produtividade do Poder Judiciário Estadual.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-sugere-ao-tj-pi-criacao-de-grupo-de-trabalho-para-avaliar-dados-apresentados-pelo-cnj-sobre-baixa-produtividade-da-justica-estadual/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-criara-grupo-de-trabalho-e-apresentara-proposta-de-acao-a-nova-gestao-do-tj-pi-sobre-baixa-produtividade-do-judiciario-estadual/
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OAB Piauí solicita ao TJ-PI e à Corregedoria providências quanto ao 
atendimento nas Comarcas do Estado

TJPI determina a utilização do sistema “Atendimentos TJPI” por todas 
as Unidades Judiciais para o agendamento presencial e virtual

Buscando melhorias no atendimento à Advocacia nas Comarcas do Estado, a 
OAB Piauí encaminhou ofícios à Presidência e à Corregedoria-Geral do Tribunal 
de Justiça do Piauí (TJPI) externando a situação do atendimento deficitário 
nas unidades judiciárias do Estado e solicitando melhorias nos canais de co-
municação das Comarcas que vêm apresentando dificuldades.

A Presidência e a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí emiti-
ram a Portaria Conjunta Nº2/2020, que estabelece a utilização do sistema “Aten-
dimento TJPI” para o agendamento de atendimentos virtuais e presenciais.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-ao-tj-pi-e-a-corregedoria-providencias-quanto-ao-atendimento-nas-comarcas-do-estado/
http://www.oabpi.org.br/tjpi-determina-a-utilizacao-do-sistema-atendimentos-tjpi-por-todas-as-unidades-judiciais-para-o-agendamento-presencial-e-virtual/
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Audiência Pública: OAB Piauí e TJ-PI debatem melhorias para aprimo-
rar a prestação jurisdicional na região de Picos

Realizada na Subseção de Picos, a Audiência Pública, que contou com a presen-
ça do Secretário-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI), José 
Wilson, discutiu a parceria entre as duas entidades para melhoria da prestação 
Jurisdicional junto às Comarcas do Estado. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

http://www.oabpi.org.br/audiencia-publica-oab-piaui-e-tj-pi-debatem-melhorias-para-aprimorar-a-prestacao-jurisdicional-na-regiao-de-picos/
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OAB Piauí promove Audiência Pública para discutir melhorias na pres-
tação jurisdicional em Oeiras e região

Membros da diretoria da OAB Piauí promoveram uma Audiência Pública, em 
parceria com o Tribunal de Justiça do Piauí, para discutir as dificuldades en-
frentadas na prestação jurisdicional nas comarcas de Oeiras e Simplício Men-
des. As principais pautas abordadas dizem respeitos aos problemas na região 
como a escassez de servidores, baixa produtividade, algumas unidades sem 
Juiz auxiliar, problemas de atendimento e atos ordinatórios que não apresen-
tam impulso automático.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-promove-audiencia-publica-para-discutir-melhorias-na-prestacao-jurisdicional-em-oeiras-e-regiao/
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Em Audiência Pública, OAB Piauí e TJ-PI debatem melhorias para a 
prestação jurisdicional na região de Piripiri

A Advocacia de Piripiri recebeu representantes da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Piauí, para uma Audiência Pública sobre a situação do Poder 
Judiciário local. Além disso, foi promovida ainda uma reunião com a Advocacia 
de Pedro II a fim de debater melhorias na cidade. Na ocasião, os Advogados e 
Advogadas relataram o dia a dia do exercício profissional e os desafios enfren-
tados frente às problemáticas apresentadas pela Justiça Estadual. A necessi-
dade da revisão de agregação de algumas comarcas, problemas na migração 
do PROJUDI para o PJe, necessidade de atendimento presencial por erro de 
movimentação processual em algumas Varas, ausência de magistrados e ne-
cessidade de acesso livre ao Fórum, estiveram entre os pontos.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/em-audiencia-publica-oab-piaui-e-tj-pi-debatem-melhorias-para-a-prestacao-jurisdicional-na-regiao-de-piripiri/
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OAB Piauí realiza Audiência Pública na Subseção de Floriano sobre o 
Judiciário Estadual

A Advocacia de Floriano participou de uma Audiência Pública promovida pela 
OAB Piauí. A Audiência ocorreu na sede da Subseção da OAB de Floriano e foi 
conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto. Na ocasião, 
foram debatidos diversos temas, além de colher as informações sobre a pres-
tação jurisdicional na cidade de Floriano e nas demais unidades judiciárias da 
região.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

“OAB nas Subseções” em Floriano

Em mais um evento “OAB nas Subseções”, a Diretoria da OAB Piauí esteve reuni-
da, virtualmente, com a Diretoria e a Advocacia da Subseção da OAB de Floria-
no. A reunião foi conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho 
Neto, que ressaltou a função do projeto para as Subseções da OAB.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB NAS SUBSECÕES

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-audiencia-publica-na-subsecao-de-floriano-sobre-o-judiciario-estadual/
http://www.oabpi.org.br/oab-nas-subsecoes-em-floriano/
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Encontro virtual: “OAB nas Subseções” reúne diretorias da OAB Piauí 
e Subseção de Picos

Disk OAB Justiça: canal para receber reclames sobre os atendimen-
tos nas Unidades Judiciárias

A Advocacia Picoense recebeu a visita virtual no projeto “OAB nas Subseções”, 
que reuniu a Diretoria da Seccional Piauí e da Subseção da OAB de Picos, além 
da Advocacia da região. Estiveram entre as pautas os atendimentos no Poder 
Judiciário, a recondução dos processos de Picos para Teresina por parte da 
Justiça Federal, irregularidades dos cartórios, entraves no INSS, a necessida-
de de atendimento presencial no âmbito do Ministério Público, dentre outros 
pontos.

Com o intuito de compreender a realidade vivenciada pelos Advogados e Ad-
vogadas, a OAB Piauí lançou o Disk OAB Justiça para receber as demandas da 
Advocacia referente às problemáticas enfrentadas com os atendimentos no 
Poder Judiciário. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/encontro-virtual-oab-nas-subsecoes-reune-diretorias-da-oab-piaui-e-subsecao-de-picos/
http://www.oabpi.org.br/disk-oab-justica-ja-esta-disponivel-o-canal-para-receber-reclames-sobre-os-atendimentos-nas-unidades-judiciarias/
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Fórum Eleitoral: Sala da OAB é inaugurada com homenagem ao Advo-
gado José Moacy Leal

Em mais um ato de valorização da Advocacia regional, o Presidente da OAB 
Piauí, Celso Barros Coelho Neto, inaugurou a sala da OAB no Fórum Eleitoral, 
que tem como homenageado o Advogado José Moacy Leal (in memoriam).

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/forum-eleitoral-sala-da-oab-e-inaugurada-com-homenagem-ao-advogado-jose-moacy-leal/
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Subseção de São Raimundo Nonato ganhará nova sede

Sala da OAB é inaugurada no dia da entrega do novo Fórum de Picos

Em breve, a Subseção de São Raimundo Nonato ganhará um novo espaço. A 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, assinou a ordem de serviço da 
nova sede, localizada na Rua Abdias Neves, no dia 20/11.

A Advocacia de Picos foi contemplada com a Sala da OAB “Manoel dos Martírios 
de Moura Fé”, inaugurada no dia 23/11. O investimento foi de R$ 28.608,52. A ce-
rimônia ocorreu durante a entrega oficial no novo Fórum da Comarca de Picos 
“Governador Helvídio Nunes Barros” e do Juizado Especial Cível e Criminal “Juiz 
Virgílio Madeira Martins”. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/subsecao-de-sao-raimundo-nonato-ganhara-nova-sede/
http://www.oabpi.org.br/sala-da-oab-e-inaugurada-no-dia-da-entrega-do-novo-forum-de-picos/
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Qualificação em Portugal: OAB Piauí participa de lançamento da 8ª tur-
ma de Mestrado em Direito e Advogados(as) Piauienses tem desconto 
de 20% no curso.

#QualificaçãoProfissional: OAB Piauí firma convênio com Faculdade 
R.SÁ e Advogados(as) terão direito a desconto em Mestrado Interins-
titucional

Mais um projeto em prol do aperfeiçoamento jurídico piauiense. O Presidente e 
o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto e Einstein Sepúl-
veda, respectivamente, participaram do lançamento da 8ª turma do Mestrado 
em Direito – Ciências Jurídico-Políticas, ofertado pela Universidade Portuca-
lense Infante D. Henrique – UPT, situada na cidade de Porto, em Portugal. A 
solenidade, que ocorreu virtualmente na Plataforma Zoom, foi conduzida pelo 
Presidente e Fundador do Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pú-
blica (CECGP), Sergio Tamer.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, oferece uma oportunidade 
de qualificação para a Advocacia piauiense. A Seccional firmou parceria com o 
Instituto de Educação Superior R. Sá (IESRSA) para oferta de bolsas de Mestra-
do Interinstitucional em Direito Constitucional, em conjunto com a Universida-
de de Fortaleza (UNIFOR). Os Advogados(as) terão desconto de 10% de acordo 
com as regras da instituição.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

PARCERIAS

http://www.oabpi.org.br/qualificacao-em-portugal-oab-piaui-participa-de-lancamento-da-8a-turma-de-mestrado-em-direito/
http://www.oabpi.org.br/qualificacaoprofissional-oab-piaui-firma-convenio-com-faculdade-r-sa-e-advogadosas-terao-direito-a-desconto-em-mestrado-interinstitucional/
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OAB Piauí recebe Advogados(as) professores da UFPI e define ações 
em parceria com a instituição para 2021

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, recebeu a visita institu-
cional de comissão de docentes e Advogados do Departamento de Direito da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI). Ainda na ocasião, os professores visita-
ram as obras da ESA Piauí e destacaram o interesse na parceria para a realiza-
ção de eventos e cursos ao longo do ano de 2021.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-recebe-advogadosas-professores-da-ufpi-e-define-acoes-em-parceria-com-a-instituicao-para-2021/
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Compromisso de novos Advogados e Advogadas 

OAB Piauí lança edital para a implementação de energia solar na Sede 
e Subseções

A OAB Piauí continua dando prosseguimento às ações institucionais, respeitan-
do todas as recomendações dos órgãos de saúde frente à pandemia do novo 
coronavírus. Prova disso foi a realização de 107 compromissos à distância e 
presenciais durante o período de 03/09 a 20/12 de 2020. Ao todo, 131 Advoga-
dos(as) prestaram o compromisso legal de forma telepresencial e presencial 
das cidades de Água Branca, Barras, Campo Maior, Floriano, Piripiri, Parnaíba, 
Picos, Uruçuí, Oeiras, São Raimundo Nonato e Valença. Em setembro de 2019, o 
Conselho Pleno da OAB Piauí instituiu e regulamentou a prestação de compro-
misso legal a distância. A medida é uma das pioneiras das Seccionais do país e 
foi decidida por meio da Resolução nº 08/2019, após votação unânime durante 
Sessão Ordinária do Conselho Pleno.

Pensando na preservação do meio ambiente e na economia financeira com sus-
tentabilidade ambiental, a OAB Piauí lança edital para contratação de empresa 
de prestação de serviços especializados em instalação de sistema de geração 
de energia solar fotovoltaica a fim de abastecer a Sede e as Subseções.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

NOVA ADVOCACIA

AÇÕES

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-lanca-edital-para-a-implementacao-de-energia-solar-na-sede-e-subsecoes/
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OAB Piauí apoia Projeto de Lei que requer que novos cursos de Direito 
só sejam criados com aprovação do Conselho Federal da OAB

#NovoCTB: Comissão de Direito do Trânsito da OAB Piauí informa as 
principais mudanças na nova legislação de trânsito

A OAB Piauí, por meio do Presidente da Seccional, Celso Barros Coelho Neto, e 
do Conselheiro Federal e Presidente da Comissão Estadual de Educação Jurí-
dica, Thiago Carcará, manifesta apoio ao Projeto de Lei (PL) nº 3.124/2020, ini-
ciativa do Deputado Federal Rubens Pereira e Silva Junior. 

Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 14.101/2020, que trata do novo 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diante disso, a OAB Piauí, por meio a Co-
missão de Direito no Trânsito (CDT), traz as principais mudanças na legislação, 
que entrará em vigor em abril de 2021.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-apoia-projeto-de-lei-que-requer-que-novos-cursos-de-direito-so-sejam-criados-com-aprovacao-do-conselho-federal-da-oab/
http://www.oabpi.org.br/novoctb-comissao-de-direito-do-transito-da-oab-piaui-informa-as-principais-mudancas-na-nova-legislacao-de-transito/
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Termo de Ajustamento de Conduta: Conselho da OAB aprova provimen-
to que regulamenta a celebração de TAC diante de infrações éticas

O Conselho Pleno da OAB Nacional aprovou o texto final do provimento que 
regulamenta a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) diante 
da prática de publicidade irregular e de infrações ético-disciplinares puníveis 
com a pena de censura. A proposição teve como relatora a Conselheira Federal 
da OAB pelo Estado do Piauí Geórgia Nunes.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/termo-de-ajustamento-de-conduta-conselho-da-oab-aprova-provimento-que-regulamenta-a-celebracao-de-tac-diante-de-infracoes-eticas/
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Noite de deliberações: Sessão do Conselho Pleno da OAB Piauí aprova 
pautas de valorização da Advocacia

Conselho Pleno aprova quesito específico sobre idoneidade moral no 
ato da inscrição da OAB Piauí

Criação dos Regimentos Internos dos Conselhos das Subseções de Picos e Par-
naíba, Reajuste Zero na anuidade 2021, criação de nova Comissão Temática e 
Recurso de Inscrição Principal foram algumas das pautas deliberadas pela Di-
retoria e Conselheiros Estaduais da OAB Piauí durante a realização da Sessão 
Ordinária do Conselho Pleno. temperatura, distanciamento entre os assentos, 
uso obrigatório de máscaras e álcool gel.

A diretoria e os Conselheiros Estaduais aprovaram, por unanimidade, o pedido 
para inclusão de quesito específico, no requerimento de inscrição do Bacha-
rel em Direito nos quadros da OAB Piauí, a comprovação de idoneidade moral 
acerca de atos de violência praticados contra a mulher, crianças e adolescen-
tes, idosos e pessoas com deficiência física ou intelectual e contra pessoas 
LGBTI+.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/noite-de-deliberacoes-sessao-do-conselho-pleno-da-oab-piaui-aprova-pautas-de-valorizacao-da-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/conselho-pleno-aprova-quesito-especifico-sobre-idoneidade-moral-no-ato-da-inscricao-da-oab-piaui/
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Representantes da Comissão de Estudos sobre Porte de Armas para 
Advogados discutem futuras ações e projetos

Membros da Comissão de Estudos sobre Porte de Armas para Advogados (CEPA) 
da OAB Piauí participaram de uma reunião conduzida pelo Presidente da OAB 
Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e pelo Diretor-Tesoureiro, Einstein Sepúlveda, 
na sede da Seccional. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí apoia projeto #ParidadeJá de equidade de gênero nos es-
paços de poder da Ordem

A OAB Piauí, por meio da Comissão Estadual da Mulher Advogada, reforça a 
importância da paridade de gênero nos espaços da Ordem apoiando o projeto 
Paridade Já, proposto pela Conselheira Federal Valentina Jungmann Cintra, da 
OAB-GO, que solicita adoção da obrigatoriedade de paridade nas chapas para 
eleições das Seccionais, incluindo as vagas ao Conselho Federal.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

PARIDADE JÁ!

http://www.oabpi.org.br/representantes-da-comissao-de-estudos-sobre-porte-de-armas-para-advogados-discutem-futuras-acoes-e-projetos/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-apoia-projeto-paridadeja-de-equidade-de-genero-nos-espacos-de-poder-da-ordem/
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OAB Piauí é pioneira na defesa da paridade de gêneros nos cargos da 
Ordem

Celso Barros Neto é o primeiro Presidente a votar a favor da paridade 
de gênero no sistema OAB

Em Sessão do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a OAB Piauí, representada pelo Presidente, Celso 
Barros Coelho Neto, foi a primeira a votar a favor da garantia da paridade de 
gênero, antecipando o seu apoio ao projeto “Paridade Já” antes mesmo da vo-
tação oficial, com proposições debatidas e aprovadas em Sessão.

“A OAB Piauí apoia a paridade de gênero nessas eleições que se avizinham, a 
fim de que possamos, efetivamente, implementar essa política de igualdade e 
democracia. Lutamos por equidade, essa também é nossa missão”, defendeu 
o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, sendo o primeiro a votar 
a favor da paridade de gênero durante o Colégio de Presidentes realizado em 
Brasília –DF, no inicio de dezembro. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/colegiodepresidentes-oab-piaui-e-pioneira-na-defesa-da-paridade-de-generos-nos-cargos-da-ordem/
http://www.oabpi.org.br/celso-barros-neto-e-o-primeiro-presidente-a-votar-a-favor-da-paridade-de-genero-no-sistema-oab/
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Decisão histórica: CFOAB aprova paridade de gênero e cota racial de 
30% de pretos e pardos nas eleições de 2021

OAB Piauí realiza projeto BLITZ da Aprovação para auxiliar candida-
tos(as) que realizarão a 2º fase do Exame de Ordem

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) aprovou a im-
plementação de paridade de gênero (50%) e a política de cotas raciais para 
negros (30%), nas eleições de todo o sistema OAB. A decisão passa a vigorar a 
partir das eleições de 2021 e terá validade por 10 eleições (30 anos). As cotas 
raciais e a paridade de gênero são válidas para a composição das chapas nas 
eleições do Conselho Federal, das seccionais, subseções e Caixas de Assistên-
cia.

A OAB Piauí realizou mais uma edição do projeto BLITZ da Aprovação, que levou 
para os estudantes e bacharéis em Direito orientações acerca da 2º fase do 
Exame de Ordem. A ação aconteceu durante o Drive Thru, na entrada da Sec-
cional.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

EXAME DE ORDEM

http://www.oabpi.org.br/decisao-historica-cfoab-aprova-paridade-de-genero-e-cota-racial-de-30-de-pretos-e-pardos-nas-eleicoes-de-2021/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-projeto-blitz-da-aprovacao-para-auxiliar-candidatosas-que-realizarao-a-2o-fase-do-exame-de-ordem/
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Coordenador Nacional do Exame de Ordem Unificado, José Alberto Si-
monetti, acompanha a realização da prova da 2º fase em Teresina

Após meses de expectativa, os candidatos da 2ª Fase do XXXI Exame de Ordem 
Unificado realizaram as provas no domingo 06/12. A OAB Piauí, por meio da Co-
missão de Estágio e Exame de Ordem (CEEO), esteve com o Presidente da Coor-
denação Nacional do Exame de Ordem Unificado, José Alberto Simonetti, com 
a Vice-Presidente da OAB Piauí, Alynne Patrício, e com a Presidente da CEEO, 
Raíssa Mota Ribeiro, acompanhando a aplicação do Exame, na Faculdade Santo 
Agostinho, em Teresina.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/coordenador-nacional-do-exame-de-ordem-unificado-jose-alberto-simonetti-acompanha-a-realizacao-da-prova-da-2o-fase-em-teresina/
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O ano de 2020, mesmo com a situação de pandemia da Covid-19, está encer-
rando com um saldo positivo de ações institucionais realizadas pelas 70 Co-
missões Temáticas da OAB Piauí. Isso é o que demonstra o Relatório de Ações 
das Comissões Temáticas realizado pelo Departamento de Comissões da Sec-
cional. O documento destaca mais de 800 ações desenvolvidas nesse período.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí em números: Comissões Temáticas da OAB Piauí 
realizam mais de 800 ações em 2020

Última Sessão de 2020: CEJA relembra ações e delibera novos proje-
tos para 2021 em prol da Jovem Advocacia

Conselho Pleno da OAB Piauí avalia ações de 2020 e apresenta proje-
tos para 2021

O Conselho Estadual da Jovem Advocacia (CEJA) esteve reunido durante a rea-
lização da última Sessão Ordinária do ano de 2020. Conduzida pela Presidente, 
Pollyana Sanches, a reunião deliberou novas pautas e relembrou as ações rea-
lizadas em prol da valorização da Jovem Advocacia Piauiense.

Exaltando a decisão do Conselho Federal da OAB e reiterando o compromisso 
da Seccional Piauí com a equidade de gênero, o Presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, deu início à Ses-
são Ordinária do Conselho Seccional, do dia 17/12, frisando o valor do papel da 
mulher Advogada. A última Sessão do ano aprovou a criação das Subseções da 
OAB de Esperantina e São João do Piauí e a criação da Comissão de Processo 
Civil. A Sessão aprovou, ainda, a Prestação de Contas da CAAPI do exercício 
2019, além disso, também foi aprovada a criação da Ouvidora no Conselho Sub-
seccional da OAB de Parnaíba. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-em-numeros-comissoes-tematicas-da-oab-piaui-realizam-mais-de-800-acoes-em-2020/
http://www.oabpi.org.br/ultima-sessao-de-2020-ceja-relembra-acoes-e-delibera-novos-projetos-para-2021-em-prol-da-jovem-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/conselho-pleno-da-oab-piaui-avalia-acoes-de-2020-e-apresenta-projetos-para-2021/
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OAB Piauí pede mais acessibilidade nas eleições municipais

Período eleitoral: Disk Eleição, debates entre candidatos e ações de 
conscientização eleitoral são algumas iniciativas da OAB Piauí

OAB Piauí e TRE-PI assinam termo de parceria sobre Observatório Na-
cional de Candidaturas Femininas e discutem acessibilidade nas Elei-
ções Municipais

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio das Comissões de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Direito Eleitoral, tem solici-
tado ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) ações que promovam mais 
acessibilidade nas eleições municipais de 2020. O pedido vem reiterar Ofício 
com relatório da OAB Piauí enviado em 2019 ao Tribunal.

Buscando uma maior conscientização do eleitor para as eleições municipais 
de 2020, a OAB Piauí promoveu uma série de ações voltadas para a socieda-
de civil sobre direito eleitoral, atribuições do eleitor e os papéis e deveres dos 
entes políticos. Além disso, foi disponibilizado o Disk Eleição, canal direto da 
população com a OAB Piauí a fim de receber denúncias de condutas ilegais dos 
candidatos e também tirar as suas dúvidas sobre o processo eleitoral.

A OAB Piauí e o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) se reuniram para 
tratar de duas importantes pautas: a realização da parceria sobre o Observa-
tório Nacional de Candidaturas Femininas e a promoção da acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nas Eleições Municipais 
2020

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB NAS ELEIÇÕES

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-pede-mais-acessibilidade-nas-eleicoes-municipais/
http://www.oabpi.org.br/periodo-eleitoral-disk-eleicao-debates-entre-candidatos-e-acoes-de-conscientizacao-eleitoral-sao-algumas-iniciativas-da-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-tre-pi-assinam-termo-de-parceria-sobre-observatorio-nacional-de-candidaturas-femininas-e-discutem-acessibilidade-nas-eleicoes-municipais/
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OAB Piauí pede adequação regionalizada das medidas sanitárias para 
a campanha eleitoral de 2020

OAB Piauí acompanha processo preparatório para as eleições em Te-
resina

Por meio do Ofício nº 476/2020-GP, a OAB Piauí, através da Comissão de Direi-
to Eleitoral, requereu ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Piauí (TRE-PI), Desembargador José James Gomes Pereira, que as medidas 
sanitárias para evitar a proliferação da COVID-19 durante a campanha eleitoral 
de 2020 sejam adaptadas, conforme a realidade de cada região do Piauí.

Exercendo o seu papel de fiscalizar e acompanhar todas as etapas do processo 
eleitoral, a OAB Piauí, por meio do Presidente da Comissão de Direito Eleitoral, 
Emmanuel Fonseca, participou de audiência para geração das mídias com fo-
tos e dados dos candidatos que serão inseridos nas urnas e utilizadas nas Elei-
ções Municipais 2020. Na ocasião, também estiveram presentes membros do 
TRE/PI e do Ministério Público Eleitoral.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-pede-adequacao-regionalizada-das-medidas-sanitarias-para-a-campanha-eleitoral-de-2020/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-acompanha-processo-preparatorio-para-as-eleicoes-em-teresina/
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#EleiçõesLimpas: Controle e combate à corrupção foram temas de 
reunião entre OAB Piauí e entidades

OAB Piauí e Força Tarefa Popular encaminharão propostas de candi-
datos ao cargo de Prefeito de Teresina às entidades parceiras

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, une forças com entidades 
em defesa dos direitos e interesses de diversos setores da sociedade piauien-
se. A OAB Piauí esteve com representantes para discutir sobre a proposição de 
um compromisso dos candidatos às Eleições Municipais de 2020, de forma a 
promover transparência e participação popular.

Como resultado de parcerias entre a OAB Piauí, Força Tarefa Popular (FTP), 
instituições e entidades da sociedade civil organizada, os candidatos ao cargo 
de Prefeito de Teresina enviaram as suas propostas com os planos de Governo 
para a Seccional.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/eleicoeslimpas-controle-e-combate-a-corrupcao-foram-temas-de-reuniao-entre-oab-piaui-e-entidades/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-forca-tarefa-popular-encaminharao-propostas-de-candidatos-ao-cargo-de-prefeito-de-teresina-as-entidades-parceiras/
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Eleições inclusivas: OAB Piauí e TRE-PI firmam parceria voltada à 
acessibilidade na votação

#EleiçõesMunicipais – OAB Piauí acompanha processo eleitoral e par-
ticipa de sorteio de urnas auditadas

OAB Piauí conclui trabalhos com participação efetiva nas Eleições Mu-
nicipais 2020

Acessibilidade e inclusão. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Piauí, 
e o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) firmaram parceria com objetivo 
de  ampliar as ações de acessibilidade no âmbito de atuação do Tribunal, da 
OAB-PI e também voltado às Eleições 2020.

A OAB Piauí vem colaborando ativamente com todo o pleito eleitoral. Durante 
as Eleições Municipais de 2020, a Seccional, além de pleitear maior acessibi-
lidade para as pessoas com deficiência, participou do sorteio de urnas audi-
tadas e disponibilizou intérprete de Libras para fazer tradução tanto para os 
jornalistas presentes quanto para o público em geral.

Colaborando ativamente com o processo eleitoral no segundo turno de Teresi-
na, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, acompanhou o sorteio 
das urnas para o segundo turno das Eleições Municipais em Teresina, realizado 
no Plenário do Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) no sábado e no domingo (28 
e 29/11). 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/eleicoes-inclusivas-oab-piaui-e-tre-pi-firmam-parceria-voltada-a-acessibilidade-na-votacao/
http://www.oabpi.org.br/eleicoesmunicipais-oab-piaui-acompanha-processo-eleitoral-e-participa-de-sorteio-de-urnas-auditadas/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-conclui-trabalhos-com-participacao-efetiva-nas-eleicoes-municipais-2020/
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OAB Piauí incluirá de Advogado(a) com deficiência no Conselho Pleno 
e no CEJA

OAB Piauí integra Audiência Virtual com o MPPI sobre saúde da pessoa 
com deficiência durante a pandemia da COVID-19

OAB Piauí recebe representantes da Ascamte para discutir sobre aces-
sibilidade na capital

Levantando a bandeira da inclusão, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccio-
nal Piauí, garantiu, de forma inovadora, a participação como de Advogado(a) 
com deficiência como Conselheiro(a) na composição do Conselho Pleno e do 
Conselho Jovem.

A OAB Piauí, por meio do Secretário Adjunto da Comissão de Defesa dos Direi-
tos das Pessoas com Deficiência (CDDPD), Fernando Ferro, participou de uma 
reunião virtual realizada pelo Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) com 
os Conselhos Estaduais e Municipais, Fundação Municipal de Saúde de Teresina 
(FMS), Secretarias e entidades que trabalham a causa da pessoa com deficiên-
cia para debater sobre saúde da pessoa com deficiência durante a pandemia 
do novo Coronavírus (COVID-19).

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência, reuniu-se com representantes da Associação dos Cadeirantes de Tere-
sina (Ascamte). Na ocasião, a Vice-Presidente da Seccional, Alynne Patrício, e 
o Presidente da Comissão, Joaquim Santana Neto, estiveram com a Presidente 
da Ascamte, Silvana Maria Batista, e com o Assessor Técnico da Associação, 
Paulo Lima

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

ACESSIBILIDADE

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-incluira-de-advogadoa-com-deficiencia-no-conselho-pleno-e-no-ceja/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-integra-audiencia-virtual-com-o-mppi-sobre-saude-da-pessoa-com-deficiencia-durante-a-pandemia-da-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-recebe-representantes-da-ascamte-para-discutir-sobre-acessibilidade-na-capital/
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Criação da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia nas Subseções do Estado foi tema de reunião no Gabinete da Pre-
sidência da OAB Piauí

Acessibilidade nas eleições de 2020 é tema reunião da OAB Piauí com 
Núcleo de Acessibilidade do TRE

Inclusão social: Advogada Camila Morais com deficiência visual inte-
gra equipe para garantir direito de resposta em debate político nas 
TVs

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve reunido com o 
Presidente e o Vice-Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CDDPD), Joaquim Santana e José Pires, respectivamente. Du-
rante o encontro, esteve em pauta a interiorização das ações da Comissão e a 
criação da CDDPDs em todas as 13 Subseções do Estado.

A OAB Piauí participou de reunião virtual com representantes do Núcleo de 
Acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI). Estiveram em 
pauta parcerias entre as instituições pela promoção da acessibilidade às pes-
soas com deficiência no âmbito do TRE e durante as eleições deste ano.

Garantindo a lisura dos debates políticos do Estado do Piauí, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional Piauí, está participando de forma efetiva dos de-
bates que estão sendo realizados pelas TVs do Piauí. A participação dos re-
presentantes da OAB Piauí tem o intuito de garantir o direito de resposta aos 
candidatos durante a realização dos debates.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/criacao-da-comissao-de-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia-nas-subsecoes-do-estado-foi-tema-de-reuniao-no-gabinete-da-presidencia-da-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/acessibilidade-nas-eleicoes-de-2020-e-tema-reuniao-da-oab-piaui-com-nucleo-de-acessibilidade-do-tre/
http://www.oabpi.org.br/inclusao-social-advogada-com-deficiencia-visual-integra-equipe-para-garantir-direito-de-resposta-em-debate-politico-nas-tvs/
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OAB Piauí participa da entrega de kits com equipamentos eletrônicos 
aos Conselhos de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Campanha Setembro Verde reforça a importância da acessibilidade e 
da inclusão da pessoa com deficiência

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (CDDPD), participou da solenidade de entrega de kits com equipamen-
tos eletrônicos para os Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (COMUDES).

Com o intuito de chamar a atenção da população sobre a importância da in-
clusão das pessoas com deficiência na sociedade, a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência (CDDPD) está promovendo a Campanha Se-
tembro Verde, que reforça a importância da acessibilidade e da inclusão social 
que possibilita dar a todas as pessoas os mesmos direitos e oportunidades.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-da-entrega-de-kits-com-equipamentos-eletronicos-aos-conselhos-de-defesa-dos-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/campanha-setembro-verde-reforca-a-importancia-da-acessibilidade-e-da-inclusao-da-pessoa-com-deficiencia/
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OAB Solidária: Campanha arrecada alimentos, roupas e brinquedo às 
famílias em situação de vulnerabilidade em todo Estado

Natal Solidário: OAB Piauí realiza doações para o Lar das Flores de Ma-
ria

Promovendo uma ação solidária em prol das famílias em estado de vulnerabili-
dade social, a OAB Piauí, por meio das Comissões de Direitos Humanos, de Pro-
moção da Cidadania e das 13 Subseções da OAB, realizou a campanha #OAB-
Solidária.

Devido à pandemia da COVID-19, a tradicional ação do Natal Solidário da OAB 
Piauí, realizado por meio da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, aconteceu 
de forma diferente. Como medida de prevenção à doença e levando em consi-
deração 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 vulnerabili-
dade social.
A instituição recebeu materiais como toalhas, lençóis e colônias.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

SOLIDARIEDADE

http://www.oabpi.org.br/oab-solidaria-campanha-arrecada-alimentos-roupas-e-brinquedo-as-familias-em-situacao-de-vulnerabilidade-em-todo-estado/
http://www.oabpi.org.br/natal-solidario-oab-piaui-realiza-doacoes-para-o-lar-das-flores-de-maria/
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#NovembroAzul – OAB Piauí realiza campanha de conscientização so-
bre a saúde masculina

Palestra alerta Advogados para a importância da prevenção contra o 
câncer de próstata

Com o propósito de alertar os Advogados para os cuidados com a saúde, a OAB 
Piauí abraça a campanha do Novembro Azul. Criada para conscientizar sobre 
a importância da prevenção de doenças, com ênfase no câncer de próstata, a 
iniciativa convida homens a estarem mais atentos ao próprio corpo.

A OAB Piauí, por meio das Comissões da Mulher Advogada e de Direito da Saú-
de, em conjunto com a ESA Piauí, promoveu a palestra “A importância da pre-
venção ao câncer de próstata”. O evento virtual foi transmitido no canal oficial 
da OAB no Youtube. O Objetivo foi debater sobre temas relacionados à saúde 
masculina.

CAMPANHAS 

NOVEMBRO AZUL 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/novembroazul-oab-piaui-realiza-campanha-de-conscientizacao-sobre-a-saude-masculina/
http://www.oabpi.org.br/palestra-alerta-advogados-para-a-importancia-da-prevencao-contra-o-cancer-de-prostata/
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#OutubroRosa: OAB Piauí promove ações de conscientização durante 
todo mês

Outubro Rosa: OAB Piauí promove debate com especialistas da saúde 
sobre a importância da prevenção

Em alusão ao mês do Outubro Rosa, a OAB Piauí, por meio das Comissões da 
Mulher Advogada e de Direito da Saúde, está desenvolvendo diversas ações de 
conscientização presenciais e nas redes sociais sobre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer de mama, com a distribuição de laços rosa no Drive 
Thru,  campanha de conscientização nas redes sociais e iluminação da facha-
da para chamar atenção para a causa. 

“Outubro Rosa – Uma discussão necessária que salva vidas” foi tema do evento 
realizado pela OAB Piauí, por meio das Comissões da Mulher Advogada (CMA) e 
de Direito da Saúde, em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Piauí 
(ESA Piauí). 

OUTUBRO ROSA

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/outubrorosa-oab-piaui-promove-acoes-de-conscientizacao-durante-todo-mes/
http://www.oabpi.org.br/outubro-rosa-oab-piaui-promove-debate-com-especialistas-da-saude-sobre-a-importancia-da-prevencao/
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OAB Piauí abraça a campanha do Laço Branco pela conscientização e 
o combate da 

O mês de dezembro é marcado pela conscientização e o combate da violência 
contra a mulher. Conhecida como “Laço Branco”, a iniciativa convida homens a 
participarem ativamente da prevenção a esse tipo de violência, sensibilizando 
o público masculino sobre o tema. Por isso, a OAB Piauí abraça mais uma vez 
a causa, promovendo, em 2020, a entrega simbólica de laços no drive thru da 
instituição e campanha nas redes sociais.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Medalha Coelho Rodrigues: OAB Piauí concede a mais alta honraria da 
Advocacia piauiense ao Ministro Kássio Nunes Marques

A maior honraria concedida pela OAB Piauí, a Medalha Coelho Rodrigues, foi en-
tregue ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e piauiense Kássio Nunes 
Marques. A solenidade foi realizada no auditório da OAB Piauí em reconheci-
mento aos trabalhos prestados pelo Ministro em seus anos enquanto Advogado 
e de exercício dos mandados de Conselheiro Seccional e Conselheiro Federal. 

HOMENAGEM

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-abraca-a-campanha-do-laco-branco-pela-conscientizacao-e-o-combate-da-violencia-contra-a-mulher/
http://www.oabpi.org.br/medalha-coelho-rodrigues-oab-piaui-concede-a-mais-alta-honraria-da-advocacia-piauiense-ao-ministro-kassio-nunes-marques/
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OAB Piauí e TED homenageiam o decano Raimundo Nonato da Silva por 
seus relevantes trabalhos em prol da Advocacia

Advocacia Criminal em Pauta: evento reúne grandes nomes da Advo-
cacia e debate sobre o atual cenário do Direito Criminal

A OAB Piauí, juntamente com a 2ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina (TED), 
prestou homenagem ao decano Raimundo Nonato da Silva, por sua dedicação 
ao TED. Por três gestões, o jurista prestou grandes contribuições à Advocacia 
com seus conhecimentos.

O evento reuniu Advogados, Advogadas e estudantes de Direito em torno de 
palestras voltadas a difusão de conhecimento jurídico e atuação prática no Di-
reito Criminal. O evento, que foi realizado no Auditório da Seccional Piauí, con-
tou com renomados palestrantes da Advocacia Criminal de diversas cidades do 
País.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-ted-homenageiam-decano-raimundo-nonato-da-silva-por-seus-relevantes-trabalhos-em-prol-da-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/advocacia-criminal-em-pauta-evento-reune-grandes-nomes-da-advocacia-e-debate-sobre-o-atual-cenario-do-direito-criminal/
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OAB Piauí prestigia posse da nova gestão do TCE/PI

ESA Piauí realiza curso para preparar a Advocacia para atuar nas elei-
ções

Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos

Representando a OAB Piauí, o Secretário-Geral da OAB Piauí, Leonardo Airton 
Pessoa, esteve presente na solenidade de posse da Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado do Piauí (TCE/PI), Conselheira Lilian Martins, e do Vice-Presi-
dente, Conselheiro Kleber Eulálio. A Sessão Especial aconteceu no Plenário da 
Corte de Contas e foi transmitida pelo canal do TCE/PI no Youtube.

Com sucesso de público e mais de 1000 espectadores online, a OAB Piauí e a 
ESA Piauí promoveram, juntamente com a Associação Brasileira dos Advoga-
dos Ceará (ABA-CE), o curso “Advogando no dia das eleições e orientações para 
fiscais partidários”.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) completou 30 anos da sua aprovação, 
tendo sido efetivada em 11 de março de 1991. Durante essas três décadas, ele 
tem sido de fundamental importância como medida protetiva legal daqueles 
com menor poder econômico.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB + ESA PIAUÍ 

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-prestigia-posse-da-nova-gestao-do-tce-pi-nesta-quinta-feira17/
http://www.oabpi.org.br/esa-piaui-realiza-curso-para-preparar-a-advocacia-para-atuar-nas-eleicoes/
http://www.oabpi.org.br/codigo-de-defesa-do-consumidor-completa-30-anos/
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I Congresso Digital Florianense de Direito do Consumidor celebra os 
30 anos do CDC

“Acesso à Justiça e Gestão de Conflitos Trabalhistas” foi tema de pa-
lestra realizada pela OAB Piauí

Mais de 1500 pessoas participam do I Congresso Piauiense de Direito à 
Saúde da OAB Piauí

Em comemoração aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, a OAB 
Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor (CDDC) da 
Subseção da OAB de Floriano, promoveu o I Congresso Digital Florianense de 
Direito do Consumidor. Transmitido pela plataforma do Youtube, no canal ofi-
cial da ESA Piauí, o evento reuniu as diretorias das instituições organizadoras, 
professores(as), Advogados e Advogadas, estudantes de Direito e demais pro-
fissionais da comunidade jurídica.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem 
(CCMA), em parceria com a Erga Omnes Piauí, promoveu uma palestra com o 
tema “Acesso à Justiça e Gestão de Conflitos Trabalhistas”. Os debates conta-
ram com palestras conduzidas e mediadas pelo escritor, Mediador e Árbitro Ex-
trajudicial e Pós-Graduado em Direito Público, Leonardo Ranieri Lima Melo. Já 
as palestras foram ministradas pela Advogada e professora Mestre em Direito 
Constitucional, Dione de Cardoso de Alcântara, e pela Advogada especialista 
em Direito Público e Privado, Andressa Melo Lustosa.

Com mais de 1500 visualizações nos três dias de evento, a OAB Piauí, por meio 
da Comissão de Direito da Saúde, e em conjunto com a ESA Piauí, realizou o I 
Congresso Piauiense de Direito à Saúde nos dias 26, 27 e 28/11. Foram discuti-
das algumas temáticas como: “A bioética e o novo morrer”, “Diretiva antecipada 
de vontade”, “Atuação do MP na área da saúde pública: demandas na pandemia 
da COVID-19”, “Judicializacão em planos de saúde”, dentre outros.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/i-congresso-digital-florianense-de-direito-do-consumidor-celebra-os-30-anos-do-cdc/
http://www.oabpi.org.br/acesso-a-justica-e-gestao-de-conflitos-trabalhistas-foi-tema-de-palestra-realizada-pela-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/mais-de-1500-pessoas-participam-do-i-congresso-piauiense-de-direito-a-saude-da-oab-piaui/
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OAB Piauí sedia o II Fórum PPPs Piauí

Webnário: OAB Piauí lança Cartilha de Direito das Famílias e Suces-
sões em Tempos de Pandemia do Coronavírus

A OAB Piauí foi anfitriã do II Fórum PPPs Piauí, evento realizado por meio de 
convênio entre a Seccional e a Superintendência de Parcerias e Concessões 
(SUPARC). O Fórum híbrido, com participações presenciais e on-line, foi reali-
zado no auditório da OAB Piauí e contou com a participação da Vice-Presidente 
da Seccional, Alynne Patrício. O objetivo foi debater assuntos relacionados às 
parcerias e concessões no Brasil, além do desafio na implementação de novos 
projetos diante do cenário de crise.

As relações familiares no contexto da pandemia foi o tema central do “Webná-
rio de Lançamento da Cartilha de Direito das Famílias e Sucessões em Tempos 
de Pandemia do Coronavírus”, realizado nos dias 03 e 04 dezembro.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-sedia-o-ii-forum-ppps-piaui-realizado-nesta-quinta-feira-03/
http://www.oabpi.org.br/webnario-oab-piaui-lanca-cartilha-de-direito-das-familias-e-sucessoes-em-tempos-de-pandemia-do-coronavirus/
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I Congresso Piauiense Pense Direito apresenta novos rumos para a va-
lorização da Advocacia

Webnário debate Políticas Públicas Sobre Drogas no Piauí

A OAB Piauí e a ESA Piauí realizaram o I Congresso Piauiense Pense Direito: O 
protagonismo da Advocacia em debate. O evento, que teve como público-alvo 
toda a Advocacia e reuniu renomados palestrantes durante dois dias, tratou da 
temática de forma a conscientizar o público da sua importância para a valori-
zação da Advocacia, do livre exercício da profissão e do seu papel social como 
meio de acesso à Justiça, de promoção da cidadania e de garantia da continui-
dade democrática.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas (CPP-
DOAB/PI), promoveu o Webnário Políticas Públicas sobre Drogas, transmitido 
pela plataforma Zoom e pelo canal da OAB no Youtube . O evento promoveu re-
flexões sobre a temática no que diz respeito à dependência química e buscou 
fomentar o compartilhamento de conhecimento jurídico

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/i-congresso-piauiense-pense-direito-apresenta-novos-rumos-para-a-valorizacao-da-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/webnario-debate-politicas-publicas-sobre-drogas-no-piaui/
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A importância da Justiça Restaurativa é destaque durante lançamen-
to de curso

Congresso Digital de Floriano debate temas relevantes das Eleições 
Municipais 2020

CIDECULT – II Congresso Internacional de Direito Culturais aborda os 
impactos da pandemia

A OAB Piauí, em parceria com a ESA Piauí e com a Comissão de Justiça Res-
taurativa e Direito Sistêmico, realizou o lançamento do Curso de Formação em 
Justiça Restaurativa, pela plataforma on-line Zoom. O evento reuniu Conse-
lheiros da OAB Piauí e Maranhão, Advogados, Advogadas, estudantes e serven-
tuários do sistema de Justiça.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Eleitoral, da ESA Piauí e da Sub-
seção da OAB de Floriano, realizou o I Congresso Digital de Direito Eleitoral de 
Floriano. Propaganda Eleitoral, Representação Política, Desinformação no Pro-
cesso Eleitoral e Condutas Vedadas foram alguns dos temas abordados duran-
te o Congresso. 

Direitos Culturais e Impactos da Pandemia” foi o tema central do II Congresso 
Internacional de Direitos Culturais (CIDECULT), realizado no dia  08/10. O even-
to, que aconteceu virtualmente, foi transmitido pelo canal oficial da OAB Piauí 
no Youtube. A abertura foi promovida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Bar-
ros Coelho Neto, que enalteceu o trabalho dos organizadores, sobretudo, a re-
levância do Congresso para a sociedade.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/a-importancia-da-justica-restaurativa-e-destaque-durante-lancamento-de-curso/
http://www.oabpi.org.br/congresso-digital-de-floriano-debate-temas-relevantes-das-eleicoes-municipais-2020/
http://www.oabpi.org.br/cidecult-ii-congresso-internacional-de-direito-culturais-aborda-os-impactos-da-pandemia/
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Primeira aula do Curso de Formação em Justiça Restaurativa aborda 
o movimento restaurativo no Brasil

II Jornada Multidisciplinar debate direitos e valorização da pessoa ido-
sa

Roda de Conversa debateu relevantes temas atuais do Direito das Fa-
mílias e Sucessões

Com o tema “Justiça Restaurativa no Brasil”, a OAB Piauí realizou a primeira 
aula do curso de Formação em Justiça Restaurativa. De forma gratuita, a aula 
foi ministrada de forma telepresencial pelo Advogado, Doutor em Ciências Ju-
rídicas e Professor, Fabiano Odoni.

Pessoa Idosa e comunicação, Estatuto do Idoso, os desafios profissionais e o 
exercício da cidadania foram os temas abordados na II Jornada Multidisciplinar 
da Pessoa Idosa. O evento aconteceu virtualmente no dia 21/10, sob condução 
do Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, juntamente com a Pre-
sidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa (CDPI), Jória Batista.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões (CDFS), 
em parceria com a ESA, promoveram mais um evento em prol da Advocacia. 
Nos dias 26 e 27 de outubro, a “Roda de Conversa sobre temas atuais do Direito 
das Famílias e Sucessões” discutiu questões relacionadas à temática, de forma 
a aprimorar o saber jurídico.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/primeira-aula-do-curso-de-formacao-em-justica-restaurativa-aborda-o-movimento-restaurativo-no-brasil/
http://www.oabpi.org.br/ii-jornada-multidisciplinar-debate-direitos-e-valorizacao-da-pessoa-idosa/
http://www.oabpi.org.br/roda-de-conversa-debateu-relevantes-temas-atuais-do-direito-das-familias-e-sucessoes/
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Dolo ou Culpa?: Palestra debate casos reais sob o ponto de vista do 
Direito Penal

Jovem Advocacia valorizada: OAB e ESA PI realizam I Módulo do curso 
Prática na Advocacia

A Advocacia Piauiense foi contemplada com o evento “Dolo ou Culpa?”, pro-
movido pela OAB Piauí, por meio da Comissão de Direito Desportivo e pela ESA 
Piauí, no dia 03/11. Durante a palestra, os participantes tiveram a oportunidade 
de compreender, sob o ponto de vista do Direito Penal, alguns casos famosos, 
como: o Ônibus 174, Hopi Hari, Estádio do Arruda, Ana Hickmann, Brumadinho, 
Ninho do Urubu e Caroline Bittencourt.

Transmissão de conhecimentos práticos em prol da qualificação da Jovem Ad-
vocacia. A OAB Piauí e a ESA Piauí, em parceria com entidades da Advocacia 
Cearense, realizou o I Módulo do curso Prática na Advocacia, nos dias 03, 04 e 
05/11. As aulas on-line foram transmitidas por meio da plataforma Zoom e abor-
daram diversos temas como: Advocacia em Tribunais de Contas, Sociedade de 
Advogados, Processo Civil, Direito Imobiliário, Prerrogativas, Prática no Direito 
do Consumidor, Prática Trabalhista e Prática no Direito Criminal.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/dolo-ou-culpa-palestra-debate-casos-reais-sob-o-ponto-de-vista-do-direito-penal/
http://www.oabpi.org.br/jovem-advocacia-valorizada-oab-e-esa-pi-realizam-i-modulo-do-curso-pratica-na-advocacia/
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Democracia e Eleições” foi o tema do I Simpósio de Direito Constitu-
cional realizado pela OAB Piauí

III Jornada de Mediação debateu a conciliação e a humanização nas 
relações contemporâneas

Advogados e Advogadas puderam conferir importantes debates sobre Demo-
cracia e eleições durante o I Simpósio de Direito Constitucional. Três painéis 
discutiram sobre as dúvidas mais frequentes nos períodos eleitorais e sobre a 
importância do sistema democrático brasileiro. Ao longo do simpósio, os par-
ticipantes ouviram as colaborações sobre os temas “Democracia, Representa-
ção e Emenda Constitucional nº 107/2020″, “Sistemas Eleitorais e Novas Pers-
pectivas da Democracia” e “Ação de Impugnação de Mandato Eletivo sob a ótica 
da Constituição Federal e Crimes Eleitorais”.

Nos dias 10 e 11 de novembro, a OAB Piauí, em conjunto com o Instituto Imediar, 
realizou a III Jornada de Mediação. Com o tema “Que evolução necessitamos 
para a sociedade que queremos”, o evento on-line foi transmitido pelo canal 
oficial da ESA Piauí e reuniu renomados palestrantes mestres, doutores, escri-
tores, juristas e profissionais do Sistema Multiportas na promoção do conheci-
mento e de debates sobre temas atuais.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/democracia-e-eleicoes-foi-o-tema-do-i-simposio-de-direito-constitucional-realizado-pela-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/iii-jornada-de-mediacao-debateu-a-conciliacao-e-a-humanizacao-nas-relacoes-contemporaneas/
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“Controle de Constitucionalidade” foi tema de Aula Especial da Pós-
-Graduação de Direito Constitucional e Direito Administrativo da ESA 
Piauí

Primeiro dia do “Advocacia Criminal em Pauta” celebra conquistas de 
igualdade de gênero e cotas raciais

Nos dias 11 a 13 de novembro, as entidades promoveram a Aula Especial da Pós-
-Graduação de Direito Constitucional e Direito Administrativo da ESA-PI, com 
o tema “Controle de Constitucionalidade”. O último dia de evento contou ainda 
com o lançamento do livro “Fake News: Modernidade, Metodologia e Regulação”, 
do Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Paulo Brasil 
Menezes, que estuda a capacidade de desinformar e deturpar o ecossistema 
por meio do discurso on-line.

“Na luta de Esperança Garcia, desde 1770, passando pela nossa Membro Hono-
rária Vitalícia, Fides Angélica, primeira Presidente Mulher de uma Seccional de 
OAB, hoje a história está sendo reescrita”, ressaltou a Vice-Presidente da OAB 
Piauí, Alynne Patrício, durante a abertura do “Advocacia Criminal em Pauta”.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/controle-de-constitucionalidade-foi-tema-de-aula-especial-da-pos-graduacao-de-direito-constitucional-e-direito-administrativo-da-esa-piaui/
http://www.oabpi.org.br/primeiro-dia-do-advocacia-criminal-em-pauta-celebra-conquistas-de-igualdade-de-genero-e-cotas-raciais/
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Curso debate teoria e prática das Eleições 2020 em evento virtual da 
OAB Piauí

OAB EM PAUTA – O PODCAST DA OAB PIAUÍ 

A Comissão de Direito Eleitoral da Subseção de Barras e a ESA Piauí promo-
veram o “Curso Eleições 2020: Teoria e Prática”, sob coordenação da Advoga-
da CamylaRiotinto. Transmitido pelo canal da OAB Piauí no Youtube, o evento 
aconteceu nos dias 02, 03 e 04, reunindo mais de 2 mil pessoas em todos os 
dias.

A Seccional Piauí lançou mais um projeto em prol da Advocacia Piauiense. O 
Podcast da OAB Piauí, OAB em Pauta, abordou temas relevantes voltados para 
os Advogados e Advogadas do Estado, como o CashBack e o Paridade Já!

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/curso-debate-teoria-e-pratica-das-eleicoes-2020-em-evento-virtual-da-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/interatividade-seccional-lanca-podcast-disponivel-nas-plataformas-digitais/
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Membros da Diretoria da OAB

Celso Barros Coelho Neto - Presidente

Alynne Patrício de Almeida Santos- Vice-Presidente

Leonardo Airton Pessoa Soares- Secretário-Geral

Nara Letícia Couto- Secretária-Geral Adjunto

Francisco Einstein Sepúlveda Holanda- Diretor-Tesoureiro

Representantes do Conselho Seccional

Alexandre de Almeida Ramos

Marcus Vinicius de Queiroz Nogueira

Milton Gustavo Vasconcelos Barbosa

José Sérgio Torres Angelim

Representantes do Conselho Federal

Andreya Lorena Santos Macedo

Raimundo de Araújo Silva Júnior

Representante da Escola Superior de Advocacia

Aurélio Lobão Lopes

Representante do Conselho Estadual da Jovem Advocacia

Esdras Alves Freitas

Representantes das Comissões Temáticas

Justina Vale de Almeida

Williams Cardec da Silva
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