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Há mais de um ano com tantas transformações no nosso cotidiano, em face 
da nefasta pandemia que persiste assolando a humanidade, a gestão da OAB 
não parou como atestam os 03 (três) volumes anteriores que revelam inúmeras 
ações realizadas entre março e dezembro de 2020. 

Neste ano de 2021, por meio deste volume IV, há a representação incontestável 
de como a gestão da OAB Piauí tem trabalhado incessantemente, basta folhear 
e pesquisar as inúmeras ações aqui destacadas sendo que, a bem da verdade, 
muitas outras escaparam desta condensação por falta de espaço. 

Exalto a minha imensa gratidão por quem veste a camisa e atua pelo bem da 
nossa classe, lidando com matérias que são ligadas ao exercício da advocacia 
e também relativas à cidadania, à justiça social e à democracia. 

Destaca-se aqui por diversas vezes a luta pela celeridade do Poder Judiciário 
que padece ainda de sérios problemas básicos desde o atendimento virtual ou 
físico ao em geral moroso sistema jurisdicional. E esse é um problema crônico 
de muitos anos que está ainda mais agravado e se acentuou com as exceções 
pandêmicas.  

Aqui há a demonstração de fatos concretos sobre o que a gestão fez nesse pe-
ríodo de 17/12 a 27/04.  Destaco ainda que cada matéria aqui foi desempenhada 
por Advogados e Advogadas da gestão que muitas vezes realizaram ações pre-
senciais, mesmo assumindo riscos de vida pelos deslocamentos para diversos 
locais.  

Seguimos vigilantes e atuantes para superar essa crise sem precedentes, ten-
do fé para que possamos continuar com coragem e persistência pela Advoca-
cia, por mais cidadania!

 
Teresina, 25 de abril de 2021.

(89 anos da OAB Piauí)

Celso Barros Coelho Neto 
Presidente da OAB Piauí

PALAVRA DO PRESIDENTE
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OAB EM NÚMEROS
Dados de 19/12 a 27/04

Certidões emitidas - 492
Advogados inscritos e Regulares: 349
Estagiários inscritos e regulares: 07
Advogados(as) que utilizaram o OAB Office: 2.466
Advogados(as) que utilizaram as salas de videoconferência: 122
Atendimento de Alvarás e RPVs: 
- Total de Ofícios enviados: 31
- Total de E-mails enviados: 50
- Total de E-mails recebidos: 36
Atendimentos NAAD: 1298

OAB NA SOCIEDADE
OAB Piauí participou de evento filantrópico no Lar da Criança

 Os representantes da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CD-
DPD) participaram de um café da manhã para celebrar o natal das crianças ins-
titucionalizadas no Lar Maria João de De us. Localizada no bairro Vila Operária, 
a instituição tem atualmente 38 crianças acolhidas. Foram adotados todos os 
protocolos de segurança necessários para a realização do evento.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí participou de Audiência para discutir sobre a redução de 
salário dos servidores municipais da saúde
A OAB Piauí, por meio do Presidente da Comissão de Direito da Saúde, Williams 
Cardec, participou da Audiência Pública para debater sobre as reduções nos 
contracheques dos profissionais da rede municipal de saúde. O encontro foi 
promovido pelo Ministério Público do Piauí (MP-PI) e reuniu integrantes do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE), Fundação Municipal de Saúde (FMS), Senate-
pi, vereadores, deputados e Conselhos de Classe da capital.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-evento-filantropico-no-lar-da-crianca/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-audiencia-para-discutir-sobre-a-reducao-de-salario-dos-servidores-municipais-da-saude/
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OAB solicitou à SEJUS-PI relatório de investigação epidemiológica 
para acompanhar estado de saúde dos internos da CPA de Altos

A  OAB Piauí solicitou à Secretaria de Justiça do Estado do Piauí (SEJUS-PI) o 
relatório de investigação epidemiológica do Ministério da Saúde e das ações 
promovidas pela Secretaria, como base as recomendações administrativas do 
Ministério Público Estadual (n.º03/2020/48.ªPJ/PMPI) e Ministério da Saúde.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí integrou Pré-Congresso Internacional de Autismos do Brasil

A OAB Piauí participou do evento de preparação para o III Congresso Interna-
cional de Autismos do Brasil. Representando a Seccional Piauí, o Presidente da 
OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, integrou a mesa de abertura do Pré-Con-
gresso juntamente com o Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da OAB Piauí (CDDPD), Joaquim Santana.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-solicita-a-sejus-pi-relatorio-de-investigacao-epidemiologica-para-acompanhar-estado-de-saude-dos-internos-da-cpa-de-altos/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-integra-pre-congresso-internacional-de-autismos-do-brasil/
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OAB Piauí assinou Pacto Nacional pela Primeira Infância da Região 
Nordeste

A OAB Piauí participou da solenidade de assinatura do Pacto Nacional pela Pri-
meira Infância da Região Nordeste. O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, e o Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, Rogério Almeida, representaram a Seccional Piauí na cerimô-
nia virtual, que integra o projeto “Justiça Começa na Infância: fortalecendo a 
atuação do sistema de justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento 
humano integral”.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-assina-pacto-nacional-pela-primeira-infancia-da-regiao-nordeste/
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Presidente da OAB Piauí recebeu novo Secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Teresina, Marcelo Eulálio

Com o objetivo de firmar parcerias em prol da Advocacia e da sociedade, o 
Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, recebeu o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico de Teresina (SEMDEC), Marcelo Eulálio. Turismo, 
desenvolvimento social, crescimento do setor empresarial na cidade e futuros 
projetos multidisciplinares foram alguns dos temas debatidos.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/presidente-da-oab-piaui-recebe-novo-secretario-de-desenvolvimento-economico-de-teresina-marcelo-eulalio/
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OAB Piauí levou propostas de ações para a nova gestora da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Karla Berger

A OAB Piauí fez uma visita institucional à Secretaria Municipal de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres (SMPM) de Teresina para conhecer o plano de trabalho 
da Secretaria, discutir as problemáticas sobre à realidade da mulher neste pe-
ríodo de pandemia e propor parcerias entre as instituições. A Vice-Presiden-
te da OAB Piauí, Alynne Patrício, acompanhada da Presidente da Comissão da 
Mulher Advogada (CMA), Dalva Fernandes, da Ouvidora de Gênero, Justina Vale, 
e da Presidente da Subcomissão da CMA da Subseção de Água Branca, Beatriz 
Sousa, foram recebidas pela nova gestora da SMPM, Karla Berger.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Durante reunião com Prefeito de Teresina, OAB Piauí cobrou mais po-
líticas públicas para os animais

Políticas públicas para os animais no município de Teresina foi o tema da reu-
nião entre a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA) da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional Piauí, e o prefeito de Teresina, Doutor Pessoa.
A Comissão solicitou a reunião para explicar ao atual Prefeito a situação dos 
animais na nossa capital.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-leva-propostas-de-acoes-para-a-nova-gestora-da-secretaria-municipal-de-politicas-publicas-para-as-mulheres-karla-berger/
http://www.oabpi.org.br/durante-reuniao-com-prefeito-de-teresina-oab-piaui-cobra-mais-politicas-publicas-para-os-animais/
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Após pedido da OAB Piauí, DNIT doou cerca de 2.700 toneladas de ma-
terial para asfaltamento da via de acesso à Cadeia Pública de Altos

Como resultado da reunião realizada entre a OAB Piauí e a Superintendência 
Regional do DNIT, entregou cerca de 2.700 toneladas de material para dar início 
ao asfaltamento da via de acesso à Cadeia Pública de Altos (CPA). Parte do ma-
terial entregue foi recebido pelo Gerente-Geral da CPA e pelo Gerente Adjunto, 
Reginaldo Ribeiro da Silva e Reginaldo Torres de Sousa, respectivamente. A 
iniciativa foi realizada por meio da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos 
Advogados.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí prestigiou solenidade de posse do 1° piauiense Membro da 
ABDSS, Professor Doutor Saulo Soares

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve presente na posse 
do acadêmico titular perpétuo da Academia Brasileira de Direito da Seguridade 
Social, o jurista Mestre e Doutor em Direito, Saulo Soares. O jurista, que é pro-
fessor efetivo Adjunto do Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ) da Univer-
sidade Federal do Piauí (UFPI), passou a ocupar a cadeira nº 26 da Academia, 
sendo o 1º piauiense a ocupar essa vaga.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/apos-pedido-da-oab-piaui-superintendencia-regional-do-dnit-doa-cerca-de-2-700-toneladas-de-material-para-asfaltamento-da-via-de-acesso-a-cadeia-publica-de-altos/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-prestigia-solenidade-de-posse-do-1-piauiense-titular-perpetuo-da-abdss-professor-doutor-saulo-soares/
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Exame de Ordem na cidade de Piripiri e realização de campanhas con-
tra o feminicídio foram temas abordados em reunião na OAB Piauí

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, recebeu representantes 
das Comissões de Estágio e Exame de Ordem, da Mulher Advogada e da Ouvi-
doria-Geral da OAB Piauí para debater diversas pautas em prol da Advocacia, 
dentre elas a realização da 1º fase do Exame de Ordem na cidade de Piripiri, 
a campanha de conscientização e combate ao feminicídio nas escolas. Além 
disso, também esteve em destaque a realização da Conferência da Mulher Ad-
vogada, que deverá ser realizada em março desde ano.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

COMISSÕES TEMÁTICAS 
Em Sessão Ordinária, Conselho Pleno criou a Comissão de Processo 
Civil

O Conselho Pleno da OAB Piauí aprovou a criação da Comissão de Processo 
Civil. A decisão foi aprovada por unanimidade durante a realização da última 
Sessão Ordinária de 2020, que ocorreu no dia 17 de Dezembro e foi  presidida 
pelo Presidente Celso Barros Coelho Neto, e reunindo os demais diretores da 
OAB Piauí, além das diretorias da CAAPI e ESA Piauí, bem como os demais Con-
selheiros e Conselheiras.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/exame-de-ordem-na-cidade-de-piripiri-e-realizacao-de-campanhas-contra-o-feminicidio-sao-temas-abordados-em-reuniao-na-oab-piaui/
http://www.oabpi.org.br/em-sessao-ordinaria-conselho-pleno-cria-comissao-de-processo-civil/
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OAB Piauí empossaou Vice-Presidente da Comissão de Estudos para 
porte de Arma para Advogados

A OAB Piauí empossou a nova Vice-Presidente da Comissão de Estudos para 
porte de Arma para Advogados, Ana Carolina Soares Barroso. A solenidade de 
posse ocorreu no dia 23 de Dezembro e foi conduzida pelo Presidente da Sec-
cional, Celso Barros Coelho Neto, e contou com a presença do ex-presidente 
da Comissão, Maicon Nairon Marques Ferreira, que segue os trabalhos como 
membro.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB + ESA PIAUÍ 
Mais de 50 mil participações: OAB Piauí e ESA-PI investiram em cultu-
ra jurídica e conhecimento em 2020

O ano de 2020, apesar dos desafios da pandemia da Covid-19, representou um 
grande avanço no fomento da cultura jurídica do Piauí. A OAB Piauí e a Escola 
Superior de Advocacia do Piauí (ESA-PI) não pararam. Durante o ano de 2020, 
foram promovidos mais de 80 cursos e palestras, com mais de 50 mil visualiza-
ções e de 12 mil inscrições em cursos, eventos e palestras. O destaque vai para 
as Pós-Graduações*, que somaram cerca de 4 mil Advogados(as) inscritos, ini-
ciativa inédita no país.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-empossa-vice-presidente-da-comissao-de-estudos-para-porte-de-arma-para-advogados/
http://www.oabpi.org.br/mais-de-50-mil-participacoes-oab-piaui-e-esa-pi-investiram-em-cultura-juridica-e-conhecimento-em-2020/
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Sala da OAB é inaugurada no dia da entrega do novo Fórum de Espe-
rantina

A região de Esperantina-PI foi contemplada com a inauguração da Sala da OAB, 
que leva o nome do Advogado José Olympio de Mello, realizada no dia 4 de Ja-
neiro. Advocacia da cidade e região agora conta com uma nova Sala, localizada 
no novo Fórum da Comarca, também inaugurado no mesmo dia, junto com o 
Juizado Especial Cível e Criminal (JECC) Edison Rebêlo de Carvalho.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

AÇÕES

Seccional Piauí inaugurará a nova sede da Subseção de São Raimundo 
Nonato

Mais investimento para Advocacia do Píauí! Com o intuito de aprimorar o siste-
ma OAB na região Sul do Piauí, a Seccional mudará a sede para o novo prédio da 
Subseção na cidade de São Raimundo Nonato. A iniciativa foi tema da reunião 
desta quinta-feira (04), na Presidência da instituição, onde o Presidente, Celso 
Barros Coelho Neto, e o Diretor-Tesoureiro, Einstein Sepúlveda, estiveram reu-
nidos com o Presidente da Subseção da OAB de SRN, James Amorim.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/sala-da-oab-e-inaugurada-no-dia-da-entrega-do-novo-forum-de-esperantina/
http://www.oabpi.org.br/seccional-piaui-construira-nova-sede-da-subsecao-de-sao-raimundo-nonato/
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OAB Piauí recebeu doação de terreno para a construção de Centro Cul-
tural e de Lazer da Subseção de Oeiras

a OAB Piauí, por meio da Subseção de Oeiras, foi contemplada com a doação 
do terreno destinado à construção do Centro Cultural e de Lazer da Subseção 
de Oeiras pelo Prefeito da cidade, José Raimundo de Sá Lopes. A solenidade 
de assinatura da escritura pública ocorreu na Sala de Reuniões da Prefeitura 
do Município, com a presença de Diretores da OAB, da Subseção, Advogados e 
Advogadas e autoridades municipais.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Diretores da OAB Piauí visitaram terreno onde será iniciada a 1º etapa 
de construção do Clube da Subseção de Floriano com ampla área de 
preservação ambiental

A Diretoria da OAB Piauí visitou o terreno, onde será construído o Clube da Sub-
seção de Floriano com uma ampla área de preservação ambiental. Durante a 
visita, que foi acompanhada da equipe técnica de engenheiros e arquitetos, 
ficaram definidas diretrizes para dar início ao projeto.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-recebe-doacao-de-terreno-para-a-construcao-de-centro-cultural-e-de-lazer-da-subsecao-de-oeiras/
http://www.oabpi.org.br/diretores-da-oab-piaui-visitam-terreno-onde-sera-construido-o-clube-da-subsecao-de-floriano-com-ampla-area-de-preservacao-ambiental/
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Pioneiro no Brasil: OAB Piauí e INSS firmaram acordo para atendimen-
to remoto à Advocacia

A OAB Piauí e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmaram um acor-
do para prestar atendimento remoto do INSS aos Advogados e Advogadas do 
estado do Piauí. A medida é pioneira em todo o território nacional, garantindo 
efetividade dos serviços prestados à Advocacia.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Representantes da ANOREG solicitaram apoio da OAB Piauí para ho-
mologação do concurso de Atividade Notarial e de Registro

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve reunido com re-
presentantes da Associação dos Notórios e Registradores do Estado do Piauí 
(ANOREG) e com a Comissão de Direito Notarial e Registral da Sede da Seccio-
nal Piauí. A reunião objetivou buscar apoio da OAB para a homologação do Con-
curso Público de Atividade Notarial e de Registro do Estado do Piauí, realizado 
em 2013. O certame contou com mais de 1.700 candidatos inscritos e ofertou 
290 vagas, mas não houve a homologação desde então.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/pioneiro-no-brasil-oab-piaui-e-inss-assinam-acordo-para-atendimento-remoto-a-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/representantes-da-anoreg-solicitam-apoio-da-oab-piaui-para-homologacao-do-concurso-de-atividade-notarial-e-de-registro/
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Conselho Pleno aprovou a criação da Tabela de Honorários para os ser-
viços de Mediação, Conciliação e Arbitragem

Atendimento telepresencial: OAB PI disponibilizou kits eletrônicos 
para as unidades prisionais para uso exclusivo da Advocacia

Em primeira Sessão Ordinária Hibrida do Conselho Pleno, a Diretoria da Seccio-
nal e os Conselheiros(as) Estaduais aprovaram, por unanimidade, a criação da 
Tabela de Honorários para os serviços de Mediação, Conciliação e Arbitragem. 
A sessão foi conduzida pelo Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, 
que ressaltou a importância da conquista para o fortalecimento da Advocacia 
consensual.

A OAB Piauí, por meio do Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas 
dos Advogados (CDPA), Marcus Nogueira, esteve reunida com o Secretário de 
Justiça do Estado, Carlos Edilson, firmando termo de cooperação, disponibili-
zando equipamentos de uso exclusivo da Advocacia para a realização de vide-
oconferências nas unidades prisionais.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí entregou carteira profissional número 20.000 para Jovem 
Advogada Júlia Maria Araújo

A Seccional Piauí realizou a entrega da carteira profissional nº 20 mil a mais 
nova Advogada piauiense Júlia Maria Araújo. O compromisso foi conduzido pelo 
Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e foi realizada no dia 11 de 
março, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária impostos no com-
bate à Covid-19.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/conselho-pleno-aprova-a-criacao-da-tabela-de-honorarios-para-os-servicos-de-mediacao-conciliacao-e-arbitragem/
http://www.oabpi.org.br/atendimento-telepresencial-oab-pi-disponibiliza-kits-eletronicos-para-as-unidades-prisionais-para-uso-exclusivo-da-advocacia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-entrega-carteira-profissional-numero-20-000-para-jovem-advogada-julia-maria-araujo/
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Advocacia é atividade essencial

A OAB Piauí conseguiu, por meio de diálogos com o Governo do Piauí, o reco-
nhecimento da Advocacia como atividade essencial. A previsão está na Porta-
ria Conjunta (Nº 03) assinada pelas Secretarias de Governo e de Saúde, do dia 
16 de março de 2021. Em 2020, a OAB também teve pleito atendido ao solicitar 
o funcionamento dos escritórios de Advocacia, seguindo todas as recomenda-
ções sanitárias pertinentes e o reconhecimento da Advocacia como atividade 
essencial.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Em reunião virtual com o Ministro-Corregedor do TST, 
Aloysio Corrêa da Veiga, OAB Piauí levou demandas da 
Advocacia Piauiense

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, juntamente com os re-
presentantes da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí, Heloísa Hom-
merding (Presidente) e Ítalo Luiz Almeida (Vice-Presidente) estiveram reunidos 
com o Ministro-Corregedor do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Aloysio Cor-
rêa da Veiga. A reunião virtual objetivou ouvir os anseios da Advocacia piauien-
se em relação à necessidade de melhoria na prestação jurisdicional regional.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/advocacia-e-atividade-essencial/
http://www.oabpi.org.br/em-reuniao-virtual-com-o-ministro-corregedor-do-tst-aloysio-correa-da-veiga-oab-piaui-leva-demandas-da-advocacia-piauiense/
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OAB Piauí solicitou à Delegacia Geral da Policia Civil celeridade na in-
vestigação do caso do assassinato do Advogado Janes Cavalcante 
Castro

A pedido da Subseção da OAB de Parnaíba e da família do Advogado e em-
presário Janes Cavalcante Castro, que foi perseguido e assassinado a tiros no 
Litoral piauiense, em setembro de 2020, a OAB Piauí solicitou à Secretária de 
Segurança Pública (SSP-PI), celeridade na investigação do caso trágico. Após 
algumas reuniões, o ofício foi protocolado no dia 29 de Março, na Delegacia Ge-
ral de Polícia Civil do Estado do Piauí.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-a-delegacia-geral-da-policia-civil-celeridade-na-investigacao-do-caso-do-assassinato-do-advogado-janes-cavalcante-castro/


18

Atividade essencial: Escritórios de Advocacia podem funcionar du-
rante os feriados estabelecidos, seguindo os protocolos de combate 
à COVID-19

Advocacia é atividade essencial, fato reconhecido no Decreto nº 20.080 da Pre-
feitura de Teresina, publicado pela Portaria Conjunta (Nº 03), publicado no dia 
16/03. Em 2020, a OAB também teve pleito atendido ao solicitar o funcionamen-
to dos escritórios de Advocacia, seguindo todas as recomendações sanitárias 
pertinentes e o reconhecimento da Advocacia como atividade essencial.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/atividade-essencial-escritorios-de-advocacia-podem-funcionar-durante-os-feriados-estabelecidos-seguindo-os-protocolos-de-combate-a-covid-19/
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Repercussão Nacional: Celso Barros Neto fala ao Fantástico sobre juiz 
que concedeu liberdade provisória ao filho

OAB pediu esclarecimentos à Confederação Brasileira de Badmin-
ton quanto aos critérios adotados para a não convocação da Atleta 
piauiense Jaqueline Lima

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, concedeu entrevista ao 
Fantástico, sobre a conduta de um juiz que concedeu liberdade provisória ao 
filho preso por dirigir embriagado e provocar um acidente. A OAB Piauí irá re-
presentar o juiz Noé Pacheco no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que 
seja apurada a conduta.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, conjuntamente com a Co-
missão de Direito Desportivo, solicitou ao Presidente da Confederação Brasi-
leira de Badminton (CBBd), José Roberto Santini Campos, informações quan-
to aos critérios adotados pela Confederação para a não convocação da Atleta  
piauiense Jaqueline Lopes Lima.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/repercussao-nacional-celso-barros-neto-fala-ao-fantastico-sobre-juiz-que-concedeu-liberdade-provisoria-ao-filho/
http://www.oabpi.org.br/oab-pede-esclarecimentos-a-confederacao-brasileira-de-badminton-quanto-aos-criterios-adotados-para-a-nao-convocacao-da-atleta-piauiense-jaqueline-lima/
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Advogado Antônio Sarmento foi empossado como novo 
Procurador das Prerrogativas da Seccional

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, deu posse ao novo Pro-
curador das Prerrogativas da OAB Piauí, Antônio Sarmento de Araújo Costa. A 
Procuradoria será mais um mecanismo da Comissão de Defesa das Prerroga-
tivas dos Advogados, fazendo a instrumentalização das denúncias perante a 
justiça e os órgãos Administrativos.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Nota de reafirmação dos valores piauienses, criação de Comissão e 
Desagravos Públicos foram destaques em Sessão Ordinária virtual do 
Conselho Pleno da OAB Piauí

Em caráter deliberativo, os Conselheiros e Conselheiras Seccionais da OAB 
Piauí estiveram reunidos, virtualmente, em Sessão Ordinária do Conselho Ple-
no, que ocorreu no dia 25 de Março. Sob condução do Presidente Celso Barros 
Coelho Neto, a Sessão aprovou a Nota de reafirmação dos valores piauienses, 
a criação da Comissão Especial de Igualdade Racial, Desagravos Públicos e o 
requerimento administrativo para retificação de nome e gênero, além de deba-
ter as medidas que vêm sedo adotadas pela OAB para a contenção da Covid-19.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/advogado-antonio-sarmento-e-empossado-como-novo-procurador-das-prerrogativas-da-seccional/
http://www.oabpi.org.br/nota-de-reafirmacao-dos-valores-piauienses-criacao-de-comissao-e-desagravos-publicos-sao-destaques-em-sessao-ordinaria-virtual-do-conselho-pleno-da-oab-piaui/
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Quinto Constitucional: Conselho Pleno da OAB Piauí define diretrizes 
para a formação da lista sêxtupla

Em Sessão Extraordinária, o Conselho Pleno da OAB Piauí definiu as novas di-
retrizes para a formação da lista sêxtupla da composição do quinto constitu-
cional. A reunião, de caráter deliberativo, aconteceu ao longo de três Sessões, 
ocorridas nos dias 06, 13 e 20 de abril, de forma virtual, sob condução do Presi-
dente da Seccional Piauí, Celso Barros Coelho Neto, tendo transmissão ao vivo 
pela Plataforma do YouTube.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/quinto-constitucional-conselho-pleno-da-oab-piaui-define-diretrizes-para-a-formacao-da-lista-sextupla/
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OAB Piauí criou canal de comunicação específico para Jovens Advo-
gados e Advogadas

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, lançou um novo canal de 
comunicação da Ouvidoria voltado, especificamente, para a Jovem Advocacia. 
O anúncio oficial foi feito durante a Sessão Ordinária do Conselho Estadual da 
Jovem Advocacia (CEJA). 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

JOVEM ADVOCACIA

Em primeira Sessão de 2021, CEJA elege dois Conselheiros para com-
por Conselho Pleno e lança canal da Ouvidoria Jovem

O Conselho Estadual da Jovem Advocacia esteve reunido, para tratar sobre 
ações que serão desenvolvidas ao longo do ano em prol da valorização da Jo-
vem Advocacia. A Sessão Ordinária, que aconteceu de forma híbrida (presen-
cial e online), foi conduzida pela Presidente do Conselho, Pollyanna Sanches, e 
reuniu os demais diretores Rômulo Quaresma (Vice-Presidente), Kaio Sampaio 
(Secretário-Geral), Sérgio Motta (Secretário-Geral Adjunto), Caroline Sá Rocha 
(Tesoureira), além dos demais membros do Conselho.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-pi-cria-canal-de-comunicacao-especifico-para-jovens-advogados-e-advogadas/
http://www.oabpi.org.br/em-primeira-sessao-de-2021-ceja-elege-dois-conselheiros-para-compor-conselho-pleno-e-lanca-canal-da-ouvidoria-jovem/


23

PARCERIAS 
Parceria entre OAB Piauí e Equipe Ronalds de Tiro oferece curso para 
a Advocacia retirar posse de armas e aprender técnicas de manuseio

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão de 
Estudos sobre o Porte de Armas para Advogados, firmou uma parceria com a 
Equipe Ronalds de Tiro para ofertar a retirada da posse de arma aos Advogados 
e Advogadas e ensinar técnicas de manuseio seguro. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí manteve valor da anuidade em 2021 e ofereceu desconto de 
20% em janeiro, além de condições especiais para Jovens Advoga-
dos(as) e Advocacia idosa

Trabalhando em prol da Advocacia piauiense, a OAB Piauí disponibilizou o bole-
to e pagamento online da Anuidade de 2021 para os Advogado(as), garantindo 
20% de desconto para pagamentos até o dia 31 de janeiro. A novidade este ano 
é que a Seccional Piauí fixou o valor das anuidades dos Advogados(as) e Esta-
giários(as) para o exercício de 2021, com a aprovação do Reajuste Zero, ainda 
em 2020. Além disso, a OAB Piauí oferece descontos de até 50% para jovens.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

ANUIDADE 2021

Pioneira entre as Seccionais, parceria da OAB Piauí com o Banco do 
Brasil possibilita ressarcimento de até 100% no valor da anuidade e 
parcelamento em 48x

Pensando em proporcionar facilidade aos Advogados e Advogadas no paga-
mento da Anuidade, a OAB Piauí firmou parceria com o Banco do Brasil ainda 
em 2019. Por meio do convênio, os correntistas do BB têm à disposição inúme-
ras vantagens, como pagamento com pontos e parcelamento em 48X, de acor-
do com o perfil do cliente. A Seccional foi a primeira do país a utilizar o sistema 
do BB, inspirando outras seccionais a aderirem os benefícios.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/parceria-entre-oab-piaui-e-equipe-ronalds-de-tiro-oferece-curso-para-a-advocacia-retirar-posse-de-armas-e-aprender-tecnicas-de-manuseio/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-mantem-valor-da-anuidade-em-2021-e-oferece-desconto-de-20-em-janeiro-alem-de-condicoes-especiais-para-jovens-advogadosas-e-advocacia-idosa/
http://www.oabpi.org.br/pioneira-entre-as-seccionais-parceria-da-oab-piaui-com-o-banco-do-brasil-possibilita-ressarcimento-de-ate-100-no-valor-da-anuidade-e-parcelamento-em-48x/
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Presidente da OAB Piauí recebeu visita institucional de representantes 
da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG)

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, recebeu visita de cortesia dos representantes da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG). Na ocasião, foram debati-
das futuras parcerias e ações entre as instituições.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB NA SOCIEDADE
OAB Piauí recebeu representantes da Equatorial para debater sobre 
queda de energia em Teresina

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, recebeu os representantes da Diretoria da Equatorial Piauí Distri-
buidora de Energia. O encontro aconteceu em razão das ocorrências geradas 
pelo temporal que afetou a rede elétrica em parte da capital, no dia 31 de de-
zembro de 2020, deixando alguns bairros sem o fornecimento de energia elé-
trica por mais de 70h.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/presidente-da-oab-piaui-recebe-visita-institucional-de-representantes-da-associacao-dos-diplomados-da-escola-superior-de-guerra-adesg/
http://www.oabpi.org.br/apos-oficio-a-oab-piaui-recebe-representantes-da-equatorial-para-debater-sobre-queda-de-energia-em-teresina/
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OAB Piauí visitou fundação Municipal de Saúde para debater sobre va-
cinação em Teresina

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, Celso Barros 
Coelho Neto, e o Presidente da Comissão de Direito à Saúde, Williams Cardec, 
estiveram com o Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albu-
querque, debatendo sobre a atual situação da saúde na Capital e no Estado em 
razão da pandemia da Covid-19.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Piauí realizou vis-
toria na Central de Flagrantes

Os representares da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) da OAB 
Piauí, realizaram vistoria na Central de Flagrantes de Teresina. A visita, in loco, 
ocorreu após a Comissão receber denúncias anônimas sobre as condições in-
salubres no local. Os registros serão anexados ao relatório que será encami-
nhado para a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-visita-fundacao-municipal-de-saude-e-debate-sobre-vacinacao-em-teresina/
http://www.oabpi.org.br/comissao-de-defesa-dos-direitos-humanos-da-oab-piaui-realiza-vistoria-na-central-de-flagrantes/
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AÇÕES JUNTO AO PODER
JUDUCIÁRIO 
Celso Barros Neto cobrou o retorno das audiências presenciais e afir-
mou que “OAB clama pela prestação jurisdicional célere e de qualida-
de”, durante posse da nova diretoria do TJ-PI

“Urge que o Tribunal de Justiça imponha imediatamente o retorno gradual das 
audiências presenciais, de forma a permitir o bom fluxo dos processos. A Ad-
vocacia e a sociedade precisam do bom funcionamento do Poder Judiciário. A 
OAB clama pelo devido aparelhamento do Poder Judiciário, com recursos ma-
teriais e humanos suficientes para a entrega de uma prestação jurisdicional 
célere e de qualidade”, asseverou o Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Neto, 
durante discurso proferido na posse da nova diretoria do TJ-PI para o biênio 
2021/2022. A solenidade ocorreu no dia 07 de Janeiro, na nova Sede do TJ-PI.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/celso-barros-neto-cobra-o-retorno-das-audiencias-presenciais-e-afirma-que-oab-clama-pela-prestacao-jurisdicional-celere-e-de-qualidade-durante-posse-da-nova-diretoria-do-tj-pi/
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OAB Piauí participou da abertura do Ano Legislativo 2021

Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, o Secretá-
rio-Geral, Leonardo Airton, participou da abertura do Ano Legislativo 2021, que 
aconteceu no Plenário da ALEPI, ocorrida no dia 01 de Fevereiro. Na ocasião, o 
Governador do Piauí, Wellington Dias, leu a Mensagem Anual intitulada “Piauí: 
um ano inteiro vencendo os maiores desafios”.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí cobrou avanços do judiciário piauiense em reunião com a 
Presidência do TJ-PI

O funcionamento do Poder Judiciário, o andamento de processos de comarcas 
agregadas, a ausência de magistrados, a construção de novos fóruns, a neces-
sidade de contratação de novos servidores, a sustentação oral nos julgamentos 
telepresenciais, a necessidade de ser implantada uma central de alvarás, a pu-
blicação para os Advogados(as) dos julgamentos dos habeas corpus, o retorno 
das audiências e julgamentos de forma presencial foram algumas das pautas 
abordadas em reunião realizada, no dia 02 de Fevereiro, com os representan-
tes da OAB Piauí e do TJ-PI.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-da-abertura-do-ano-legislativo-2021/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-cobra-avancos-do-judiciario-piauiense-em-reuniao-com-a-presidencia-do-tj-pi/
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OAB Piauí realiza reunião com a Coordenadoria da Mulher do TJPI e de-
fine ações em prol da Mulher em Situação de Violência

A OAB Piauí, por meio da Presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA) e 
da membro da Comissão de Apoio à Vítima de Violência (CAVV), Dalva Fernan-
des e Maria Ayawaska, respectivamente, realizou reunião com a Coordenadoria 
da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justi-
ça do Piauí (TJPI). A OAB foi recebida pela Juíza da Coordenadoria da Mulher do 
TJPI, Keylla Ranyere, e pela Assistente Social Leina Mônica.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí se posicionou contra feriado concedido pelo TJ-PI

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, se posicionou contra a de-
cisão do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), que publicou a Portaria Nº423/2021 
estabelecendo ponto facultativo nos dias 15, 16 e 17/02. O documento foi publi-
cado.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-reuniao-com-a-coordenadoria-da-mulher-do-tjpi-e-define-acoes-em-prol-da-rede-colaborativa-da-justica-criminal/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-contra-feriado-concedido-pelo-tj-pi/
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Empréstimos consignados, dificuldade de acesso a extratos e ques-
tões procedimentais do acesso à Justiça foram temas de reunião en-
tre a OAB Piauí e o Juiz da Comarca de Parnaíba

OAB é contra restrição de acesso dos Advogados(as) aos fóruns

OAB Piauí realizou pesquisa e cobrou melhorias do TJ-PI sobre os aten-
dimento das Varas de Famílias e Sucessões

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve em reunião virtual 
com o juiz da Comarca de Parnaíba, Max Paulo. Entre as pautas debatidas esti-
veram as demandas de empréstimos consignados, a dificuldade de acesso aos 
extratos e questões procedimentais do acesso à Justiça.

A OAB Piauí enviou ofícios ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI) 
e à Corregedoria-Geral de Justiça, solicitando efetividade no acesso dos Ad-
vogados e Advogadas aos prédios do Poder Judiciário. Os ofícios, levam em 
consideração a Portaria n° 566/2021 – PJPI/TJPI/SECPRE, publicada em 04 de 
março de 2021, que suspende o atendimento presencial ao público externo nas 
dependências do TJ-PI.

A Seccional Piauí encaminhou ofício ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Piauí (TJPI), Desembargador Fernando Lopes Silva Neto, jun-
tamente com relatório sobre a atuação das Varas de Família e Sucessões da 
Comarca de Teresina. Iniciativa da Comissão de Direito de Família e Sucessões 
(CDFS) da OAB Piauí, o documento indicou as providências e melhorias neces-
sárias para o pleno funcionamento das Varas na Capital.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/emprestimos-consignados-dificuldade-de-acesso-a-extratos-e-questoes-procedimentais-do-acesso-a-justica-sao-temas-de-reuniao-entre-a-oab-piaui-e-o-juiz-da-comarca-de-parnaiba/
http://www.oabpi.org.br/oab-e-contra-restricao-de-acesso-dos-advogadosas-aos-foruns/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-pesquisa-e-cobra-melhorias-do-tj-pi-sobre-os-atendimento-das-varas-de-familias-e-sucessoes/
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“É preciso que medidas sejam tomadas e soluções reais ocorram na 
prática”, diz Celso Barros Neto sobre os canais de atendimento do TJ-
-PI

OAB Piauí apresentou Pedido de Providências contra Portaria que de-
termina cancelamento de audiências no Juizado Especial de Parnaíba

OAB Piauí e 1ª Vara da Infância e da Juventude debateram celeridade 
da prestação jurisdicional

A OAB Piauí cobrou, mais uma vez, providências quanto aos canais de atendi-
mento do Poder Judiciário do Estado do Piauí, levando em consideração as re-
clamações da Advocacia, bem como os prejuízos aos jurisdicionados piauien-
ses. A reivindicação da Seccional foi enviada, por meio de ofícios, ao TJ-PI e à 
Corregedoria-Geral.

Com o pedido de providências à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, a 
OAB Piauí requereu a revogação da Portaria nº 344/2021- PJPI/COM/PAR/JUI-
PAR/JUIPARSED, editada pelo Magistrado do Juizado Especial da Comarca de 
Parnaíba. De acordo com a Portaria, foi determinado, pelo Juiz da Comarca, o 
cancelamento das audiências designadas referente ao tema de “Empréstimos 
Consignados”, além da intimação dos autores para juntada aos autos do pro-
cesso o extrato da conta bancária utilizada para receber o benéfico previden-
ciário afetado, sob pena de extinção do processo por abandono.

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e o Presidente da Co-
missão de Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, Rogério 
Almeida, estiveram reunidos com a Juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude 
do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ-PI), Maria Luíza. A reunião tratou 
sobre a importância de parcerias para melhorar a prestação de serviço jurisdi-
cional no atendimento às crianças em processo de adoção.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/e-preciso-que-medidas-sejam-tomadas-e-solucoes-reais-ocorram-na-pratica-diz-celso-barros-neto-sobre-os-canais-de-atendimento-do-tj-pi/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-apresenta-pedido-de-providencias-contra-portaria-que-determina-cancelamento-de-audiencias-no-juizado-especial-de-parnaiba/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-1a-vara-da-infancia-e-da-juventude-debatem-celeridade-da-prestacao-jurisdicional/
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Vitória da Advocacia: TJ-PI decide pela não suspensão dos processos 
de IRDR dos empréstimos consignados

#SalasDaOAB: acesso de Advogados(as) é mantido no TJ-PI e no TRT-
22

Em reunião com o Corregedor-Geral de Justiça, OAB Piauí buscou so-
luções efetivas nas Varas de Família do Estado

A OAB Piauí conseguiu a não suspensão dos processos de primeiro e segundo 
grau do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Após entrar 
com pedido como Amicus Curiae, a OAB Piauí passou a acompanhar o anda-
mento do processo, garantindo que a Advocacia não fosse prejudicada. 

A OAB Piauí informa que o acesso dos Advogados(as) às Salas da OAB no Tri-
bunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) e no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-22) 
permanece assegurado, de acordo com documentos emitidos pelas entidades 
nos dias 14 e 12 de março, respectivamente.

Como resposta ao ofício enviado pela OAB Piauí, no último dia 10, foi realiza-
da reunião telepresencial com o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí (TJPI), Desembargador Fernando Lopes Silva Neto. Durante a 
reunião, que foi uma iniciativa da Comissão de Direito de Família e Sucessões 
(CDFS), a Seccional cobrou providências e melhorias para o pleno funciona-
mento das Varas na Capital, diante do relatório emitido pela Comissão sobre a 
atuação das Varas de Família e Sucessões das Comarcas.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/vitoria-da-advocacia-tj-pi-decide-pela-nao-suspensao-dos-processos-de-irdr-dos-emprestimos-consignados/
http://www.oabpi.org.br/salasdaoab-acesso-de-advogadosas-e-mantido-no-tj-pi-e-no-trt-22/
http://www.oabpi.org.br/em-reuniao-com-o-corregedor-geral-de-justica-oab-piaui-busca-solucoes-efetivas-nas-varas-de-familia-do-estado/
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OAB Piauí criou Observatório de Atendimento à Advocacia pelo Poder 
Judiciário

Após reuniões virtuais, presenciais e inúmeros ofícios para o Poder 
Judiciário sobre atendimento, Advocacia passa a ser atendida por 
meio de Balcão Virtual

A OAB Piauí, por meio da Portaria nº 12/2021, criou o Observatório de Atendi-
mento à Advocacia pelo Poder Judiciário que tem o objetivo de acompanhar as 
reclamações e propor medidas que busquem a efetividade do atendimento da 
Advocacia pelo Poder Judiciário no Estado. O Observatório compõe a Comis-
são de Relação com o Poder Judiciário da OAB Piauí.

Desde o início da pandemia, em 2020, até março de 2021, a OAB Piauí expediu 
33 ofícios para o Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI) e Corregedoria Geral em 
busca de providências quanto aos canais de atendimento do Poder Judiciário, 
a fim de agilizar a prestação de serviço aos Advogados (as) que vêm sendo 
prejudicados com o atendimento deficitário nas unidades judiciárias. A Advo-
cacia piauiense passou a ter a ferramenta “Balcão Virtual”, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Piauí, instituído pelo Provimento Conjunto Nº 35/2021 
– PJPI/TJPI/SECPRE16, publicado no Diário da Justiça.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-cria-observatorio-de-atendimento-a-advocacia-pelo-poder-judiciario/
http://www.oabpi.org.br/apos-reunioes-virtuais-presenciais-e-inumeros-oficios-para-o-poder-judiciario-sobre-atendimento-advocacia-passa-a-ser-atendida-por-meio-de-balcao-virtual/
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Seccional e Subseção solicitam à SEJUS-PI melhor atendimento aos 
Advogados(as) na Penitenciária Mista de Parnaíba

A Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Piauí e os repre-
sentantes da Subseção da OAB de Parnaíba estiveram reunidos, virtualmente, 
com o Secretário de Justiça do Estado do Piauí (SEJUS-PI), Carlos Edilson, para 
tratar do atendimento dos Advogados(as) na Penitenciária Mista de Parnaíba. A 
reunião aconteceu por conta de relatos por parte da Advocacia da região que 
encontraram sérias dificuldades de atendimento na Penitenciária da cidade.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/seccional-e-subsecao-solicitam-a-sejus-pi-melhor-atendimento-aos-advogadosas-na-penitenciaria-mista-de-parnaiba/
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Campanha Janeiro Branco reforçou a importância dos cuidados com 
a saúde mental

A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste das emoções 
humanas, que além de ser determinante para a estabilidade física, está direta-
mente relacionada à qualidade da interação individual e coletiva. Com o intuito 
de chamar atenção da sociedade para as questões relacionadas à Saúde Men-
tal e Emocional, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, abraçou a 
campanha Janeiro Branco.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CAMPANHAS

OAB Piauí destacou a importância da Advocacia Publicista e da segu-
rança jurídica de atuação

A Advocacia Publicista garante a defesa judicial dos interesses mais caros da 
sociedade e o controle interno da juridicidade da Administração Pública. Por 
entender tamanha importância, a OAB Piauí lança uma Campanha nas redes 
sociais e site institucional, destacando o relevante papel do Advogado(a) Publi-
cista. O posicionamento da OAB Piauí vem também ao encontro do período em 
que se inicia as novas gestões municipais a fim de mostrar o papel do Advoga-
do(a) Publicista e a importância da contratação dos escritórios de Advocacia 
para garantir a boa e efetiva prestação dos serviços públicos.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/campanha-janeiro-branco-reforca-a-importancia-dos-cuidados-com-a-saude-mental/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-destaca-a-importancia-da-advocacia-publicista-e-da-seguranca-juridica-de-atuacao/
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OAB Piauí lança campanha de conscientização e prevenção no enfren-
tamento à violência contra a mulher

Dia Internacional da Mulher: OAB Piauí por Igualdade e em defesa das 
Prerrogativas da Mulher Advogada

Drive Thru: OAB Piauí promoveu ação em homenagem ao Dia da Mulher 
na sede da Seccional

Com o objetivo de combater a violência contra a mulher e o feminicídio, a OAB 
Piauí lançou a Campanha intitulada “Use Sua Voz e Denuncie a Violência Contra 
a Mulher”. A ação será realizada por meio das plataformas oficiais da OAB Piauí.

No Dia Internacional da Mulher (08/03), a Ordem dos Advogados do Brasil, Sec-
cional Piauí, lançou a campanha de comemoração à data, dando voz às Advoga-
das que fizeram e fazem história no sistema OAB. A ação intitulada “Sou Mulher 
Advogada e Minha Voz faz História!” celebrou a atuação histórica da Advogada 
e Membro Honorária Vitalícia da OAB Piauí, Fides Angélica de Castro Veloso 
Mendes Ommati.

Em Alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Comissão da Mulher da Advogada 
da OAB Piauí realizou, uma homenagem às mulheres Advogadas. Por conta da 
pandemia de Covid-19, as Advogadas receberam um kit durante o Drive-Thru. 
As Advogadas foram recepcionadas pelas representantes da diretoria e comis-
sões 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/use-sua-voz-e-denuncie-a-violencia-contra-a-mulher-oab-piaui-lanca-campanha-de-conscientizacao-e-prevencao-no-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher/
http://www.oabpi.org.br/dia-internacional-da-mulher-oab-piaui-por-igualdade-e-em-defesa-das-prerrogativas-da-mulher-advogada/
http://www.oabpi.org.br/drive-thru-oab-piaui-promove-acao-em-homenagem-ao-dia-da-mulher-na-sede-da-seccional/
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Informe Direitos Humanos: Dia Internacional da Mulher

Fake News: OAB Piauí lançou campanha para combater notícias falsas

O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente no dia 08 de mar-
ço. A data foi instituída pela ONU no ano de 1975, em homenagem à luta e às 
conquistas das mulheres. A escolha do dia 8 de março está relacionada com a 
greve das operárias russas de 1917, quando cerca de 90 mil delas percorreram 
as ruas reivindicando melhores condições de trabalho e de vida.

Com Tom alarmista, conteúdo sensacionalista, autor desconhecido e erros gra-
maticais são algumas características que devem ser observadas nos textos 
da internet ou nas mensagens recebidas pelas redes sociais, a fim de evitar o 
compartilhamento de Fake News (notícias falsas). Por compreender a relevân-
cia da pauta, a OAB Piauí iniciou a campanha de combate às Fake News nos 
canais oficiais da instituição.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/informe-direitos-humanos-dia-internacional-da-mulher/
http://www.oabpi.org.br/fake-news-oab-piaui-lanca-campanha-para-combater-noticias-falsas/
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Abril Laranja: OAB Piauí lançou campanha “Maltratar animais é crime 
e deve ser denunciado!”

Abandonar, ferir, mutilar, envenenar, manter preso permanentemente em cor-
rentes, manter em locais pequenos e sem higiene, não abrigar do sol, da chuva 
e do frio, deixar sem ventilação ou luz solar, não dar comida e água diariamen-
te, negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido são algumas das 
atitudes caracterizadas como maus-tratos de animais. Com o objetivo de pre-
venir a crueldade contra os animais, a OAB Piauí está realizando a campanha 
“Maltratar animais é crime e deve ser denunciado”, durante o Abril Laranja, em 
seus canais oficiais.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí reuniu-se com a Comissão e debateram ações em prol da 
pessoa com deficiência

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e o Presidente da Comis-
são de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD), Joaquim San-
tana Neto, estiveram reunidos com os representantes da Comissão Eleitoral 
que coordena as eleições da Associação do Cegos do Estado Piauí (ACEP). A 
Comissão foi criada no ano passado com o objetivo de dar encaminhamento ao 
processo eleitoral da Associação.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

ACESSIBILIDADE 

http://www.oabpi.org.br/abril-laranja-oab-piaui-lanca-campanha-maltratar-animais-e-crime-e-deve-ser-denunciado/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-comissao-eleitoral-da-acep-se-reunem-para-debater-acoes-em-prol-da-pessoa-com-deficiencia/
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OAB Piauí levou demandas sobre acessibilidade e inclusão dos alunos 
com deficiência à Secretaria Municipal de Educação

A OAB Piauí fez uma visita institucional à Secretaria Municipal de Educação 
(SEMEC) de Teresina para levar demandas sobre acessibilidade e inclusão dos 
alunos com deficiência nas atividades escolares da rede pública municipal de 
educação. O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, acompanhado 
do Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
(CDPD), Joaquim Santana Neto, e da psicóloga Natália Reis, foram recebidos 
pelo novo gestor da SEMEC, Nouga Cardoso.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí solicitou que pessoas com deficiência fossem priorizadas 
no Programa de Imunizações contra a Covid-19

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência (CDPD), enviou ofício ao Governador do Estado e ao Secretário de Saú-
de, Wellington Dias e Florentino Neto, respectivamente. No documento, foi so-
licitado que as pessoas com deficiência no Estado do Piauí sejam público-alvo 
prioritário na aplicação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) contra a 
COVID-19.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-leva-demandas-sobre-acessibilidade-e-inclusao-dos-alunos-com-deficiencia-a-secretaria-municipal-de-educacao/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-que-pessoas-com-deficiencia-sejam-priorizadas-no-programa-de-imunizacoes-contra-a-covid-19/
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OAB Piauí solicitou retificações em edital de ingresso do Colégio da 
Polícia Militar para resguardar os direitos da pessoa com deficiência

Atuando na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, o Presidente da 
OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, e o Presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), Joaquim Santana Neto, enviaram 
um ofício à Comandante do Colégio da Polícia Militar (CPM), Ana Cristina Sousa.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí integrou Fórum de Inclusão ao Mercado de Trabalho da Pes-
soa com Deficiência

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD), passa a integrar a Coordenação Executiva do Fórum de In-
clusão ao Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência. A decisão aconte-
ceu na tarde desta quinta-feira (18), durante reunião virtual entre a OAB Piauí e 
o Fórum, que também buscou apresentar o Fórum à OAB Piauí, promovendo o 
debate sobre a importância do desenvolvimento de pautas positivas para for-
talecer a causa.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí participou de reunião do Fórum de Inclusão e Acessibilidade 
das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência (CDDPD), participou de reunião do Fórum de Inclusão e Acessibilidade 
das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho do Estado do Piauí. Na 
oportunidade, políticas de inclusão e acesso a oportunidades de trabalho para 
as pessoas com deficiência nortearam o encontro virtual.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-retificacoes-em-edital-de-ingresso-do-colegio-da-policia-militar-para-resguardar-os-direitos-da-pessoa-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-integra-forum-de-inclusao-ao-mercado-de-trabalho-da-pessoa-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-do-forum-de-inclusao-e-acessibilidade-das-pessoas-com-deficiencia-no-mercado-de-trabalho/
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Comissão de Relação com o Poder Judiciário realiza primeira reunião 
e discute ações para 2021

A Comissão de Relação com o Poder Judiciário (CRPJ) da OAB Piauí realizou, 
em 13 de Janeiro, a primeira reunião do ano. Durante o encontro, foram defini-
das algumas pautas que serão colocadas em prática ainda no mês de janeiro e 
estratégias para as ações durante o ano de 2021.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

COMISSÕES EM AÇÃO

Comissão da OAB Piauí debateu ações voltadas para a defesa da pes-
soa idosa

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Piauí realizou a primeira reu-
nião presencial de 2021 para definir as ações que serão promovidas ao longo 
dos próximos meses. O Presidente e o Diretor-Tesoureiro da OAB Piauí, Celso 
Barros Coelho Neto e Einstein Sepúlveda, respectivamente, participaram da 
reunião, que foi conduzida pela Presidente da Comissão, Jória Batista.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/comissao-de-relacao-com-o-poder-judiciario-realiza-primeira-reuniao-e-discute-acoes-para-2021/
http://www.oabpi.org.br/comissao-da-oab-piaui-debate-acoes-voltadas-para-a-defesa-da-pessoa-idosa/
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Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CMCA) da OAB Piauí 
definiu ações e eventos para 2021

A Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem (CMCA) da OAB-PI, realizou 
primeira reunião ordinária do ano de 2021. O encontro debateu metas, definiu 
calendário de atividades, bem como o andamento de projetos suspensos em 
decorrência da pandemia da COVID-19.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Piauí discutiu 
IRDR e equivalência na cobrança de água e esgoto

a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Piauí (CDDC) este-
ve reunida para discutir temas relevantes em prol da Advocacia Piauiense. Os 
trabalhos foram conduzidos pelo Presidente da Comissão, Geofre Saraiva, e 
contaram com a presença do Vice-Presidente, Mariano Gil Cerqueira, e demais 
membros da CDDC.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/comissao-de-mediacao-conciliacao-e-arbitragem-cmca-da-oab-piaui-define-acoes-e-eventos-para-2021/
http://www.oabpi.org.br/comissao-de-defesa-dos-direitos-do-consumidor-da-oab-piaui-discute-irdr-e-equivalencia-na-cobranca-de-agua-e-esgoto/
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Comissões da OAB Piauí discutiram integração de ações com o Núcleo 
de Justiça Restaurativa do TJ-PI

Núcleo de Práticas Restaurativas Sistêmicas da OAB Piauí encerrou 
primeira atividade com resultado positivo 

OAB Piauí e MPF-PI debateram sobre demandas da Advocacia e am-
pliação da atuação do órgão em todo o Estado

A OAB Piauí participou da reunião com o Núcleo de Justiça Restaurativa do 
Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI). O encontro virtual foi presidido pelo coor-
denador do Núcleo de JR, Juiz Georges Cobiniano e teve a participação das re-
presentantes da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico (CJRDS) 
e da Comissão de Direito de Famílias e Sucessões (CDFS).

A OAB Piauí, por meio do Núcleo de Justiça Restaurativa, encerrou sua primeira 
atividade de práticas restaurativas em conflitos judicializados. Com o objetivo 
de resolver suas questões através de diálogo, as partes do conflito judicializa-
do de família da 1ª Vara da Infância e Juventude do TJ-PI foram convidadas em 
audiência a participar voluntariamente das Práticas Restaurativas Sistêmicas. 
O Núcleo é integrado à Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico 
da Seccional (CJRDS).

A presença do MPF em todo o Piauí, a necessidade de manutenção do número 
de procuradores no território piauiense, bem como da infraestrutura do órgão 
federal foram alguns dos assuntos tratados durante reunião entre a OAB Piauí 
e o MPF.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

II Colégio de Presidentes das Subcomissões da Mulher Advogada deli-
berou sobre Conferência Estadual em 2021 e valorização da Advocacia 
feminina
A elaboração da II Conferência Estadual da Mulher Advogada, ajustes para o 
lançamento do e-book “Elas escrevem” e valorização da Advocacia feminina 
dentro das Subseções foram algumas das pautas abordadas no II Colégio de 
Presidente das Subcomissões da Mulher Advogada da OAB Piauí. 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

http://www.oabpi.org.br/comissoes-da-oab-piaui-discutem-integracao-de-acoes-com-o-nucleo-de-justica-restaurativa-do-tj-pi/
http://www.oabpi.org.br/nucleo-de-praticas-restaurativas-sistemicas-da-oab-piaui-encerra-primeira-atividade-com-resultado-positivo/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-e-mpf-pi-debatem-sobre-demandas-da-advocacia-e-ampliacao-da-atuacao-do-orgao-em-todo-o-estado/
http://www.oabpi.org.br/ii-colegio-de-presidentes-das-subcomissoes-da-mulher-advogada-delibera-sobre-conferencia-estadual-em-2021-e-valorizacao-da-advocacia-feminina/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí integrou reunião do COE sobre o Plano Operacional de Estra-
tégia de Vacinação contra a Covid-19

O Presidente da Comissão de Direito da Saúde da OAB Piauí, Williams Cardec, 
integrou a reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE), sobre o Plano 
de Vacinação contra a Covid-19 no Piauí. O encontro aconteceu no Palácio de 
Karnak, onde o Governador Wellington Dias apresentou o Plano Operacional de 
Estratégia aos secretários de Saúde e prefeitos dos municípios piauienses.

SAÚDE

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí realizou reunião com Superintendente do HU sobre o funcio-
namento do Hospital na pandemia e pacientes vindos de Manaus

O Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, esteve em reunião com o 
Superintendente-Geral do Hospital Universitário (HU), Paulo Márcio, para deba-
ter sobre a situação dos pacientes de Manaus internados em Teresina, a estru-
tura do HU em relação ao recebimento de pacientes com COVID-19 e a vacinação 
dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao 
novo coronavírus. A reunião contou ainda com a presença do Presidente e do 
membro da Comissão de Direito da Saúde da OAB Piauí, Williams Cardec e Sau-
lo Cerqueira, respectivamente, e da Assessora Jurídica do HU, Rayanna Silva 
Carvalho.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-integra-reuniao-do-coe-sobre-o-plano-operacional-de-estrategia-de-vacinacao-contra-a-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-reuniao-com-superintendente-do-hu-sobre-o-funcionamento-do-hospital-na-pandemia-e-pacientes-vindos-de-manaus/


44

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Governo do Estado sancionou Lei que garante prioridade na vacinação 
das pessoas com deficiência

Pleito Atendido – Governo do Estado publicou resolução conjunta ga-
rantindo prioridade na vacinação das pessoas com deficiência

A OAB Piauí enviou ofício ao Governador do Estado e ao Secretário de Saúde, 
Wellington Dias e Florentino Neto, respectivamente, requerendo atendimen-
to prioritário das pessoas com deficiência na vacinação contra a COVID-19. A 
solicitação, que foi pleiteada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CDPD), foi atendida por meio da publicação de Lei no dia 18 de 
Janeiro.

O Governo do Estado atendeu o pleito da Seccional Piauí e priorizou as pessoas 
com deficiência na vacinação contra a COVID-19, por meio da Resolução Con-
junta Nº 1/2021, que foi divulgada no dia 28 de Janeiro. 
A decisão foi pleiteada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CDPD), por meio do Oficio enviado ao Governador do Estado e ao 
Secretário de Saúde, Wellington Dias e Florentino Neto, respectivamente, no 
dia 14 de janeiro.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão da OAB Piauí acom-
panhou andamento de investigação do ataque de hackers ao Portal AZ

A Comissão de Liberdade de Imprensa e Expressão da OAB Piauí tomou co-
nhecimento de que o veículo de comunicação Portal AZ vem, desde o dia 31 de 
janeiro de 2020, sofrendo ataques de hackers em razão do conteúdo das ma-
térias postadas. As ações criminosas objetivam tirar o site do ar para que os 
internautas não tenham acesso às matérias lá publicadas.

http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-apos-pedido-da-oab-piaui-governo-do-estado-sanciona-lei-que-garante-prioridade-na-vacinacao-das-pessoas-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/pleito-atendido-governo-do-estado-publica-resolucao-conjunta-que-garante-prioridade-na-vacinacao-das-pessoas-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/comissao-de-liberdade-de-imprensa-e-expressao-da-oab-piaui-acompanha-andamento-de-investigacao-do-ataque-de-hackers-ao-portal-az/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí participou de reunião que definiu critérios para imunização 
das pessoas com deficiência contra a Covid-19

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD), participou de reunião 
virtual que definiu critérios para imunização contra a Covid-19 das pessoas com 
deficiência. A medida é pioneira no Brasil e não deverá afetar os grupos já de-
finidos pelo Ministério da Saúde.      

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí participou de Audiência para dar continuidade ao acompa-
nhamento do Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Teresina

Representando a OAB Piauí, o Presidente da Comissão de Direito da Saúde, 
Williams Cardec, participou da Audiência Extra Judicial para debater sobre os 
encaminhamentos e o cumprimento da execução do Plano de Vacinação con-
tra a Covid-19 na capital.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-reuniao-que-definiu-criterios-para-imunizacao-das-pessoas-com-deficiencia-contra-a-covid-19/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-audiencia-para-dar-continuidade-ao-acompanhamento-do-plano-de-vacinacao-contra-a-covid-19-em-teresina/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí participou de Audiência para discutir sobre a redução de 
salário dos servidores municipais da saúde

A OAB Piauí, por meio do Presidente da Comissão de Direito da Saúde, Williams 
Cardec, participou da Audiência Pública para debater sobre as reduções nos 
contracheques dos profissionais da rede municipal de saúde. O encontro foi 
promovido pelo Ministério Público do Piauí (MP-PI) e reuniu integrantes do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE), Fundação Municipal de Saúde (FMS), Senate-
pi, vereadores, deputados e Conselhos de Classe da capital.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí participou do processo de resgate e adoção de onze cães 
que sofriam maus-tratos

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CDPA) da OAB Piauí foi procu-
rada para auxiliar no processo de resgate e adoção de onze cães encontrados 
sem água, sem comida e expostos ao sol e à chuva, em uma residência locali-
zada no bairro Matinha, zona norte de Teresina.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-audiencia-para-discutir-sobre-a-reducao-de-salario-dos-servidores-municipais-da-saude/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-auxilia-no-processo-de-resgate-e-adocao-de-onze-caes-que-sofriam-maus-tratos/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí debateu sobre iniciativas em prol dos animais silvestres e 
meio ambiente com o Superintendente do IBAMA

Desempenhando importante papel nas temáticas que fomentam a relação 
equilibrada entre os animais humanos e não-humanos, a OAB Piauí, por meio 
da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA), foi recebida pelo Supe-
rintendente do IBAMA no Piauí, San Martin Coqueiro Linhares.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Comissão da OAB Piauí se reuniu com PRF para falar sobre apreensão 
e maus tratos aos animais

A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais (CPDA) da OAB Piauí esteve reu-
nida com representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para debater so-
bre a apreensão de Animais nas rodovias federais. O encontro aconteceu na 
sede da PRF, no dia 02 de Fevereiro, e debateu ainda sobre tráfico de Animais 
Silvestres e ocorrências envolvendo maus tratos a animais.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-debate-sobre-iniciativas-em-prol-dos-animais-silvestres-e-meio-ambiente-com-o-superintendente-do-ibama/
http://www.oabpi.org.br/comissao-da-oab-piaui-se-reune-com-prf-para-falar-sobre-apreensao-e-maus-tratos-aos-animais/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB e Conselhos de Classe alertaram a sociedade e os gestores piauien-
ses do colapso do sistema de saúde no PI

Com iniciativa da OAB, Piauí tornou-se o 1º estado brasileiro a priorizar 
vacinas contra a Covid-19 para pessoas com deficiência

OAB Piauí participou de Audiência Pública online para debater educa-
ção especial na perspectiva da inclusão no contexto da pandemia

A OAB Piauí, juntamente com representantes de Conselhos de Classe, emiti-
ram uma Nota Conjunta de alerta à sociedade e aos gestores piauienses para a 
adoção de medidas mais rígidas e eficazes para a preservação da vida humana 
no momento de pandemia. A Nota foi resultado de uma reunião virtual, nesta 
sexta (12), com o Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM-PI), Conselho 
Regional de Enfermagem do Piauí (COREN-PI) e o Conselho Regional de Fisio-
terapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região (CREFITO-14).

O Piauí se tornou o primeiro estado brasileiro a vacinar Pessoas com Deficiência 
(PCD) contra a Covid-19. A iniciativa partiu do pedido da OAB Piauí ao Governo 
do Estado, no dia 14 de janeiro, requerendo atendimento prioritário ao público. 
Mil pessoas com deficiência em todo Piauí deverão receber as duas doses da 
vacina no primeiro momento, distribuídas de acordo com a proporcionalidade 
do quantitativo de deficiência de cada município.

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência (CDDPD), participou de Audiência Pública, promovida pelo Ministério 
Público do Estado do Piauí (MPPI). O objetivo foi discutir a efetividade do direito 
à Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva e no contexto da 
pandemia da Covid-19, envolvendo o ensino remoto e presencial, nos municí-
pios de Teresina e Nazária.

http://www.oabpi.org.br/oab-e-conselhos-de-classe-alertam-a-sociedade-e-os-gestores-piauienses-do-colapso-do-sistema-de-saude-no-pi/
http://www.oabpi.org.br/com-iniciativa-da-oab-piaui-torna-se-o-1o-estado-brasileiro-a-priorizar-vacinas-contra-a-covid-19-para-pessoas-com-deficiencia/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-audiencia-publica-online-para-debater-educacao-especial-na-perspectiva-da-inclusao-no-contexto-da-pandemia/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB solicitou informações às Secretarias de Saúde sobre leitos clí-
nicos e de UTI e requer o levantamento dos insumos empregados nos 
hospitais de campanha

OAB Piauí participou de audiência virtual para debater sobre a opera-
cionalização da vacinação contra a Covid-19

A OAB Piauí solicitou informações sobre a quantidade de leitos clínicos e de UTI 
existentes hoje, comparativamente à quantidade existente durante a utilização 
dos hospitais de campanha, e requereu informações onde estão alocados, na 
rede hospitalar, os insumos utilizados nesses espaços. Os ofícios, que foram 
emitidos ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí, Florentino Neto, e ao Se-
cretário Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, encaminhados.

Dando continuidade às discussões sobre a operacionalização da vacinação 
contra a Covid-19 na capital, a OAB Piauí, por meio do Presidente da Comis-
são de Direito da Saúde, Williams Cardec, participou da Audiência Extrajudicial, 
promovida pelo Ministério Público do Piauí (MP-PI). O encontro, que aconteceu 
na modalidade remota, tem como objetivo garantir uma aplicação eficiente e 
eficaz das doses, promovendo o cumprimento das diretrizes estabelecidas no 
planejamento nacional de vacinação e a proteção da saúde pública.

http://www.oabpi.org.br/oab-solicita-informacoes-as-secretarias-de-saude-sobre-leitos-clinicos-e-de-uti-e-requer-o-levantamento-dos-insumos-empregados-nos-hospitais-de-campanha/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-participa-de-audiencia-virtual-para-debater-sobre-a-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Conselho Federal autorizou o estudo para aquisição de vacinas contra 
a Covid dentro das normas da Lei 14.125/21

Por maioria de votos das bancadas, o Pleno do Conselho Federal da OAB, reuni-
do de forma virtual no dia 13 de Abril, aprovou a autorização para que a direto-
ria da OAB Nacional realize estudos acerca de esforços logísticos necessários 
para aquisição de doses de vacinas contra a covid-19, de modo a viabilizar a 
imunização da advocacia somente após o término da vacinação do grupo prio-
ritário previsto no Plano Nacional de Imunização (PNI) e dentro das normas le-
gais estabelecidas na Lei 14.125/21.

http://www.oabpi.org.br/conselho-federal-autoriza-estudo-para-aquisicao-de-vacinas-contra-a-covid-dentro-das-normas-da-lei-14-125-21/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados da OAB Piauí 
levou pleitos para Gerência Executiva do INSS

O Presidente e a membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advo-
gados (CDPA) da OAB Piauí, Marcus Nogueira e Aurilene Barbosa, respectiva-
mente, estiveram em audiência com o Gerente Executivo do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) do Piauí, Leandro Sampaio. Entre as pautas abordadas, 
a dificuldade de acesso ao extrato de empréstimos consignados, denúncias 
sobre condutas de servidores do órgão e a mudança de senha do “Meu INSS” 
em processos onde já exista advogado ou advogada habilitada, tiveram desta-
ques no encontro.

EM DEFESA DAS PRERROGATIVAS 
DA ADVOCACIA 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí repudiou ataque às prerrogativas das Advogadas Cláudia 
Paranaguá e Isabella Paranaguá

A OAB Piauí, por meio das Comissões de Defesa das Prerrogativas dos Advoga-
dos e da Mulher Advogada, veio a público manifestar o repúdio de forma vee-
mente à conduta de Ricardo Santos Loureiro, que circula em suas redes sociais 
fatos desabonadores à atuação das Advogadas Cláudia Paranaguá de Carvalho 
Drumond e Isabella Nogueira Paranaguá, incidindo em crimes contra a honra e 
violando a prerrogativa de livre exercício profissional e atingindo toda a classe.

http://www.oabpi.org.br/comissao-de-defesa-das-prerrogativas-dos-advogados-da-oab-piaui-leva-pleitos-para-gerencia-executiva-do-inss/
http://www.oabpi.org.br/nota-de-repudio-ataque-as-prerrogativas-das-advogadas-claudia-paranagua-e-isabella-paranagua/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí repudiou ataque sofrido pela Advogada Criminalista Lina 
Brandão

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, por meio das Comissões da 
Mulher Advogada e da Defesa das Prerrogativas dos Advogados, vem a público 
manifestar seu apoio à Advogada Criminalista Lina Brandão, que teve as suas 
prerrogativas violadas.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí solicitou abertura de inquérito à Polícia Civil para apurar 
condutas contra a violação das prerrogativas de Advogadas Piauien-
ses

Em defesa das prerrogativas das Advogadas Cláudia Paranaguá e Isabella Para-
naguá, representantes da OAB Piauí estiveram em reunião com o Delegado da 
Polícia Civil, Sebastião Alencar, solicitando providências para apurar as condu-
tas do acusado envolvidos no caso, que vem atacando o exercício profissional 
das Advogadas piauienses. A iniciativa ocorreu por meio da Comissão de Defe-
sa das Prerrogativas dos Advogados (CDPA).

http://www.oabpi.org.br/nota-de-repudio-ataque-sofrido-pela-advogada-criminalista-lina-brandao/
http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-solicita-abertura-de-inquerito-a-policia-civil-para-apurar-condutas-contra-a-violacao-das-prerrogativas-de-advogadas-piauienses/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí representará criminalmente policial que violou as prerroga-
tivas de Advogado em delegacia de Pedro II

Em defesa das prerrogativas do Advogado Hartônio Bandeira, a OAB Piauí este-
ve na Delegacia Geral de Polícia Civil, quinta-feira, 25 de Fevereiro, para repre-
sentar, administrativa e criminalmente, o Agente de Polícia Civil da Cidade de 
Pedro II que atentou contra as prerrogativas do Advogado no pleno exercício da 
profissão.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB garantiu Medidas Protetivas às Advogadas que foram vítimas de 
difamação e tiveram suas prerrogativas violadas

Após denúncia feita pela Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados 
da OAB Piauí (CDPA), foram estabelecidas, Medidas Protetivas a favor das Ad-
vogadas Cláudia Paranaguá e Isabella Paranaguá. As Advogadas foram vítimas 
de difamações e ameaças por um médico, que fez uso das suas redes sociais 
para atingir a conduta profissional das Advogadas, no mês de fevereiro.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-representara-criminalmente-policial-que-violou-as-prerrogativas-de-advogado-em-delegacia-de-pedro-ii/
http://www.oabpi.org.br/oab-garante-medidas-protetivas-as-advogadas-que-foram-vitimas-de-difamacao-e-tiveram-suas-prerrogativas-violadas/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí realizou doação de cestas básicas para a Associação “Muito 
Além de um Câncer”

A OAB Piauí, por meio da Comissão de Promoção da Cidadania, realizou a do-
ação de cestas básicas para a Associação Muito Além de Um Câncer (AMAC), 
que tem como objetivo atender às pacientes carentes que são portadoras da 
doença. 

SOLIDARIEDADE

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Cashback OAB Piauí: Advogados(as) cadastrados no Programa con-
tam sua experiência

“O Cashback existe e funciona! Assim que foi lançado o Programa, resolvi me 
cadastrar. Fiquei encantada com a quantidade de sites conveniados”, ressaltou 
a Conselheira Seccional da OAB Piauí, Jamylle Torres, que faz parte dos mais 
de 500 Advogados e Advogadas inscritos no programa Cashback OAB Piauí. O 
Cashback OAB Piauí é um sistema que permite que você receba uma parte do 
seu dinheiro de volta nas compras on-line, em mais de 700 lojas, na forma de 
créditos a serem utilizados pelos Advogados(as) para quitar a anuidade.

CASHBACK OAB PIAUÍ

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

#Cashback OAB PI: Compre e acumule créditos para descontar em até 
100% no valor da sua anuidade 2022

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, dá continuidade ao “Cashba-
ck OAB Piauí”, o programa de crédito em que os Advogados(as) participantes 
recebem um percentual de volta nas compras on-line realizadas na rede con-
veniada. As compras realizadas durante este ano de 2021 poderão ser utiliza-
das para quitar a anuidade de 2022.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-realiza-doacao-de-cestas-basicas-para-a-associacao-muito-alem-de-um-cancer/
http://www.oabpi.org.br/cashback-oab-piaui-confira-a-experiencia-dos-advogadosas-cadastrados-no-programa/
http://www.oabpi.org.br/cashback-oab-pi-compre-e-acumule-creditos-para-descontar-em-ate-100-no-valor-da-sua-anuidade-2022/
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HOMENAGEM

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí solicitou força-tarefa na apuração do assassinato de Advo-
gada e presta solidariedade à família

OAB-PI: nove décadas pelo Direito e a Liberdade

Os representantes da OAB Piauí estão na cidade de Pedro II, acompanhando, de 
perto, o caso da Advogada Izadora Santos Mourão, que foi brutalmente assas-
sinada. A OAB Piauí continua na cidade prestando toda a assistência e solida-
riedade à família da vítima e cobrando agilidade na apuração do caso para que 
os devidos criminosos sejam punidos de acordo com a lei.

Em nove décadas de ação pelo Direito e pela Liberdade, a OAB-PI percorreu 
caminhos de história, de inovação, de ousadia, mas, sobretudo, de defesa dos 
interesses sociais e coletivos, de restauração e conservação do Estado de Di-
reito, das prerrogativas do Advogado, que, ao fim e ao cabo, são representa-
ções dos direitos fundamentais e constitucionais que asseguram a plenitude 
da cidadania.

http://www.oabpi.org.br/advocacia-de-luto-oab-piaui-solicita-forca-tarefa-na-apuracao-do-assassinato-de-advogada-e-presta-solidariedade-a-familia/
http://www.oabpi.org.br/oab-pi-nove-decadas-pelo-direito-e-a-liberdade/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

89 ANOS ESCREVENDO A HISTÓRIA DA ADVOCACIA PIAUIENSE

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Piauí, celebrou 89 anos, em 
25 de abril. Uma das mais tradicionais do País, a OAB-PI foi instituída no ano 
seguinte ao da criação da OAB Nacional, forjada numa época em que o Estado 
brasileiro, após a fim da República Velha, passou a intervir, fortemente, no nos-
so cotidiano, obrigando, assim, a nossa instituição a firmar-se como o reduto 
na defesa de uma classe e na luta por causas sociais tão distantes dos objeti-
vos estatais daquela época.

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

OAB Piauí homenageia Deusdedit Sousa pelos seus 99 anos de história

A OAB Piauí homenageou o Membro Honorário Vitalício Deusdedit Sousa pelos 
seus 99 anos de idade, comemorados no dia 13 de fevereiro. Relembrando a sua 
trajetória, a OAB Piauí destaca as suas contribuições frente ao sistema OAB, no 
período de 01/01/1985 a 31/01/1987, e todas as suas iniciativas para o fortaleci-
mento da Ordem, sobretudo levantando bandeiras relevantes para a valoriza-
ção da Advocacia, na defesa da cidadania e da Democracia.

http://www.oabpi.org.br/parabens-oab-pi-pelos-seus-89-anos/
http://www.oabpi.org.br/entrevista-oab-piaui-homenageia-deusdedit-sousa-pelos-seus-99-anos-de-historia/
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AÇÕES EM PROL DA ADVOCACIA 

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A OAB Piauí vem impulsionando a implantação da Advocacia Dativa no Estado, 
desde 2020. Agora, por meio do Ofício 032/21, enviado em janeiro ao Gover-
nador do Estado do Piauí, Wellington Dias, a Seccional solicita a instituição e 
a regulamentação da Advocacia Dativa por Lei Estadual. O Projeto de Lei visa 
efetivar o acesso à Justiça dos menos favorecidos e garantir o pagamento dos 
honorários dos quais os Advogados(as) têm direito na via administrativa, além 
de possibilitar a atuação de Advogados(as) para assistir, juridicamente, as pes-
soas que não possuem recursos financeiros para a defesa dos seus direitos.

OAB Piauí propôs Projeto de Lei para a regulamen-
tação da Advocacia Dativa

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

Certificado Digital: OAB Piauí garante desconto especial para a Jovem 
Advocacia

A OAB Piauí garantiu um desconto especial na compra do primeiro certificado 
digital para a Jovem Advocacia. A ação é uma iniciativa da Autoridade Certifi-
cadora da Ordem dos Advogados do Brasil (AC OAB), em parceria com a Certi-
sign, e garante o preço de R$70,00 (setenta reais) para os Jovens Advogados 
(as), na compra do certificado de 3 anos.

http://www.oabpi.org.br/oab-piaui-propos-projeto-de-lei-para-a-regulamentacao-da-advocacia-dativa/
http://www.oabpi.org.br/certificado-digital-oab-piaui-garante-desconto-especial-para-a-jovem-advocacia-2/
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CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

A Advocacia piripiriense ganhará nova sede, com previsão de entrega para 
agosto deste ano. A novidade foi celebrada, nesta quinta-feira (22), com a vi-
sita do Presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto, juntamente com os 
Diretores da OAB e da ESA-PI.

Subseção de Piripiri ganhará sede própria com 
previsão de entrega para agosto de 2021

CLIQUE AQUI  E  SAIBA M AIS

E-book “Elas Escrevem”: OAB Piauí lança edital para a submissão de 
artigos científicos

A OAB Piauí lançou o edital para a submissão de artigos científicos para a com-
posição do e-book intitulado “Elas Escrevem”. As inscrições seguem até o dia 
31 de maio e cada artigo deverá ser, obrigatoriamente, escrito por autoras Ad-
vogadas devidamente inscritas na OAB Piauí e estudantes de Direito que sejam 
integrantes de Comissões Temáticas da Seccional Piauí. A iniciativa é da Co-
missão da Mulher Advogada (CMA), em parceria com a ESA Piauí.

http://www.oabpi.org.br/subsecao-de-piripiri-ganhara-sede-propria-com-previsao-de-entrega-para-agosto-de-2021/
http://www.oabpi.org.br/e-book-elas-escrevem-oab-piaui-lanca-edital-para-a-submissao-de-artigos-cientificos/

