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Assim como nos últimos quatro anos, a atual Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), manteve um ritmo acelerado de trabalho e parcerias em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do novo Coronavírus. No final do mês de janeiro, representantes da (OAB-PB), se reuniram com a Polícia Civil da Paraíba para firmar parceria e discutir ações que buscam beneficiar a atuação de advogados no interior das delegacias, a exemplo da criação de um parlatório nas centrais
de flagrantes do Estado.
reduzido o valor da inscrição de sociedades
individuais de advocacia para R$240 e concedido um benefício para o jovem advogado em
sociedade unipessoal, que pagará somente R$
120. Outra mudança foi a criação de uma
normativa interna para os processos do registro
de contratos de associados. Os valores foram
reduzidos e será cobrado, por averbação de
contrato ou distrato, um valor módico de R$ 70.

REDESIM

SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
No final de janeiro, o Conselho Pleno da
OAB-PB, aprovou, por unanimidade, resolução
que atualiza a tabela de emolumentos, devido a
criação da Comissão de Sociedade de Advogados como órgão registral e para adequação a
Redesim, sistema que facilitar atos de registro e
alterações de sociedades de advogados e sociedades unipessoais. O relator do processo, o
conselheiro Vladimir Miná, explicou que a
OAB-PB passou a integrar os processos de
criação das sociedades de advogados através
da Redesim. “Isso vai dar um agilidade imensa
no processamento dos pedidos de criação de
sociedades, de soluções e pedidos de alterações da sociedades, por isso a necessidade de
alteração nas taxas”, disse.
Com as mudanças na tabela, a taxa de
inscrição de sociedade de advogado foi reduzida de R$ 618 para R$ 480, que é o mesmo
valor que se paga para alterações. Também foi
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No mês de julho, a OAB-PB lançou o
programa Redesim, sistema que facilitará atos
de registro de constituição, alterações e dissolução de sociedades de advogados e sociedades unipessoais. O conselheiro e presidente da
Comissão de Sociedade de Advogados da
OAB-PB, Vladimir Miná, destaca que os pedidos
de constituição, alteração e dissolução de sociedades de advogados e de sociedades unipessoais pelo REDESIM, da Junta Comercial da Paraíba, traz maior agilidade ao processamento de
tais procedimentos, pois tudo estará integrado
na base de dados da Receita Federal do Brasil e
com as Prefeituras conveniadas .

PUBLICIDADE
NA ADVOCACIA
Em fevereiro, O Conselho Federal da
OAB e a OAB-PB, realizaram, Audiência Pública, no auditório da Seccional, em João Pessoa,
para discutir os limites da publicidade na advocacia. O evento foi comandado pelo secretário-geral Adjunto e Corregedor da OAB Nacional,
Ary Raghyanti Neto, e pelo presidente da
OAB-PB, Paulo Maia. Entre os assuntos da
pauta estavam o impulsionamento de publicações em redes sociais, a captação irregular de
clientes, a contratação da assessoria de comunicação para escritórios de advocacia, entre
outros.
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INSPEÇÃO NO TED
O secretário-geral Adjunto e Corregedor da OAB Nacional, Ary Raghyanti Neto, os
corregedores-adjuntos da OAB Nacional:
Delosmar Mendonça (PB) e Fernando Calza de
Salles Freire (SP) realizaram mais uma etapa das
correições ordinárias e do projeto Corregedoria
Itinerante, na Seccional da OAB da Paraíba. Na
oportunidade, a Corregedoria Itinerante destacou produção do Tribunal de Ética e Disciplina
(TED) da OAB-PB.

OBSERVATÓRIO DE
CANDIDATURAS FEMININAS
Ainda em fevereiro, a OAB-PB lançou o
Observatório de Candidaturas Femininas nas
eleições municipais deste ano, que tinha como
objetivo incentivar a participação das mulheres
na política. O presidente da OAB-PB, Paulo
Maia, ressalta que o objetivo do observatório é
estimular a participação das mulheres na política. O Observatório contou com apoio do MPF,
TRE-PB, TJPB, MPPB e Assembleia Legislativa.

INDÍGENAS VENEZUELANOS
As Comissões de Direitos Humanos, de
Direitos da Criança e Adolescente e a Comissão
de Direitos Humanos da Subseção de Campina
Grande da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), participaram de
reunião convocada pelo Ministério Público
Federal em João Pessoa (PB), para definir providências urgentes para o atendimento de famílias indígenas venezuelanas da etnia Warao que
estão nas ruas da Capital do estado e em Campina Grande. Os indígenas chegaram ao Brasil
fugindo da crise humanitária na Venezuela e,
conforme os primeiros relatos, estão em situação de vulnerabilidade extrema, inclusive com
muitas crianças com desnutrição severa apresentando doenças decorrentes da falta de
alimentação ou de alimentação inadequada.

DEFESA DA
DEMOCRACIA E DO STF
Em abril, a OAB-PB divulgou nota
defendendo a democracia, cristalizada em
nosso país pelo Estado Democrático de Direito
tal qual previsto na carta de 1988, e se posicionou contra as recentes manifestações favoráveis à intervenção de um Regime Militar e à
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volta do Ato Institucional nº 5. Na Nota, a
OAB-PB defende também o regular funcionamento do Congresso Nacional e do Supremo
Tribunal Federal, poderes constituídos de nossa
República Federativa.
Neste sentido, a OAB-PB apoiou manifesto reunindo diversas instituições e entidades
em favor da Democracia e da Liberdade de
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Expressão, diante de riscos produzidos por
setores da extrema direita no Estado e no país.
A iniciativa das entidades e instituições visou

reforçar perante os diversos segmentos da
sociedade posicionamento a favor da democracia.

INÉDITO:
OAB-PB REALIZA III COLÉGIO
DE TESOUREIROS DE
SUBSEÇÕES DE FORMA
REMOTA

O Colégio teve como objetivo principal
avaliar as ações de 2020 e traçar os rumos da
gestão para 2021, com pautas administrativas
enfocando temas como: Manual de Prestação
de Contas; Prestação de Contas; e Orçamento
2021.

No mês de maio, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
realizou, de forma remota, o III Colégio de
Tesoureiros de Subseções. O evento inédito
contou com a participação do presidente da
OAB-PB, Paulo Maia, do vice-presidente, João
de Deus Quirino; da Tesoureira, Laryssa Almeida; e do tesoureiro da OAB Nacional, José
Augusto Noronha.
Também participaram do colégio os
tesoureiros das Subseções Fábio Lívio da Silva
Mariano (Guarabira), Francisco Dinarte de
Sousa Fernandes (Sousa), Vanja Alves Sobral
(Cajazeiras), Alexsandro Lacerda de Caldas
(Patos), Jordão de Sousa Martins (Pombal).
Entre as pautas do Colégio destaca-se o Lançamento do Portal da Transparência; a Gestão da
OAB durante a Pandemia e pós COVID-19; e as
ações do CFOAB, da Seccional e das Subseções para mitigar os efeitos da crise.
Já em dezembro, o IV Colégio de Tesoureiros de Subseções foi realizado na sede da
Escola Superior da Advocacia da Subseção de
Campina Grande (ESA-CG), que fica localizada
na Avenida Vigário Calixto, 945, no bairro do
Catolé. O evento cumpriu todas as medidas
necessárias de segurança sanitária, com distanciamento social, obrigatoriedade do uso de
máscaras e limitação de capacidade do público.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL
Em junho, a OAB-PB, o Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria Pública da União
(DPU) e a Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE/PB) firmaram termo de cooperação
para atendimento aos usuários que se sentirem
injustiçados pelo indeferimento dos pedidos de
obtenção do auxílio financeiro emergencial do
governo federal, ou em relação à demora de sua
análise.
O termo de cooperação terá vigência de
um ano ou enquanto perdurar na Paraíba a
necessidade de atendimento da população para
obter o auxílio emergencial em decorrência da
covid-19. Os órgãos arcarão com suas próprias
despesas para o cumprimento das atribuições
definidas no acordo.
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS

DESINSTALAÇÃO
DE COMARCAS

No mês de junho, diretores da OAB-PB,
e membros da Comissão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) da Instituição
iniciaram o debate com a empresa Vectra Consultoria e Serviço, que está auxiliando no
processo de implementação da LGPD na
Seccional. A OAB-PB é uma das primeiras
OABs na implantação do programa de privacidade, demonstrando a responsabilidade com
os dados pessoais e profissionais que transitam
nos sistemas da OAB-PB, e, analisando os
processos, sistemas, bases de dados sensíveis à
LGPD, para gerar planos de adequação que
possibilite atendimento aos Princípios da LGPD.
A OAB-PB também está treinando os funcionários da casa que irão atuar diretamente com a
LGPD.

Assim com em anos anteriores, a
OAB-PB se colocou contra o posicionamento
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) de
desinstalar mais três comarcas no Estado. No
último mês de julho, Desta vez, foram extintas
as unidades judiciárias das cidades de Uiraúna,
Caiçara e Pirpirituba. Ao todo, já são 23 comarcas desinstaladas na Paraíba nos últimos meses.
De acordo com o TJPB, a medida tem como
objetivo reduzir despesas. “Há um prejuízo
enorme e uma dificuldade no acesso à Justiça”,
argumentou o vice-presidente da OAB-PB, João
de Deus Quirino Filho.
A Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), participou da
reunião e lamentou a postura do TJPB. “Há um
prejuízo enorme e uma dificuldade no acesso à
Justiça”, argumentou o vice-presidente da
OAB-PB, João de Deus Quirino Filho, que participou da sessão.
Já o presidente da OAB-PB, Paulo Maia,
lembra que nos últimos anos a Ordem vem
lutando contra as propostas do TJ fechar comarcas, por entender que reduz o acesso à Justiça
e atinge as camadas mais indigentes da população. “O Estado da Paraíba é um dos mais pobres
da Federação. Segundo dados estatísticos,
metade da população vive abaixo da linha da
miséria, situação que não permite o mínimo de
dignidade para o ser humano. Muito mais que o
acesso a Justiça, a presença do poder Judiciário
nas comarcas dá o empoderamento da população destas cidades, o fortalecimento no combate a todas as mazelas que atingem a população”,
declarou.
A posição da OAB-PB é a mesma,
lamentamos essa infeliz solução para contenção
de custos no Estado da Paraíba. Entendemos
que Comarca não pode ser entendida pelo viés
puramente financeiro, econômico. Nenhuma
Comarca a menos, essa é bandeira que a OAB
Paraíba levanta com a sociedade civil para que
nenhuma comarca seja desinstalada. A luta
continua, porque uma comarca não é um supermercado, nem uma farmácia, mas um local de
atendimento e acesso à Justiça, sobretudo dos
mais pobres, como é o caso da Paraíba”, acrescentou Paulo Maia.
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“PROJETO VALENTINA”
No mês de agosto, as Redes Femininas
da OAB-PB lançaram o “Projeto Valentina", que
tem como objetivo alcançar a equidade de
gênero nas próximas eleições no Sistema da
Ordem. O projeto estabelece alteração dos
percentuais de participação para candidaturas
de cada gênero. As chapas, pela proposta,
deverão atender agora ao percentual de 50%
para candidaturas de cada gênero, tanto para
titulares como para suplentes. Atualmente, os
percentuais são de, no mínimo, 30% e, no
máximo (70%) por gênero.

dente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, Marina Gadelha e contou com a participação
de presidentes e diretoras de Seccionais e Subseções, presidentes e membros de Comissões,
conselheiros e diversas advogadas e advogados
da Paraíba e de diversos estados do Brasil.

O lançamento foi comandado pela
conselheira federal da OAB pela Paraíba e presi-

PROTOCOLO DE
PROCESSOS FÍSICOS
EM FÓRUNS
Com o início da Terceira Fase do Retorno Gradual das Atividades Presenciais, no mês
de agosto, os prazos processuais dos autos
físicos foram retomados, e o Tribunal de Justiça
da Paraíba (TJPB) e a Corregedoria do TJPB
atenderam pleito da OAB-PB, solicitando a
disponibilização, em sistema de rodízio, de
servidor(res) para recebimento de petições
físicas relativas a processos físicos, que ainda
não estejam migrados para o Pje (Processo
Judicial Eletrônico). A secretária geral adjunta da
OAB-PB, Carol Lopes, explicou que em alguns
fóruns o protocolo estava fechado, por isso era
importante um ato do Tribunal para padronizar e
disciplinar o protocolo dos processos físicos
nas unidades judiciárias. “A OAB fez requerimento nesse sentido para a Corregedoria e a
presidência do TJPB que prontamente atenderam o pleito da advocacia”, afirmou Carol.
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FUNCIONAMENTO DE
ÓRGÃOS DO JUDICIÁRIO
No final de outubro, O Conselho Pleno
OAB-PB divulgou nota se posicionando contra
resolução 31/2020, de 29/10/2020, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que dispõe
sobre o horário de funcionamento dos órgãos
jurisdicionais e administrativos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba, por não concordar
com a alteração do horário para o primeiro grau
de jurisdição, sobretudo nas comarcas da zona
metropolitana de João Pessoa e Campina
Grande, de segunda a sexta-feira, das 07h00 às
13h00.
Entre os motivos da irresignação, em
que pesem os argumentos de “modernização
do Poder Judiciário através da virtualização de
processos e de outros atos correlacionados,
que garante, através de plataformas virtuais, o
acesso das partes, advogados, magistrados,
servidores e demais interessados à Justiça sem
necessidade de deslocamento constante às
sedes físicas dos órgãos respectivos e em horário amplo e ininterrupto” sustentados na resolu-
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ção, é que a OAB-PB entende que este horário
nas comarcas da zona metropolitana de João
Pessoa e Campina Grande dificulta sobremaneira o exercício da advocacia, que não se dá
apenas perante a Justiça Estadual, gerando, por
exemplo, o conflito entre sessões do Tribunal e
as audiências do 1º grau, em prejuízo do jurisdicionado.
Como segundo motivo, o acesso das
partes e advogados ao Judiciário através de
plataformas virtuais não é uma realidade que
alcança toda a sociedade e toda a advocacia
paraibana, posto nem todos terem disponibilidade de internet e equipamentos que os permita tal acesso, motivos pelos quais o horário
integral de atendimento, de oito horas contínuas, ainda se mostra necessário.

corporativa do mundo, com cerca de 14 mil
membros em 70 redes locais, que abrangem
160 países. A então diretora tesoureira da
OAB-PB, Laryssa Almeida, destacou que a
OAB-PB irá executar os princípios do Pacto por
meio de ações e eventos institucionais.
Já o presidente Paulo Maia ressalta que
as ações que vem realizando nos últimos anos
pela OAB-PB gabaritam a Seccional a integrar o
quadro de instituições ligadas à ONU e compor
o Pacto Global, que é referência nas áreas de
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e
combate à corrupção.

COLÉGIO DE PRESIDENTES
DE SUBSEÇÕES

PACTO GLOBAL DA ONU
No último mês de novembro, a OAB-PB
tornou-se signatária do Pacto Global da da
Organização das Nações Unidas (ONU), reforçando assim seu protagonismo social e de combate à corrupção. O Pacto da ONU foi lançado
em 2000 pelo então secretário-geral da ONU,
Kofi Annan, para as empresas e Instituições
alinharem suas estratégias e operações a 10
princípios universais nas áreas de Direitos
Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam
para o enfrentamento dos desafios da sociedade.
A OAB Paraíba é uma das poucas
Seccionais do Brasil a compor o Pacto Global,
que é hoje a maior iniciativa de sustentabilidade
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Em novembro, O Colégio de Presidentes de Subseções da OAB-PB, aprovou, por
unanimidade, o memorando nº 009/2020, do
Conselho Federal da OAB, que recomenda à
adoção do voto direto federativo nas eleições
para diretoria da OAB Nacional, alterando os
artigos 53, parágrafo 2º, 63 e 67 do Estatuto da
Advocacia (EAOAB).
O presidente da OAB-PB, Paulo Maia,
destaca que a deliberação mostra o protagonismo e vanguarda do Colégio de Presidentes de
Subseções da OAB-PB, que foi o primeiro
órgão oficial da Ordem a se pronunciar sobre o
tema. Ele explica que a “proposta é para que a
eleição ocorra de forma direta, ou seja, todo
advogado terá direito a votar diretamente para
escolha do cargo de Presidente Nacional – e
respectiva Diretoria – mas o resultado de cada
Estado valeria um voto para Eleição Nacional, de
modo a manter a representatividade federativa,
aspecto muito importante para o sistema da
OAB”.
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PAUTA ADMINISTRATIVA
Paulo Maia acrescenta que Colégio,
realiado de forma remota, também teve como
objetivo discutir pautas administrativas, avaliar
as ações de 2020 e traçar os rumos da gestão
da OAB-PB em 2021, ouvindo todos os representantes da classe e as necessidades de cada
Subseção, além de debater assuntos de interesse da sociedade.

galeria

SECRETARIA GERAL
Mesmo com a pandemia, a Secretaria
Geral da OAB-PB trabalhou intensamente
durante o ano de 2020. Para se ter ideia da alta
produção do setor, de janeiro a novembro do
ano passado, fora emitidas 255 certidões de
sociedade; 303 certidões da secretaria; 50
ofícios expedidos.
Também foram registras 106 sociedades unipessoal; 27 registro de sociedade de
advogados; sete dissolução/distratos de sociedades; 787 inscrição principal; 22 inscrições de
estagiário; 29 inscrição por transferência; 62
inscrição suplementar; 229 inscrições canceladas; 224 inscrições licenciadas; 61 cessação de
licenciamento; 101 isenções; 45 negociação de
débitos; e quatro dispensa e restituição de anuidades.
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Valorização
e Defesa
da Advocacia
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Em 2020, a Diretoria da OAB-PB deu continuidade a sua luta incessante de valorização da advocacia e na defesa das prerrogativas dos advogados. Várias ações e serviços foram implementados para
melhorar as condições de trabalho da classe, bem como desagravos públicos realizados para restabelecer
direitos da categoria vilipendiados.
Logo no início de janeiro, a OAB-PB, em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados
(CAA-PB), lançou o programa da Anuidade Zero, que permite que a advocacia acumule pontos por meio
do consumo em estabelecimentos conveniados e depois utilize a pontuação para abater o valor da anuidade, podendo até mesmo zerar a cobrança.
O presidente Paulo Maia enfatiza que o programa é a efetivação de um compromisso de campanha, que demonstra a responsabilidade da atual gestão com a advocacia. Ele também destacou que a OAB
da Paraíba é a Seccional pioneira (piloto) a utilizar o sistema desenvolvido pelo Conselho Federal da OAB,
que atua de maneira a oferecer as ferramentas tecnológicas e de gestão necessárias para a implementação
da medida.
Os pontos obtidos durante o ano de 2020 serão utilizados para o abatimento da anuidade de
2021. Se a pontuação ultrapassar o necessário para zerar a anuidade, os advogados e advogadas podem
solicitar o valor da diferença através do site ou do aplicativo do programa, que é executado pelo Conselho
Federal. Para se cadastrar no Anuidade Zero os advogados devem acessar o site: www.anuidadezero.oab.org.br

SALA DE AMAMENTAÇÃO
E FRALDÁRIO
Também em parceria com a CAA-PB,
OAB-PB instalaou uma sala de amamentação,
fraldário e brinquedoteca do Fórum Afonso
Campos, em Campina Grande. O novo espaço é
o terceiro implantado pelo sistema OAB nos
fóruns paraibanos. O equipamento conta com
poltrona para amamentação, espaço para troca

PRERROGATIVAS
No quesito prerrogativas, a OAB-PB é
uma das Seccionais mais bem avaliadas do país,
com a combatente Comissão de Defesa das
Prerrogativas sempre atenta para defender os
direitos dos advogados. Para aprimorar ainda
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de fraldas e brinquedoteca, para que advogadas
e todas as usuárias que frequentam o Fórum
possam amamentar com dignidade e total
conforto os seus bebês. Em João Pessoa, os
espaços de amamentação e fraldário foram
instalados nos fóruns Trabalhista e Cível,
respectivamente nos anos de 2017 e 2018. O
presidente da OAB-PB, Paulo Maia, destaca que
a iniciativa demonstra o compromisso da
OAB-PB em humanizar suas ações.

mais sua atuação, a Comissão disponibiliza o
aplicativo Mobile das Prerrogativas, que permite
realizar denúncias de violações de prerrogativas
profissionais. O aplicativo, elaborado pelo Conselho Federal da OAB, foi adotado por todas as
Seccionais do Brasil.
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Pelo programa Prerrogativas Mobile, o
advogado poderá registrar ocorrências e
consultar a legislação que garante seus direitos.
Para acessar o aplicativo, o advogado deverá
identificar-se com suas credenciais da OAB.
Entre os tipos de ocorrência estão o pedido de
providências; pedido de assistência, reclamação e informação, entre outros.
Através da Comissão de Prerrogativas, a
OAB-PB conseguiu junto a Energisa Paraíba o
fim da exigência de reconhecimento de firma
nas procurações de advogados no exercício da
profissão. Além da Energisa, a Seccional encaminhou ofícios para a Polícia Federal (PF),
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de
Saúde de João Pessoa e ao Banco Itaú de
Bayeux solicitando que seja retirada a exigência
de procurações públicas e reconhecimento de
firma a advogados.

Em abril, a OAB-PB recebeu do Conselho Federal da OAB (CFOAB) um veículo para
ser utilizado na fiscalização do exercício profissional e acompanhamento de demandas envolvendo as prerrogativas dos advogados. "Nos
últimos anos a Seccional vem se notabilizando
pela defesa intransigente da prerrogativas do
advogados e focada no combate ao exercício
ilegal da profissão, com captação abusiva de
clientes e a propaganda irregular”, disse Paulo
Maia.

Após requerimento da OAB-PB, através
da Comissão de Defesa das Prerrogativas, a
seguradora Líder, administradora do Seguro
DPVAT, deixou de exigir reconhecimento de
firma nas procurações outorgadas aos advogados para requerimento do DPVAT.
Atendendo pedido da Ordem, a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª
Região (TRT13) suspendeu a expedição de notificações eletrônicas (DEJT ou e-mail), diretamente a advogados, para apresentação de
contestação, sob pena de revelia, sem que
tenha havido prévia habilitação do advogado no
processo, bem como assinalação de penalidade
processual a ser atribuída ao próprio advogado,
e não à parte.
A Ordem também obteve absolvição
sumária, na Justiça Federal, de advogada que
atuava como assessora jurídica do município de
Araruna, no Brejo paraibano.
O processo
tramitou perante a 12ª Vara Federal da Paraíba.
Na denúncia, o Ministério Público Federal
(MPF) imputava a prática do crime previsto no
art. 89 da Lei nº 8.666/93 a oito acusados,
inclusive à Advogada, que ocupava o cargo de
Assessora Jurídica do Município.
Na sentença, o juiz Tércius Gondim
Maia acolheu a tese apresentada pela Defesa e
pela OAB-PB, desclassificando a conduta
descrita na peça acusatória e absolvendo,
sumariamente, a advogada que figurava no polo
passivo da lide.
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DESAGRAVOS
A OAB-PB também realizou diversos
desagravos públicos em favor de advogados
que tiveram seus direitos desrespeitados durante o exercício da profissão. No início de outubro, a Seccional, juntamente com o Conselho
Federal da OAB, realizou desagravo em favor
dos advogados que foram agredidos por
policiais e delegados na Central de Polícia de
João Pessoa.
Além da OAB-PB e do Conselho Federal,
Seccionais, Subseções, Sindicatos e Associações se manifestaram contra a agressão dos
policiais. Inclusive, o juiz Manoel Abrantes, da
1ª Vara Criminal de Mangabeira, anulou o auto
de prisão em flagrante confeccionado contra os
advogados, acusados de terem, supostamente,
cometido o crime de desacato contra delegados
de Polícia Civil.
Em 2020, também foram realizados
desagravos públicos em favor de advogados e
advogadas das cidades de Cajazeiras, Marizópolis, Guarabira e Soledade. O presidente da
OAB-PB, Paulo Maia, destaca que a Seccional
“jamais vai aceitar violações das prerrogativas e
estará presente em qualquer região do estado
para defender os direitos da sociedade e dos
advogados”.

ESCOLA DE
PRERROGATIVAS
Outro projeto importante lançado em
2020 pela OAB-PB, em parceria com a Escola
Superior de Advocacia (ESA), foi o “Escola de
Prerrogativas” na Paraíba. Idealizado pelo presidente Paulo Maia, em conjunto com a Comissão
de Prerrogativas, o projeto tem como objetivo
preparar e instruir advogados, advogadas e
estagiários inscritos na OAB-PB, para que
tenham pleno conhecimento acerca de suas
prerrogativas e de como proceder em eventual
violação. O Escola de Prerrogativas conta ainda
com a parceria das Universidades, assim
expandirá a sua atuação, com um projeto pedagógico ampliado e especialmente direcionado
para os estudantes do curso de Direito. Todos
os cursos serão certificados pela ESA-PB.

relatório 2020 | OAB Paraíba

TABELA DE HONORÁRIOS
Em março, o Conselho Pleno aprovou,
por unanimidade, resolução atualizando a
tabela de honorários da OAB-PB, com recomposição mínima de 6,25% nos valores, percentual esse ainda inferior a soma dos índices inflacionários do IPCA acumulado nos anos de 2017
(2,95%), 2018 (3,75%) e 2019 (3,27%).
O relator do processo, o conselheiro
Vladimir Miná, ressaltou que o debate sobre a
resolução girou muito em torno do fomento ao
uso da tabela e da consulta. “Além da aprovação
da recomposição, foi determinado pelo Conselho a adoção de campanhas de conscientização
para a melhor formar de você usar a tabela e a
adoção de outros métodos de trabalho para
você se destacar no mercado de trabalho que
está tão complicado e concorrido”, afirmou.

CUSTAS JUDICIAIS
Outra bandeira de luta da OAB-PB é a
redução das custas processuais, uma vez que
na Paraíba são cobradas as maias elevadas taxas
do Brasil. Neste sentido, protocolizou procedimento de controle administrativo no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ)e o órgão suspendeu
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os efeitos do art. 2º da Portaria Conjunta
02/2018 do Tribunal de Justiça da Paraíba
(TJPB), que limitava o parcelamento das custas
processuais em até seis prestações.
Na ação, a OAB-PB defendia a incompe-

CAMPANHA DE
VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA
Em agosto, mês da advocacia, a
OAB-PB lançou, durante sessão virtual do Conselho Pleno, a Campanha de Valorização da
Advocacia, defendendo que o trabalho do advogado e da advogada é essencial para a administração da Justiça, ainda mais no período difícil
de pandemia, em que muitos direitos estão
sendo desprezados e que necessitam de reparos pela Justiça.
Diante do atual quadro de pandemia
causado pela Covid-19, inúmeras medidas
foram tomadas pelos governos estadual e municipal: como isolamento social, fechamento do
comércio e a limitação do trânsito de pessoas
em vias públicas, com a finalidade de diminuir
as taxas de transmissão e evitar um colapso no
sistema de saúde pública. Após pleito da
OAB-PB, a advocacia foi considerada atividade
essencial à população que não pode ser interrompida, por ser indispensável à administração
da Justiça (Art. 133 da Constituição Federal),
serviço essencial do Estado e, portanto, se
enquadra dentre as atividades essenciais.

tência do Tribunal para legislar em matéria de
direito processual, além da impossibilidade da
Corte criar parâmetros não previstos em lei para
limitar o acesso à justiça do jurisdicionado
paraibano.

ATENDIMENTO VIRTUAL
Em decorrência da pandemia, a OAB-PB
encaminhou, em agosto, ofício ao Tribunal de
Justiça da Paraíba (TJPB), Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região (TRT-13) e ao Tribunal
Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), solicitando a implantação de sistema de atendimento
virtual aos advogados e advogadas paraibanos
pelos magistrados.
Após o pleito, os tribunais disciplinaram
o atendimento virtual por magistrados do TJPB
aos advogados, procuradores, Defensores
Públicos, membros do Ministério Público e da
Polícia Judiciária e das partes, no exercício do
seu jus postulandi, durante o período das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
novo Coronavírus (Covid-19).

Para o presidente da OAB-PB, Paulo
Maia, durante a pandemia diversos seguimentos da sociedade pararam, mas a Justiça não
podia parar porque os direitos são constantemente violados, e o papel da advocacia nesse
momento se revela como fundamental.
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eventos
e comissões
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O ano de 2020, mesmo com a situação de pandemia da Covid-19, foi encerrando com um saldo
positivo de eventos institucionais e ações realizadas pelas Comissões Temáticas da OAB Paraíba. Neste
período, foram realizadas diversas ações e eventos que beneficiaram a advocacia e sociedade paraibana.
Dentre as ações, podemos destacar: a instauração do procedimento interno de investigação realizado pela Comissão de Combate à LGBTfobia que após ser acionada pela sociedade civil para acompanhar
um caso de suposto crime de LGBTfobia envolvendo a escola privada da capital, Interactivo Colégio e
Curso.
A criação do Disk Denúncia da Comissão de Direitos Humanos, que atende graves situações de
violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e
possibilitando o flagrante, preservando o sigilo das denúncias.
A OAB-PB com objetivo de dar um importante passo em sua modernização lançou o site da Rede
de Inovação e Empreendedorismo Jurídico da Instituição.
Também no ano de 2020, a OAB-PB com o intuito de promover a formação e o engajamento das
mulheres na política através do Observatório de Candidaturas Femininas na Paraíba, em parceria com a
ESA-PB e com o Ministério Público Eleitoral, realizou curso de Formação Política para Mulheres – Eleições
2020.
Vale destacar que a OAB-PB impedida de realizar os tradicionais eventos presenciais, devido às
restrições pela pandemia da Covid-19, se reinventou e preparou uma série de eventos virtuais. Todos
foram transmitidos de forma online pela plataforma Zoom.

INNOVATE HACKATON
Dentre os eventos, podemos destacar o
Innovate Hackaton, realizado pela OAB-PB,
através da Rede Innovate, e em parceria com o
Conselho Federal da OAB, Tribunal de Contas
da Paraíba (TCE-PB), OAB Paraná, OAB Piauí,
Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba,
Escola Superior de Advocacia da Advocacia,
Núcleo de Apoio ao Estagiário da Paraíba,
Comissão da Jovem Advocacia da OAB-PB,
ECOSIL, Universidade Estadual da Paraíba,
Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ),
UNIFACISA, Embaixada de Negócios, CESREI,
Vectra Consultoria, Proj4Me, Alfa Group,
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba,
SEBRAE-PB, Centro de Informática da UFPB,
que teve como tema “Inovação e Transparência
para a sociedade digital.”
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IX CONFERÊNCIA ESTADUAL
DA ADVOCACIA PARAIBANA
A IX Conferência Estadual da Advocacia
Paraibana (CONAP), maior encontro jurídico da
OAB-PB, foi realizada entre os dias 15 e 17 de
outubro. Centenas de advogados da Paraíba, do
Brasil, e de alguns países, se reuniram para
assistir a mais de 116 palestras, debates especiais, que já fazem parte da maior Conferência
da história da OAB-PB.
Devido aos protocolos de segurança
para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento foi realizado de forma
inédita, totalmente digital, transmitido de forma
online. O tema central da Conferência foi: As
Novas Tecnologias, Fortalecimento da Advocacia e do Estado Democrático de Direito.
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As palestras dos nomes mais renomados do direito, paraibano e nacional, foram
divididas em blocos, com quatro palestrantes, e
dois moderadores em cada um dos 28 painéis.
A estrutura inédita contou com o operacional e
suporte técnico de mais de 30 colaboradores,
equipamentos e sistemas de transmissão, 22
computadores e notebooks, links de internet
com redundância e uma grande estrutura operacionalizada pela OAB-PB.

Esta edição se tornou a maior Conferência da advocacia paraibana, com acessos de 12
países, 89 municípios paraibanos e de todas as
regiões do Brasil, concentrando 4875 acessos
ao site do evento, 2567 check-ins, 5732 participantes assistiram as palestras, que contou com
uma Conferência magna, 28 painéis, 116 palestrantes, 56 moderadores, sete homenageados,
uma sala master e quatro salas simultâneas, 20
horas de conteúdo, uma robusta Comissão
Organizadora e Científica.

II CONFERÊNCIA ESTADUAL
DE DIREITOS HUMANOS

ENTREGA DE CARTEIRAS

A OAB-PB também realizou a II Conferência Estadual de Direitos Humanos. Devido
aos protocolos de segurança para prevenção ao
contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o
evento foi realizado totalmente digital, transmitido de forma online. Nesta edição, a Conferência teve como tema: “Democracia, Dignidade e
Justiça Social no Brasil”.
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Em 2020 a OAB-PB continuou inovando, e realizou de forma inédita, solenidade de
entrega de carteiras on-line. Os eventos virtuais, realizados pela primeira vez na história da
OAB-PB, foram comandados pelo presidente
da Seccional, Paulo Maia.
Os eventos sempre aconteceram
através do aplicativo Zoom, e se fizeram necessários por conta da pandemia do Coronavírus,
declarada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) no dia 11 de março de 2020.
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galeria
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INTERIORIZAÇÃO
E SUBSEÇÕES
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Durante o ano de 2020, mesmo com todas as
limitações impostas pela pandemia da covid-19,
inúmeras ações foram realizadas pela OAB-PB
em prol das Subseções. Ações voltadas ao
aprimoramento da advocacia, fortalecimento da
profissão e defesa das prerrogativas.

galeria

Dentre as ações, a Caixa de Assistência
dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) deu sequência a sua Caravana de Interiorização para levar
ações e serviços aos advogados e advogadas de
todas as regiões do Estado. A Subseccional da
OAB de Campina Grande recebeu seis computadores e dois scanners. Os equipamentos de
informática foram destinados à sala do advogado do Fórum da Justiça Estadual da cidade.
A CAA também realizou pela primeira
vez na história, a Caravana de Vacinação contra
a gripe em diversas cidades do interior do
Estado, vinculadas às respectivas Subseções da
OAB.
Dentre as ações realizadas, a OAB-PB
apresentou Recurso Administrativo para o
Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
contra decisão que acatou a Desinstalação da
Comarca de Uiraúna, no Sertão do estado.
No Recurso, a Entidade manteve a tese
de que a extinção de comarcas reclama a aprovação de projeto de lei pela Assembléia Legislativa, não podendo ocorrer por meio de ato
unilateral do Tribunal de Justiça, sendo prudente
consultar a população, por meio dos seus
representantes.
Em parceria com a secretaria estadual
de Administração Penitenciária (SEAP), a Caixa
de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB), está construindo parlatórios na Penitenciária Vicente Claudino, localizada na cidade de
Guarabira, Brejo paraibano, e na Cadeia Pública
da cidade de Bayeux, na região metropolitana
de João Pessoa.
Em uma das reuniões presenciais realizadas antes da pandemia, o presidente da
OAB-PB, Paulo Maia, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo, o prefeito de São Bento,
Jarques Lúcio, e advogados da região. Na pauta,
foram discutidas melhorias estruturais para a
Comarca, dentre elas a possibilidade da utilização de energia solar no Fórum.
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Caixa de
Assistência
dos Advogados
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Mesmo em um ano atípico, com diversas adversidades impostas pela pandemia do conoravírus
(Covid-19), a Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) realizou diversas ações em prol da
advocacia paraibana, muitas delas para minimizar os efeitos da doença junto a classe.
Em 2020, a CAA-PB deu continuidade às ações de esporte, lazer e saúde, disponibilizando serviços de psicologia, dermatofuncional, pilates, odontologia e nutrição, beleza, estacionamento, entre
outros. Para se ter ideia da grande quantidade de ações, a Instituição assinou mais de 450 convênios e
parcerias com diversas empresas, em especial com policlínicas e laboratórios, para oferecer produtos e
serviços aos advogados, com valores reduzidos.
"A CAA continuará realizando convênios em diversas modalidades, entendendo que essa estratégia constante beneficia toda categoria, principalmente nesse momento em que ela sofre golpes financeiros resultantes dos terríveis efeitos da pandemia da COVID19”, disse Assis Almeida.
PLANO DE VALORIZAÇÃO DA MULHER ADVOGADA
Logo no início do ano, no mês de fevereiro, a CAA-PB lançou o Plano de Valorização da Mulher
Advogada na Paraíba, que tem como diretoras as advogadas Leilane Soares de Lima (presidente) e Renata
Alves de Sousa (vice-presidente) e a psicóloga Jaismélia Pinto Felix. O presidente da CAA-PB, Assis Almeida, afirmou que antes de sua gestão as ações de valorização da Mulher Advogada vinham sendo ignoradas
pela Caixa de Assistência. “Agora nossas ações estão sendo levadas para todas as regiões do Estado. No
início do mês passado disponibilizamos o seguro para advogadas em fase de amamentação. Essas ações
são importantes para que a gente garanta, do Litoral ao Sertão, que todas as advogadas tenham dignidade
para exercer seu trabalho”, afirmou.

SEGURO AMAMENTAÇÃO
Dentro das ações do Plano de Valorização da Mulher Advogada na Paraíba destaca-se
o seguro amamentação, destinado à advogada
lactante que, em razão de comprovado aleitamento materno, esteja impossibilitada de
desenvolver suas atividades integralmente. O
seguro, no valor de R$ 600, é pago mensalmente, durante seis meses, independentemente do
auxílio maternidade, ficando o pagamento
condicionado ao cumprimento das exigências
previstas em Resolução da Diretoria, publicada
no site da CAA.

AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Em março, em razão da pandemia, no
entanto, passou a dar ênfase a cuidados de
natureza médica e a auxílios à advocacia. Inicialmente, A Diretoria da Caixa concedeu o auxílio
alimentação, no valor R$ 300, para suprir emergencialmente a subsistência de advogadas e
advogados de comprovada carência financeira.
"O benefício concedido pela CAA-PB à
classe foi estabelecido pela resolução nº
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03/2020, para suprir emergencialmente a
subsistência de advogadas e advogados inscritos na OAB-PB, detentores de comprovada
carência financeira, observado o valor máximo
de R$ 300, em parcela única, por profissional
beneficiário", explicou o presidente da CAA-PB,
Assis Almeida.

AUXÍLIO ESPECIAL COVID
A CAA-PB concedeu também Auxílio
Especial COVID-19, no valor máximo de R$
1.000,00 (um mil reais), para os advogados (as)
que contraíram a Covid-19. A concessão do
benefício observou requisitos cumulativos
comprovação de carência econômica e comprovada contaminação pelo novo coronavírus,

SEGURO PROTEÇÃO
A Caixa de Assistência também institui o
benefício assistencial denominado Auxílio
Proteção, destinado às advogadas e estagiárias
vítimas de violência doméstica durante a pandemia. A resolução, que criou o auxílio, segue as
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diretrizes do Plano de Valorização da Mulher
Advogada, e considera o fato de que durante o
isolamento social decorrente da pandemia
aumentaram os índices de violência contra a
mulher. A concessão do auxílio dar-se-á em
três parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais), a
serem depositadas na conta bancária indicada
pela requerente no ato do protocolo da solicitação.

CARAVANA DE VACINAÇÃO
Em decorrência da pandemia, a CAA-PB
intensificou as ações da Caravana de Vacinação
contra gripe, imunizando advogados, estagiários e seus dependentes de todas as Subseções
da OAB-PB e regiões do Estado. Ao todo, mais
de quatro mil pessoas foram vacinadas. "Pela
primeira vez na história, a CAA foi aos municípios menores e distantes, a bairros e região
metropolitana de João Pessoa, ampliando a
vacinação a estagiários, dependentes e familiares", disse Assis Almeida.
A CAA-PB distribuiu mais cinco mil kits
de máscaras e álcool em gel em vários municípios do estado, notadamente na capital João
Pessoa e nas Subseções. Também distribuiu
mas Subseções tapetes higiênicos e totens de
álcool em gel; e implantou teleatendimento em
Psicologia e Nutrição; Clínica geral e dermatológica, inicialmente pelo teleatendimento e,
depois, atendendo na própria sede da CAA.
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ANUIDADE ZERO
Em parceria com a OAB-PB , a CAA-PB
lançou no mês de janeiro programa da Anuidade Zero, permite que a advocacia acumule
pontos por meio do consumo em estabelecimentos conveniados e depois utilize a pontuação para abater o valor da anuidade, podendo
até mesmo zerar a cobrança. O presidente da
CAA-PB, Assis Almeida, explica que o programa
funciona de maneira semelhante a um serviço
de pagamento com bonificação. “São feitas
parcerias com estabelecimentos comerciais
para a aquisição de produtos e serviços dessas
lojas pelos advogados inscritos regularmente na
OAB. Os valores gastos serão convertidos em
pontos para abatimento do valor da anuidade”,
disse.
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EXAMES DE COVID
A CAA-PB firmou, a custo reduzido,
convênios com laboratórios em vários municípios do Estado para realização do exame sorológico da Covid-19; e do exame PCR que revela
se o examinado está ou não positivo para a
doença.

CESTA DE NATAL

Em setembro, lançou campanha do
Setembro Amarelo, com atividades de vídeos
informativos e cards de valorização da vida; e
em outubro, a campanha Outubro Rosa,
proporcionando, de forma gratuita, a realização
de mamografias para as advogadas, campanha
de conscientização, bem como, parcerias com
laboratórios para realização de outros exames a
preços reduzidos. Já na campanha do Novembro Azul realizou parcerias com laboratórios e
clínicas para exames de PCA e USG de próstata.

Tendo em vista o momento difícil por
que passa a advocacia, em decorrência da
pandemia, a CAA-PB instituir o auxílio por meio
de Cesta de Natal Solidário a advogados (as) e
estagiários (as) adimplentes, que não foram
contemplados com nenhum outro benefício
semelhante, inclusive o auxílio alimentação.

CONVÊNIO BNB
A Caixa de Assistência dos Advogados
da Paraíba (CAA-PB) firmou convênio com o
Banco do Nordeste que visa oferecer produtos
de crédito (investimento e capital de giro) aos
advogados e advogadas, sociedades de advogados e sociedades individuais de advogados,
inscritos na Seccional da OAB da Paraíba.
De acordo com o convênio, as taxas de
juros das linhas de financiamento disponibilizadas aos advogados serão de 2,5% ao ano. Os
advogados também podem se beneficiar do
FNE Sol (linha utilizada para o financiamento de
mini e micro geração de energia fotovoltaica),
que atualmente gira em torno de 3,2% ao ano.

SAÚDE
Em negociação conjunta com a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos
Advogados (CONCAD), conseguiu a suspensão
do reajuste anual do plano de saúde até dezembro de 2020. Também obteve da Unimed João
Pessoa o menor índice de reajuste no Brasil
para os Planos de Saúde da advocacia; e conseguiu ampliar Planos de Saúde da UNIMED-JP
para netos e sobrinhos dos advogados.
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RADIO CAA-PB
Dentro das atividades em alusão ao mês
do advocacia, a CAA-PB lançou em 11 de
agosto (Dia do Advogado), a Rádio CAA-PB,
que, além de uma seletiva programação musical, conta com um diversificado noticiário de
interesse da categoria, informativo das ações
Caixa, OAB-PB e Nova ESA.
Com uma programação diversificada, a
Rádio CAA-PB tem entrevistas, apresentações
musicais e artísticas, possibilitando que advogados e advogadas mostrem seus dotes musicais
e artísticos. A emissora pode ser sintonizada em
link específico no site de CAA-PB ou no link https://zeno.fm/radio-caa-pb-default-relayq5puyh0pq7zuv/.
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SALAS-ESCRITÓRIO
A CAA-PB disponibilizou gratuitamente
salas virtuais para a advocacia paraibana realizar
reuniões pelo aplicativo Zoom Meetings. Para
ter acesso ao serviço é necessário ter o Zoom
instalado no seu computador ou celular. O
agendamento para a utilização do serviço será
feito em um banner específico no site da Caixa
de Assistência (caapb.org.br) com 48 horas de
antecedência. Devidamente cadastrado, o
advogado receberá um link da equipe do suporte técnico do site da CAA-PB e terá direito a
usar a sala virtual de reunião por uma hora.

CARTÕES DE VISITA DIGITAL
A Caixa também disponibilizou cartões
de visita digital para os advogados paraibanos,
que contem links clicáveis para direcionar
contato para redes sociais ou site pessoal ou
dos escritórios dos profissionais da advocacia.
O presidente da CAA-PB, Assis Almeida, destaca que “o cartão de visita digital e interativo,
diferentemente do de papel, pode ter seus
dados alterados ou atualizados a qualquer
momento, sendo instrumento moderno que
facilitará a divulgação do trabalho do advogado”, declarou.
O documento em PDF contém links que
direcionam quem recebe imediatamente para
sites, redes sociais ou para uma janela de
conversa, abrangendo as formas de comunicação com clientes. Além disso, o arquivo pode
ser enviado de forma fácil via WhatsApp ou
e-mail.

APOIO ÀS SUBSEÇÕES
Durante o ano passado, a CAA-PB atendeu todos os pedidos de computadores,
impressoras, ares-condicionados e outros equipamentos eletrônicos, para suprir a necessidade das sedes das Subseções e CAA's e, especialmente, das salas da advocacia.
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Em
defesa da
advocacia.
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janeiro

15
OAB-PB e CAA lançam
programa Anuidade Zero
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), e a Caixa de Assistência dos Advogados da
Paraíba (CAA-PB), lançaram, na tarde dessa terça-feira (14), o Programa Anuidade Zero, que vai proporcionar que
a advocacia acumule pontos por meio do consumo em estabelecimentos conveniados e os utilizem para abater
até a totalidade do valor da anuidade da OAB.

22
CAA e OAB-PB inauguram sala de
amamentação e brinquedoteca em
fórum de Campina Grande

Comissão da OAB celebra Dia Nacional
de Combate à Intolerância Religiosa
A Comissão de Direito a Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), participou, na manhã dessa terça-feira (21), no auditório
da Seccional, das comemorações em alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa.
Na ocasião, foi apresentado a sociedade o projeto desenvolvido pela Casa de Cultura
Ilê Asé D’Osoguiã e o Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado
da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH) e com apoio da Comissão de Direito a
Liberdade Religiosa da OAB-PB.
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27
OAB-PB, poder público e sociedade civil
debatem intolerância religiosa
Dando continuidade às celebrações alusivas ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a Comissão de
Direito a Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), participou, na noite
da última terça-feira (21), de evento que reuniu autoridades públicas e religiosas para debate “Direitos Humanos e
Espiritualidades”, promovido em parceria com o Fórum Diversidade Religiosa-PB.

Caixa de Assistência dos Advogados entrega
equipamentos de informática à Subseccional
da OAB de CG

29
Cine OAB exibe, ‘Conduta de Risco’
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de Direito, Arte e Cultura e em
parceria com a Fundação Casa de José Américo, exibirá, na próxima segunda-feira (03), às 19h00, a obra cinematográfica “Conduta de Risco”. A exibição acontecerá na Fundação Casa de José Américo, localizada na Av. Cabo Branco, 3336,
Cabo Branco, João Pessoa (PB).

OAB-PB entrega carteiras
aos novos advogados e estagiários
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) realizou, nesta quarta-feira (28), solenidades de
entrega de carteiras a 36 novos advogados e dois estagiários.
O evento aconteceu no auditório da Instituição, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, 37, Centro de João Pessoa (PB),
e foi presidido pelo secretário geral da OAB-PB, Felipe Mendonça.
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29
Representantes da OAB-PB e da Polícia Civil
participam de reunião para fortalecer parceria
Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), se reuniram, na manhã desta
quarta-feira (28), com a Polícia Civil da Paraíba para firmar parceria e discutir ações que buscam beneficiar a
atuação de advogados no interior das delegacias. Entre os assuntos discutidos esteve a criação de um parlatório
nas centrais de flagrantes do Estado.

31
OAB-PB aprova resolução que reduz taxas de
emolumentos e cria regimento interno da Comissão
de Sociedade de Advogados
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), aprovou, por unanimidade, nesta
sexta-feira (31), resolução que atualiza a tabela de emolumentos, devido a criação da Comissão de Sociedade de
Advogados como órgão registral e para adequação a Redesim, sistema que facilitar atos de registro e alterações de
sociedades de advogados e sociedades unipessoais.

fevereiro

03
Paulo Maia e Allyson Fortuna participam de
debates sobre crimes de violações das
prerrogativas em Brasília
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia e o presidente da
Comissão de Prerrogativas, Allyson Fortuna, participaram, nesta segunda-feira (03), em Brasília, do Encontro
Nacional sobre os Crimes de Violações das Prerrogativas. O evento reuniu centenas de presidentes de comissões
que tratam do tema nas seccionais, membros da comissão nacional, membros da procuradoria nacional, advogados criminalistas e diretores da Ordem.
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04
Comissão da OAB-PB apura denúncia de fake news
sobre LGBTfobia em colégio de João Pessoa
A Comissão de Combate a LGBTfobia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), instaurou
procedimento interno de investigação após ser acionada pela sociedade civil para acompanhar um caso de suposto crime de LGBTfobia envolvendo a escola privada da capital, Interactivo Colégio e Curso.
A noticia fora propagada na mídia a nível nacional, acusando a instituição de ensino de LGBTfobia em ofensa aos
menores não identificados nesta matéria a fim de preservação. A denúncia em questão constavam prints de
mensagens privadas de um dos menores, alegando que eram bolsistas da instituição de ensino ele e seu irmão
gêmeo, e as respectivas bolsas foram cessadaspor motivação LGBTfóbica, no final do ano acadêmico de 2019.

05
Audiência pública na OAB-PB debate os limites
da publicidade na advocacia
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Seccional da OAB na Paraíba, realizaram, na
tarde desta quarta-feira (05), Audiência Pública, no auditório da OAB-PB, em João Pessoa, para discutir os
limites da publicidade na advocacia. O foi comandado pelo secretário-geral Adjunto e Corregedor da OAB
Nacional, Ary Raghyanti Neto, e pelo presidente da OAB-PB, Paulo Maia.

Corregedoria Itinerante realiza inspeção no
TED da OAB-PB e destaca produção do Tribunal
paraibano
O secretário-geral Adjunto e Corregedor da OAB Nacional, Ary Raghyanti Neto, os corregedores-adjuntos
da OAB Nacional: Delosmar Mendonça (PB) e Fernando Calza de Salles Freire (SP) realizaram, nessa
terça-feira (04) e quarta-feira (05), mais uma etapa das correições ordinárias e do projeto Corregedoria
Itinerante, na seccional da OAB da Paraíba.

07
Comissão da OAB-PB participa de força-tarefa de
combate ao Coronavírus no aeroporto Castro Pinto
A Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através de seu
presidente Marcelo Galvão Serafim, e o do seu secretário geral Roberto da Silva Guerra Junior, se reuniu na manhã da
última quarta-feira (05), no Aeroporto Castro Pinto, com membros da Infraero, ANVISA, Secretaria de Saúde do
Estado, Secretaria de Saúde de Bayeux, Receita Federal, Polícia Federal, Companhias Aéreas, para discutir ações de
combate ao Coronavírus, problema recente que tem atingido todo o mundo.
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10
Conselho Pleno aprova de forma
unânime a criação da Carteira Digital OAB
Advogados e advogadas de todo o país já podem baixar um aplicativo no celular para ter acesso à carteira digital
da OAB. O documento eletrônico foi lançado nesta segunda-feira (10), durante reunião do Conselho Pleno, na
OAB-RJ. O aplicativo “Documento Digital OAB” já está disponível na App Store (iOS) e na Google Play Store
(Android) e pode ser baixado gratuitamente.

11
As Comissões de Direitos Humanos e Combate à LGBTFobia da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), realizarão, no próximo dia 06 de março, às 14h00, a primeira edição do Café
Pensante de 2020, com o intuito de debater a regulamentação da prostituição no Brasil: aspectos jurídicos
e sociais.

COMISSÕES DA OAB-PB REALIZAM CAFÉ PENSANTE
PARA DEBATER REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO
COMO PROFISSÃO
As Comissões de Direitos Humanos e Combate à LGBTFobia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizarão, no próximo dia 06 de março, às 14h00, a primeira edição do Café
Pensante de 2020, com o intuito de debater a regulamentação da prostituição no Brasil: aspectos jurídicos
e sociais.

12
OAB realiza primeiro Colégio de
Presidentes de 2020 e divulga carta do Rio de Janeiro
O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB realizou a primeira reunião do ano. O encontro aconteceu
na sede da OAB do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11). Os dirigentes debateram e fizeram encaminhamentos de
vários temas de interesse da advocacia e da sociedade brasileira.

ALPB e TJPB vão apoiar Observatório de
Candidaturas Femininas da OAB
O observatório de Candidaturas Femininas que será lançado, nesta quinta-feira (13), às 10h, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secional da Paraíba (OAB-PB), durante solenidade no auditório da Instituição, contará com o apoio da
Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e do Tribunal de Justiça da Paraíba. Entendimentos neste sentido foram
tratados em reunião nessa terça-feira (11), à tarde, pelas advogadas Adriana Rodrigues da Silva (presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar) e Francisca Lopes Duarte Leite (Coordenadora da Rede Sororidade), integrantes
do Comitê Gestor do projeto, com representantes dos dois Poderes. O comitê já conta com o apoio do Ministério
Público Eleitoral (MPF), que será o parceiro principal da iniciativa, e do Ministério Público da Paraíba (MPPB).
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12
Com o apoio da Incubalaw, Hackathon de
Lawtechs é destaque em evento em João Pessoa
Não é de hoje que o Direito 4.0 ganha as pautas dos estudantes e profissionais do mundo jurídico. Por isso, a aliança
entre Direito e Tecnologia já vem no “radar” da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), desde
a criação da Rede Inovatte, ganhando ainda mais força com o Incubalaw, parceira entre o Parque Tecnológico de
Campina Grande e a Seccional.

CAA-PB disponibiliza campo de futebol
para advogados de Guarabira e região
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) está disponibilizando, desde o final do mês de janeiro,
campo de futebol para os advogados de Guarabira e região realizarem atividades esportivas todas as quintas-feiras, das
20h00 às 22h00.

CAA-PB nomeia diretoria do Plano de
Valorização da Mulher Advogada
A Nova Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB) nomeou as advogadas Leilane Soares de Lima (presidente) e
Renata Alves de Sousa (vice-presidente) e a psicóloga Jaismélia Pinto Felix como diretoras do Plano de Valorização da
Mulher Advogada na Paraíba.

13
OAB-PB lança Observatório
para incentivar candidaturas
femininas nas eleições
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), lançou, nesta quinta-feira (13), o Observatório de Candidaturas Femininas nas eleições municipais deste ano,
que tem o objetivo de incentivar a participação das mulheres na política. O evento,
comandado pelo presidente da OAB-PB, Paulo Maia, aconteceu no auditório da Seccional, localizada na Rua Rodrigues de Aquino, 37, Centro, João Pessoa (PB), e reuniu vários
de advogados e advogadas, políticos, autoridades e representantes da sociedade civil
organizada.
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13
Comissão Especial de Defesa da
Autonomia Universitária realiza
primeiro encontro de 2020
A Comissão Especial de Defesa da Autonomia Universitária realizou, nessa quarta-feira
(12), no Rio de Janeiro, sua primeira reunião de 2020. O vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana Queiroz, que preside a comissão, anunciou que o grupo decidiu realizar
no mês de junho, um grande seminário nacional sobre autonomia universitária, na capital
fluminense. Segundo Viana, o objetivo é realizar esse seminário na Faculdade Nacional
de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

14
CAA-PB disponibiliza seguro para advogadas
em fase de amamentação
Dando continuidade às ações do Plano de Valorização da Mulher Advogada, a Nova Caixa de Assistência dos
Advogados (CAA-PB) decidiu conceder Seguro Amamentação, destinado à advogada lactante que, em razão de
comprovado aleitamento materno, esteja impossibilitada de desenvolver suas atividades integralmente.

João de Deus Quirino assume interinamente
presidência da OAB-PB
O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), João de Deus Quirino Filho,
assumiu interinamente, nesta sexta-feira (14), o comando da OAB-PB, em substituição ao presidente Paulo Maia,
que se licenciou para tratar de questões pessoais.

17
OAB-PB PARTICIPA DE REUNIÃO PARA
DEFINIR MEDIDAS EMERGENCIAIS DE
PROTEÇÃO AOS INDÍGENAS
VENEZUELANOS NA PARAÍBA
As Comissões de Direitos Humanos, de Direitos da Criança e Adolescente e a Comissão de
Direitos Humanos da Subseção de Campina Grande da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), participaram, na última quinta-feira (13), de reunião convocada pelo Ministério Público Federal em João Pessoa (PB), para definir providências urgentes
para o atendimento de famílias indígenas venezuelanas da etnia Warao que estão nas ruas
da Capital do estado e em Campina Grande.
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17
CAA-PB DOA CADEIRA DE RODAS E
COMEÇA ARRECADAR DONATIVOS PARA
ADVOGADO VÍTIMA DE AVC
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) entregou, na última sexta-feira
(14), uma cadeira de rodas ao advogado Antônio Ricardo de Oliveira Filho, que se recupera
em sua residência, em João Pessoa, de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido no
início do ano passado. Na oportunidade, a CAA-PB também anunciou a realização de
campanha de arrecadação de fraldas geriátricas EG, pomada para assaduras (com óxido de
zinco) e lenços umedecidos para ajudar o advogado.

18
OAB-PB, TJ E PREFEITO DE SÃO BENTO PLANEJAM
MELHORIAS ESTRUTURANTES PARA A COMARCA
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, se reuniu, nessa segunda-feira (17), com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo, o prefeito de São
Bento, Jarques Lúcio, e advogados da região. Na pauta, foram discutidas melhorias estruturais para a Comarca,
dentre elas a possibilidade da utilização de energia solar no Fórum.

Comissão de Direitos Humanos se reúne com
Comando Geral da PMPB e discute parcerias
A presidente e o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Leilane Soares e José de Morais Neto, respectivamente, se reuniram, na manhã desta
terça-feira (18), com o Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba para discutir parcerias no sentido de garantir
mais proteção aos direitos dos policiais militares.

20
COMISSÃO DA OAB-PB DISPONIBILIZA
DISK DENÚNCIA DIREITOS HUMANOS
A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), disponibiliza
para a advocacia e sociedade paraibana, o Disk Denúncia da Comissão, que atende graves situações de violações
que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes e possibilitando o
flagrante, preservando o sigilo das denúncias.
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02
OAB-PB entrega carteiras aos novos advogados
e estagiários
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, nesta segunda-feira (02), no período da
manhã e da tarde, solenidades de entrega de carteiras a 160 novos advogados e três estagiários.
Os eventos aconteceram no auditório da Instituição, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, 37, Centro de João
Pessoa (PB), e foram comandados pelo presidente em exercício da OAB-PB, João de Deus Quirino Filho.
Na oportunidade, foi lançado o cronograma de atividades do mês de março em alusão as mulheres.

03
Conselho Pleno da OAB-PB aprova
nova tabela de honorários da
advocacia
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
aprovou, por unanimidade, na última sexta-feira (28), resolução que atualiza a tabela de
honorários da OAB-PB, com recomposição mínima de 6,25% nos valores, percentual
esse ainda inferior a soma dos índices inflacionários do IPCA acumulado nos anos de
2017 (2,95%), 2018 (3,75%) e 2019 (3,27%).

04
OAB-PB aciona CNJ para ampliar parcelamento das
custas processuais no âmbito da Justiça Estadual
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), protocolizou procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação busca a suspensão dos efeitos do art. 2º da Portaria Conjunta
02/2018 do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), que limita o parcelamento das custas processuais em até seis
prestações.

Em nota, OAB-PB repudia agressão
de vereador a advogado
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), através da Subseção de Sousa, emitiu, nota
de repúdio, nesta quarta-feira (04), contra agressão verbal sofrida pelo advogado Francisco Abrantes, quando do
exercício da função de procurador da Câmara Municipal de Marizópolis, no dia 28 de fevereiro de 2020.
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04
Paraibanas participam da conferência nacional
da mulher advogada em Fortaleza
A III Conferência Nacional da Mulher Advogada, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), debaterá
nesta quinta-feira (05) e sexta-feira (06), em Fortaleza (CE), os desafios da advocacia contemporânea na perspectiva do universo feminino. Com mais de 2.200 inscritos e delegação paraibana, composta por cerca de 40 advogadas, a conferência é um dos eventos mais importantes da advocacia brasileira, com debates de questões que
abordam desde a aplicação da Lei Maria da Penha, o aumento do feminicídio no país, a participação da mulher na
política, à serie de obstáculos enfrentados pela advogada em seu cotidiano profissional.

OAB-PB lança site da Rede de Inovação
e Empreendedorismo Jurídico
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), com objetivo de dar um importante passo em
sua modernização , lançou, na última segunda-feira (02), durante solenidade de entrega de carteiras, o site da Rede
de Inovação e Empreendedorismo Jurídico da Instituição.

06
Dia da Mulher: Subseção de Sousa
realiza oficina de dança na unidade
prisional feminina de Cajazeiras
A Comissão de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Sousa, em parceria
com a professora de dança Flávia Albuquerque, realizará, no próximo domingo (08), na unidade
prisional feminina de Cajazeiras, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, uma Oficina de
Aerohits.
Na oportunidade, também será oferecido um café da manhã para todas as reeducandas.
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06
Comissão de Prerrogativas sinaliza ao
Conselho Pleno desagravo público
contra vereador de Marizópolis
A Comissão de Defesa de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba
(OAB-PB), realizou, nesta sexta-feira (06), reunião extraordinária.
Na oportunidade, foi aprovado por unanimidade, acolhimento de desagravo público contra o
vereador Carlos José, da cidade de Marizópolis, que agrediu verbalmente o advogado Francisco
Abrantes.

Energisa não irá mais exigir firma
reconhecida em procuração de
advogados
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de
Prerrogativas, representada pelo presidente Allyson Fortuna e o membro Matheus Brito, após
reclamações por parte da advocacia, se reuniu, com o diretor presidente de Energisa Paraíba,
Ricardo Charbel e o gerente Jurídico Carlos Barreto, para tratar da exigência de reconhecimento
de firma nas procurações de advogados no exercício da profissão.

10
SUBSEÇÃO DE CAJAZEIRAS REALIZA
CAFÉ DA MANHÃ EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER
A OAB subseção de Cajazeiras, representada pelo seu presidente Jone Pereira e a Comissão da
Mulher Advogada de Cajazeiras, representada por sua presidente Anastácia Bento, promoveram, na manhã dessa segunda-feira (09), nas dependências da Sala da Advocacia, localizada no
fórum Ferreira Júnior em Cajazeiras, um café da manhã para as mulheres advogadas em alusão
ao Dia Internacional da Mulher.
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10
CAA-PB lança Plano de Valorização da
Mulher Advogada na Paraíba
Dentro das atividades do Mês da Mulher, a Nova Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB)
lançou oficialmente, nesta segunda-feira (09), o Plano de Valorização da Mulher Advogada na
Paraíba, criado pela Instituição para atender recomendação do Provimento 164/2015 do
Conselho Federal. O evento, comandado pelo presidente da CAA-PB, Assis Almeida, e pelo
presidente da OAB-PB, Paulo Maia, aconteceu na sede da Caixa, localizada na Av. Mato Grosso,
333, no bairro dos Estados (PB).

PRESIDENTE DE COMISSÃO DA OAB-PB
PROFERE PALESTRA SOBRE OS DIREITOS DA
MULHER NA POLÍTICA EM ESCOLA DE CABEDELO
Dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a presidente da Comissão de Direito
Eleitoral e Parlamentar (CDEP) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB) e integrante do Comitê Gestor do Observatório de Candidaturas Femininas na Paraíba –
Eleições 2020, Adriana Rodrigues, proferiu palestra sobre ‘A Mulher na Política e na Sociedade”,
para alunos do Programa de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Maria José de Miranda Burity, no Poço em Cabedelo, na última segunda-feira (9), à noite.

11
OAB-PB CELEBRA DIA DA MULHER COM EVENTO
SOBRE EMPREENDEDORISMO
Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através
da Comissão da Mulher Advogada, da Rede de Sororidade, da Comissão de Combate à Violência e Impunidade
contra a Mulher e da Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar, realizou, nessa terça-feira (10), no Hotel Manaíra,
o evento “Sororidade, uma palavra de ordem.”

OAB-PB REALIZA CURSO DE FORMAÇÃO
POLÍTICA PARA MULHERES
Com o objetivo de promover a formação e o engajamento das mulheres na política, a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através do Observatório de Candidaturas Femininas na Paraíba, em parceria
com a Escola Superior de Advocacia (ESA-PB) e com o Ministério Público Eleitoral, realizou, nesta quarta-feira (11),
curso de Formação Política para Mulheres – Eleições 2020.
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12
Comissões da OAB-PB iniciam
atividades no Presídio do Róger
Os representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), Adele Nobre Leite e José Roberto Alves, acompanhados do
presidente e vice-presidente da Comissão de Combate à LGBTfobia, Klêrysthon Andrade e
Daniel Lucas, respectivamente, deram continuidade, na tarde dessa quarta-feira (11), a parceria
firmada, no ano de 2019, com a direção do Presídio do Róger.
Na oportunidade, foi iniciado o projeto de diálogo com os apenados do Pavilhão Maria da Penha,
no qual se encontram os acusados que figuram como réus em processos de violência doméstica
e no Pavilhão LGBT da unidade.

COMISSÃO DA OAB-PB LANÇA CARTILHA
SOBRE DIREITOS DOS PASSAGEIROS DE
TRANSPORTES AÉREOS
A Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil,Seccional da Paraíba
(OAB-PB), lançou, nesta quinta-feira (12), a primeira cartilha envolvendo alguns dos principais
direitos que os passageiros possuem na relação de consumo com empresas aéreas.

13
COMISSÃO DA OAB REALIZA SEGUNDA
ETAPA DA VISTORIA À DECHRADI
A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), em
continuidade aos esforços empreendidos para a melhoria das instalações da Delegacia Especializada de Repressão
aos Crimes Homofóbicos, Étnico-raciais e Delitos de Intolerância Religiosa (DECHRADI) e de Atendimento às
Pessoas Idosas, retornou, na última sexta-feira (13), ao prédio para uma nova vistoria para aferir os resultados da
reunião promovida junto à Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social realizada em 20 de novembro do
ano passado.
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16
OAB-PB, TJ, MPPB e Defensoria assinam
ato conjunto com medidas de
prevenção ao coronavírus
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia,
assinou, na noite desta segunda-feira (16), juntamente com os gestores do Tribunal de Justiça da
Paraíba (TJPB), Corregedoria-Geral de Justiça, Ministério Público Estadual (MPPB) e Defensoria
Pública do Estado, Ato determinando um conjunto de regras e protocolos de segurança para
evitar a propagação do Coronavírus (Covid19), classificado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como pandemia.

CAA REFORMARÁ PARLATÓRIO E CONSTRUIRÁ
ESTACIONAMENTO PARA ADVOGADOS NO
PRESÍDIO SILVIO PORTO
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) irá reformar o parlatório do presídio
Silvio Porto em João Pessoa. A instituição também construirá um estacionamento para advogados na unidade prisional. O presidente da CAA-PB, Assis Almeida, destaca que as ações serão
realizadas em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
através da Comissão de Justiça Criminal.

17
OAB-PB DISCIPLINA FUNCIONAMENTO DURANTE
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), publicou Ato, nesta terça-feira (17),
determinando um conjunto de regras e protocolos de segurança para evitar a propagação do Coronavírus (Covid
19), classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pandemia.
De acordo com o documento, ficam suspensos todos os eventos, audiências de processos ético-disciplinares,
sessões e reuniões presenciais que seriam realizadas pela OAB-PB e pela Escola Superior da Advocacia (ESA-PB)
no período de 17 a 31 de março de 2020. Reuniões e eventos por videoconferência poderão ser realizados.
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18
OAB CAJAZEIRAS DENUNCIA PRECÁRIAS
INSTALAÇÕES DO FÓRUM FERREIRA JÚNIOR
A OAB Cajazeiras, visitou, na manhã da última segunda-feira (16), as dependências do Fórum Ferreira
Júnior, para averiguar informações de desabamento do forro em uma das salas de audiência daquela
unidade judiciária, ocorrida durante o horário de expediente forense.
Ao tomarem conhecimento do fato, o presidente da OAB Cajazeiras, Jone Pereira, e o vice-presidente da
OAB-PB, João de Deus, se deslocaram até o fórum onde constataram no local a veracidade do fato e
observando toda a situação que se encontrava as instalações físicas daquele edifício.

Coronavírus: OAB-PB, TJ, MPPB e
Defensoria assinam Ato Conjunto
nº 02/2020 que suspende audiências e
sessões dos colegiados
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), participou, na tarde dessa
terça-feira (17), da assinatura do Ato das novas medidas tomadas pelo Comitê Interinstitucional de
Medidas Preventivas de Combate ao Covid-19, integrado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, Ministério
Público e Defensoria Pública do Estado, em adequação à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada hoje. O Ato Conjunto nº 02/2020 (que revoga o anterior) foi publicado no
DJe desta quarta-feira (18) e suspende a realização das audiências, sessões do Tribunal do Júri e de órgãos
colegiados, excetuados os atos que possam ser realizados por meios tecnológicos.

OAB-PB, Governo do Estado e Poder Judiciário
discutem implantação de videoconferência
em presídios e ações contra o coronavírus
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, se reuniu,
nesta quarta-feira (18), na Granja Santana, em João Pessoa, com o governador da Paraíba, João Azevêdo,
com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual e as
Secretarias de Segurança e de Administração Penitenciária, ocasião em que foi discutida a implantação de
sistemas de videoconferência nas unidades prisionais do Estado para a realização de audiências e
apresentadas as medidas adotadas pelo Governo da Paraíba que visam conter a disseminação do novo
coronavírus.

Comissão da OAB-PB solicita suspensão dos
prazos processuais na Justiça do Trabalho
A Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
através do presidente da OAB-PB, Paulo Maia e do presidente da Comissão, Daniel Azevedo de Oliveira
Maia, solicitaram, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT-PB), a suspensão dos prazos
processuais no âmbito da Justiça do Trabalho da Paraíba.
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19
Coronavírus: Judiciário estadual, MP
e Defensoria funcionarão em regime de
trabalho remoto
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia,
participou, na noite dessa quarta-feira (18), de reunião, com o Comitê Interinstitucional de
Medidas Preventivas de Combate ao Covid-19, integrado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba,
Ministério Público e Defensoria Pública do Estado, que decidiu, suspender, até o dia 31 de
março de 2020, em caráter excepcional, o expediente presencial em todas as unidades do
Poder Judiciário, do MP e da Defensoria, determinando aos membros e servidores das instituições o regime de trabalho remoto (realizado fora de seu local de lotação) e de sobreaviso. O Ato
Conjunto nº 03/2020 que foi publicado no DJe desta quinta-feira (19).

OAB-PB COMUNICA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS
De acordo com Ato da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), determinando um conjunto de regras e protocolos de segurança para evitar a propagação
do Coronavírus (COVID19), classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como
pandemia e pelo Governo da Paraíba como situação de emergência. Estão suspensos os atendimentos presenciais na OAB-PB, até ulterior deliberação, devendo os mesmos serem realizados
através dos diversos canais disponíveis.

20
OAB PRESTA ASSISTÊNCIA A ADVOGADOS
IMPEDIDOS DE RETORNAR AO BRASIL EM
RAZÃO DA COVID-19
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, através da Comissão de Direito Internacional, solicitou, ao
Conselho Federal da OAB (CFOAB) ajuda no retorno com segurança de 16 brasileiros, dentre eles, uma advogada
e um advogado paraibanos que se encontram atualmente em Cusco, no Peru, impedidos de retornar ao Brasil por
conta do cancelamento dos voos em decorrência do COVID-19.
Atendendo de imediato o pleito da OAB-PB, o CFOAB, enviou, nessa quinta-feira (19), ofício a Embaixada do
Brasil em Lima, solicitando apoio para que todos possam voltar com segurança ao Brasil. Além disso, pediram,
ainda, que fosse informado os procedimentos a serem adotados pelos cidadãos paraibanos.
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21
Coronavírus: OAB-PB disponibiliza
aplicativo móvel de atendimento
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), visando facilitar o acesso aos
serviços da Instituição neste momento delicado de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), disponibilizará, gratuitamente, o aplicativo móvel: 1Doc Atendimento.
O aplicativo foi fornecido pela empresa 1Doc sem custos para a Seccional durante o período de
60 dias.

25
CAA-PB INICIA CAMPANHA GRATUITA DE VACINAÇÃO
CONTRA GRIPE PARA ADVOGADOS EM ABRIL
A Caixa de Assistência da Advocacia da Paraíba (CAA-PB) inicia, no próximo dia 07 de abril, em João Pessoa,
campanha gratuita de vacinação contra a gripe em 2020. Este ano, devido a pandemia do Coronavírus, a vacina
será feita por agendamento no site da CAA-PB. A vacina será gratuita e disponível apenas para advogadas e
advogados adimplentes com a anuidade da OAB e para até dois dependentes

26
OAB-PB SOLICITA LIBERAÇÃO DE ALVARÁS
JUDICIAIS E DIRETOR DA JUSTIÇA FEDERAL
GARANTE AGILIZAR PLEITO
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, encaminhou ofício ao diretor da Justiça
Federal, o juiz Bruno Teixeira, solicitando prioridade nos processos que envolvam pedidos de
liberação de alvarás pendentes de análise ou de expedição, bem como a necessidade de regulamentação de um sistema de atendimento diferenciado durante o período de isolamento social,
em razão da pandemia do coronavírus (Covid 19).

CAA DISPONIBILIZA ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO GRATUITO PARA ADVOGADOS
DURANTE QUARENTENA DO CORONAVÍRUS
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) está oferecendo atendimento psicológico de forma online, via whatsapp, aos advogados e advogadas paraibanas. A ação faz parte as atividades da CAA-PB para auxiliar categoria no período de quarentena do coronavírus (Covid 19).
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27
CAIXA DE ASSISTÊNCIA CONCEDERÁ AUXÍLIO
FINANCEIRO A ADVOGADOS QUE CONTRAÍREM
CORONAVÍRUS
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) publicou resolução nº 02/2020,
nesta quinta-feira (26), que estabelece a concessão de auxílio financeiro especial aos advogados
que contraírem o coronavírus. O auxílio, denominado de Covid 19, terá valor correspondente a
um total de até seis anuidades da OAB-PB, a serem pagas em até três parcelas, cada uma igual
a duas anuidades.

28
OAB DEFENDE QUE ADVOCACIA PRIVADA SEJA INCLUÍDA
EM ROL DE ATIVIDADES ESSENCIAIS
A OAB Nacional enviou, nesta sexta-feira (27), ofício à Presidência da República solicitando que a advocacia
privada seja incluída no rol de atividades e serviços públicos essenciais no contexto de enfrentamento da pandemia do coronavírus. A Ordem quer a ampliação da abrangência estabelecida no decreto 10.292, que reconhece
apenas as atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídicas exercidas pela
advocacia pública, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos serviços públicos como essenciais.

30
COMISSÃO DA OAB-PB DESTACA LEI QUE OBRIGA
CONDOMÍNIOS DENUNCIAREM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA MULHERES
A Comissão de Combate à Violência e Impunidade contra a Mulher da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), destaca a importância da Lei, a Lei 11.657, publicada no
Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE-PB) da última quinta-feira (26), que obriga condomínios
e conjuntos residenciais da Paraíba a denunciarem à polícia casos de agressões domésticas
contra mulheres. A multa por descumprimento é de até R$ 103 mil.
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01
Comissão de Direitos Humanos da
OAB-PB doa produtos de limpeza e
higiene pessoal a presídios de
João Pessoa
Na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), entregou produtos de limpeza e higiene pessoal a
alguns presídios de João Pessoa. Foram doados 101 pacotes de absorvente e 50
tabletes de sabão em barra para penitenciára Júlia Maranhão; 50 sabonetes e 72
bisnagas de creme dental para o presídio Geraldo Beltrão; 20 kg de sabão em pó e 70
litros de cloro para o Róger, que serão destinados tanto para o uso individual dos
apenados quanto para a higienização das unidades prisionais.

Comissão de Direito Imobiliário da
OAB-PB emite nota contra
propaganda e captação de clientes
durante pandemia
A Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), se posicionando contra condutas profissionais instrumentalizadas
através de campanhas midiáticas que propõem ao público comum a revisão de contratos imobiliários, fazendo constar promessas de percentuais de benefício econômico,
em especial nesse período de pandemia do Coronavírus.

OAB-PB solicita ao MEC suspensão
de pagamento de parcelas do FIES
por quatro meses
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), encaminhou ofício ao
ministro da Educação, Abraham Weintraub, solicitando a suspensão da cobrança das
parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) dos próximos quatro meses,
devido à pandemia do Coronavírus.
No ofício, a OAB-PB afirma que “o FIES viabilizou e ainda possibilita o ingresso em
instituições privadas de educação de nível superior para muitos brasileiros, que não
poderiam arcar com mensalidades durante a realização do curso”.
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02
OAB-PB BAIXA RESOLUÇÃO QUE FACILITA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS E REDUZ TAXAS DURANTE PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS
A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), baixou resolução para disciplinar o
funcionamento da Comissão de Sociedades de Advogados, no que diz respeito a tramitação de processos de sua
competência, a redução de taxas a fixação de parâmetros mínimos para registro de sociedades de advogados,
alterações sociais e averbações de contratos de associação de advogados no âmbito da Seccional durante o
estado de calamidade pública causado pela pandemia do coronavírus.

EM REUNIÃO VIRTUAL INÉDITA, OAB-PB AVALIA
AÇÕES NA QUARENTENA E APRESENTA
NOVIDADES PARA A ADVOCACIA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, nesta quinta-feira (02), reunião on-line
da Segunda Câmara. O evento virtual, o primeiro da história da OAB-PB, foi necessário por conta da pandemia do
Coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no último dia 11 de março.
O presidente da OAB-PB, Paulo Maia, que participou da reunião, destaca que, apesar da suspensão dos serviços
presencias, a Instituição está funcionando de forma remota e, através do teletrabalho, tanto dos diretores, quanto
dos funcionários, atendendo todas as demandas da advocacia paraibana.

04
CORONAVÍRUS: OAB-PB LANÇA CENTRAL
DIGITAL DE ALVARÁS E DISPONIBILIZA
SERVIÇO A PARTIR DA PRÓXIMA SEGUNDA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), lançará, na próxima segunda-feira (06), uma central para auxiliar a advocacia no pagamento de alvarás neste período de
plantão Judiciário por conta do coronavírus: o pagamento de alvarás e Requisições de Pequeno
Valor (RPVs), oriundos de processos eletrônicos que serão encaminhados exclusivamente pela
OAB-PB à Caixa Econômica Federal (CEF) através do meio de comunicação exclusivo entre as
entidades.

CAA-PB MANTÉM ENTREGA DE MÁSCARAS E
ÁLCOOL EM GEL PARA ADVOGADOS
Mesmo com o adiamento da campanha de vacinação contra a gripe, em decorrência da pandemia de coronavírus, que atrasa o envio das vacinas para a Paraíba, a Caixa de Assistência dos
Advogados (CAA-PB) comunica a advocacia paraibana que a entrega de máscaras faciais e
álcool em gel será realizada.
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06
OAB-PB SOLICITA AO TJPB, TRT E TRF5 LIBERAÇÃO DE
PRECATÓRIOS COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 2020
A Ordem do Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), encaminhou ofícios ao Tribunal de Justiça
da Paraíba (TJPB), Tribunal Regional do Trabalho (TRT13) e ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5),
nos quais se opõe ao pedido do estado da Paraíba de suspender o repasse mensal destinado ao pagamento dos precatórios.

07
OAB-PB sugere ao TJPB divulgação da
produtividade dos magistrados
durante quarentena
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), encaminhou ofício ao Tribunal
de Justiça da Paraíba (TJPB), sugerindo ao TJPB a divulgação dos juízes que estão trabalhando de
forma remota durante o período de quarenta da pandemia do coronavírus (covid 19). “No
trabalho remoto, deverá haver o acompanhamento e publicação da produtividade das unidades
judiciárias, servidores e magistrados, a fim de evitar o colapso na administração da Justiça”, diz o
ofício da OAB-PB.

CAA-PB CONTRATA CLÍNICO GERAL PARA
ATENDIMENTO GRATUITO À ADVOCACIA
PARAIBANA
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) oferecerá atendimento médico
gratuito aos advogados e advogadas paraibanas, por meio de clínico-geral, que será realizado
com exclusividade nas quartas-feiras das 12h às 18h, na sede da CAA, em sala já preparada
especialmente para essa providência.

OAB-PB COMUNICA NOVAS MEDIDAS
PROTETIVAS DA LEI MARIA DA PENHA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), comunica, que foi publicada,
na última sexta-feira (03), a Lei nº 13.984/2020, que altera a Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/2006) para incluir duas novas medidas protetivas de urgência no rol do art. 22. A Nova
lei permite que, agressores de violência doméstica sejam imputados a acompanhamento psicossocial e ao comparecimento a centros de reeducação e reabilitação.
A Lei 13.984/2020 que amplia o rol de medidas protetivas de urgência do artigo 22 da Lei
11.340/2006, no sentido de possibilitar que a autoridade judicial determine ao agressor o
comparecimento a programas de reeducação e reabilitação, bem como acompanhamento
psicossocial, por meio de atendimento individual e/ou em grupo.
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07
OAB-PB solicita à PMJP, CMJP e
Secretaria da Receita suspensão da
cobrança do ISSQN de autônomos
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de
Estudos Tributários, encaminhou ofício solicitando à prefeitura de João Pessoa, a Câmara de
Vereadores da Capital e a Secretaria da Receita do Município, a suspensão da cobrança do
ISSQN de profissionais autônomos, sobretudo os advogados, e sociedades profissionais pelo
prazo de 90 dias, com o fim de minimizar os transtornos causados pela suspensão das atividades durante a pandemia do coronavírus (covid 19).

08
CORONAVÍRUS: PRIMEIRA CÂMARA DA OAB-PB REALIZA
REUNIÃO REMOTA E JULGA 170 PROCESSOS
A Primeira Câmara da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, nesta quarta-feira (08), reunião inédita e de forma remota, em face da pandemia da Covid-19. O evento foi presidido
por João de Deus, e realizado através da plataforma zoom, devidamente regulamentada pela Resolução da
diretoria de n.º 07/2020/GP, publicada no Diário Eletrônico da OAB em 06/06/2020.
Na oportunidade, foram julgados 170 processos, entre pedidos de inscrição principal, suplementar, transferência, de estagiário, e sociedade de advogados.

11
CAA-PB divulga calendário de
vacinação contra a gripe para
advogados
A Caixa de Assistência da Advocacia da Paraíba (CAA-PB) realiza nas próximas quarta-feira (15),
quinta-feira (16) e sexta-feira (17) a campanha gratuita de vacinação contra a gripe, no sistema
drive thru, observado o calendário abaixo.
A vacinação será destinada, exclusivamente, a advogadas e advogados ADIMPLENTES, que
realizaram o pré-agendamento, independentemente de qualquer nova comunicação.
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14
TELEMEDICINA: MÉDICO CONTRATADO PELA CAIXA
DE ASSISTÊNCIA COMEÇA ATENDER ADVOGADOS
A Caixa de Assistência da Advocacia da Paraíba (CAA-PB) lembra que as consultas com o clínico-geral
Tarcísio Montenegro, contratado pela Instituição para atender advogados e advogadas, começam nesta
quarta-feira (15). O médico poderá tirar dúvidas da advocacia, prescrever exames laboratoriais e medicamentos.

OAB-PB PEDE A SENADORES PARAIBANOS QUE REJEITEM
PROJETO QUE SUSPENDE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, encaminhou correspondência aos senadores paraibanos Veneziano Vital do Rego e Daniela Ribeiro solicitando apoio contra o projeto
de Decreto Legislativo, PDL 116/20, em tramitação no Senado Federal, que suspende o pagamento de precatórios, durante o estado de emergência de saúde pública por conta da pandemia do novo coronavírus.

15
Comissões da OAB-PB criam link para
advogados informarem atraso no
pagamento de alvarás, precatórios
e RPVs
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através das Comissões de
Morosidade e de Prerrogativas dos Advogados, irá auxiliar aos advogados em caso da demora
no recebimento do Requisições de Pequeno Valor (RPVs), Precatórios ou Alvarás Judiciais
durante a pandemia do COVID-19.

16
“FIQUE EM DIA”: OAB-PB EDITA RESOLUÇÃO PARA
FACILITAR PAGAMENTO DE ANUIDADES
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), editou resolução nº 03/2020, que regulamenta o programa “Fique em Dia”, com o hotsite (www.fiqueemdia.oabpb.org.br), que oferece diversas
vantagens a advocacia paraibana e facilita o pagamento das anuidades da Instituição.
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16
OAB-PB obtém absolvição sumária de
advogada que atuava como assessora
jurídica municipal
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), obteve absolvição sumária, na Justiça Federal,
de advogada que atuava como assessora jurídica do município de Araruna, no Brejo paraibano.
O processo tramitou perante a 12ª Vara Federal da Paraíba. Na denúncia, o Ministério Público Federal (MPF)
imputava a prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/93 a oito acusados, inclusive à Advogada A.C.G.,
que ocupava o cargo de Assessora Jurídica do Município.

OAB-PB realiza de forma inédita solenidade
virtual de entrega de carteiras
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, nesta quinta-feira (16), solenidade de
entrega de carteiras on-line. O evento virtual, o primeiro da história da OAB-PB, foi comandado pelo presidente
da Seccional, Paulo Maia.
A solenidade foi realizada para 120 advogados, advogadas e estagiários, não só da Capital, mas também de oito
Subseções do interior da Paraíba. O evento aconteceu através do aplicativo Zoom, e se fez necessário por conta
da pandemia do Coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no último dia 11 de março.

19
COVID 19: FORÇA-TAREFA DE COMISSÕES DA OAB-PB
CONSERTA RESPIRADOR PULMONAR
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através das Comissões de Ação Social, da
Criança e do Adolescente, e Direito Médico e da Saúde, encontraram parceria com o Senai/RN, para viabilizar a manutenção e conserto de respiradores pulmonares, como forma de ajudar nos serviços de saúde
pública de algumas cidades paraibanas no combate ao novo coronavírus (Covid-19).
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20
Pesquisa aponta que 52,61% advogados
paraibanos são contra suspensão dos
prazos processuais
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou pesquisa, entre os dias
04 e 17 deste mês, para ouvir a opinião da advocacia paraibana acerca da decisão do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) de suspender os prazos processuais em todo o país até o dia 30 de
abril, em razão da pandemia do coronavírus.
Ao todo, 880 advogados participaram da pesquisa disponibilizada no portal da OAB-PB, com
duas indagações. Na primeira pergunta (Você é a favor do retorno dos prazos processuais nos
processos eletrônicos), 463 (52,61%) advogados responderam “Sim”, defendo que os processos eletrônicos precisam seguir. Outros 379 (43,06%) disseram não, que é melhor continuar
com a suspensão geral. Ainda não tenho opinião formada sobre o assunto somou 4,31% (38
votos).

EM NOTA, OAB-PB DEFENDE DEMOCRACIA E
FUNCIONAMENTO REGULAR DO STF E
CONGRESSO NACIONAL
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), divulgou nota, nesta segunda-feira (20), na qual defende a democracia, cristalizada em nosso país pelo Estado Democrático
de Direito tal qual previsto na carta de 1988, e se posiciona contra as recentes manifestações
favoráveis à intervenção de um Regime Militar e à volta do Ato Institucional nº 5. Na Nota, a
OAB-PB defende também o regular funcionamento do Congresso Nacional e do Supremo
Tribunal Federal, poderes constituídos de nossa República Federativa.
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21
OAB FISCALIZARÁ COBRANÇA INDEVIDA DE HONORÁRIOS
NA REALIZAÇÃO DE CADASTROS NO SISTEMA DE AUXÍLIO
EMERGENCIAL
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), comunica que em ofício recebido do
Conselho Federal da OAB (CFOAB), o corregedor nacional da OAB, Ary Raghiant Neto, recomenda a
fiscalização e abertura de processo ético nos casos em que for constatada a cobrança de honorários
advocatícios para realizar cadastros no Sistema de Auxílio Emergencial do Governo Federal.

22
EM NOTA, OAB-PB REPUDIA HUMORISTAS POR
DISCURSOS QUE DISCRIMINAM PESSOAS
COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Paraíba (OAB-PB), por meio das Comissões de
Estudos e Defesa dos Autistas, de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, conjuntamente a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, por meio da Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência e pela Frente
Parlamentar em Defesa das Pessoas com Autismo, Síndrome de Down e Doenças Raras da
Assembleia Legislativa da Paraíba, vêm a público manifestar seu repúdio aos “humoristas” Dihh
Lopes e Abner Henrique às lamentáveis “piadas” externando, em uma de suas apresentações
em 2019, discursos discriminatórios e intolerantes direcionados às pessoas com deficiência,
especificamente, a uma banda de rock formada por jovens diagnosticados com Transtorno do
Espectro Autista (TEA).

APÓS ACORDO, BANCO DO BRASIL PAGARÁ
ALVARÁS E RPVS DA JUSTIÇA FEDERAL
PELA CENTRAL DA OAB-PB
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), e o Banco do Brasil
assinaram acordo e todos os pagamento de alvarás e Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
da Justiça Federal em todo o estado serão pagos através da Central de Alvarás da OAB-PB,
que já está ajustada e pronta para receber os pedidos dos advogados.
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24
OAB-PB recebe veículo do Conselho
Federal para atuar na defesa das
prerrogativas e fiscalizar exercício
ilegal da advocacia
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), recebeu, nessa quinta-feira
(23), do Conselho Federal da OAB (CFOAB), um veículo para ser utilizado na fiscalização do
exercício profissional e acompanhamento de demandas envolvendo as prerrogativas dos
advogados.

OAB-PB solicita melhorias em possíveis
audiências e sessões telepresenciais
do TRT13
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), enviou oficio ao Tribunal Regional do Trabalho da 13ª (TRT13), respondendo questionamento do órgão quanto ao posicionamento da OAB-PB sobre o retorno de audiências e sessões telepresenciais, em plataformas
eletrônicas, fora do ambiente dos Fóruns.

28
OAB-PB SUGERE AJUSTES EM POSSÍVEIS AUDIÊNCIAS
E SESSÕES TELEPRESENCIAIS DO TJPB
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), encaminhou ofício ao Tribunal de Justiça
do Estado (TJPB), sugerindo melhorias na realização sessões e audiências telepresencias. “Diante da teor
da Resolução n° 314, do Conselho Nacional de Justiça, do dia 20 de abril de 2020, que prorroga, no âmbito
do Poder Judiciário, em parte, o regime instituído pela Resolução no 313, de 19 de março de 2020, modifica as regras de suspensão de prazos processuais e dá outras providências, entendemos ser necessário
fazer as observações, as quais julgamos pertinentes e oportunas para o bom andamento processual,
respeitando-se as condições atuais de deslocamento das partes, advogados e advogadas no atual contexto
da pandemia”, diz trecho do ofício da OAB-PB.
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29
Coronavírus: Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB-PB comunica canais
de atendimento
O Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB)
informa que, apesar da suspensão dos prazos e do atendimento presencial por conta da pandemia do Coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no último dia 11 de
março, vem trabalhando em regime de teletrabalho e dando impulso à tramitação do seu acervo
processual.

Coronavírus: CAA concederá auxílio
alimentação para advogados
carentes da Paraíba
Em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid19), a Caixa de Assistência dos Advogados
da Paraíba (CAA-PB) publicou, nesta terça-feira (28), a resolução nº 03/2020, que dispõe sobre
a instituição e concessão de auxílio alimentação, para suprir emergencialmente a subsistência de
advogadas e advogados inscritos na OAB-PB, detentores de comprovada carência financeira.

30
EM NOTA,TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA ALERTA
PROFISSIONAIS COM RELAÇÃO A PUBLICIDADE
ATRAVÉS DA INTERNET
No atual momento de isolamento social, a publicidade através da Internet e redes sociais tem crescido em
larga escala. Nesse contexto, o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB Paraíba alerta a todos os profissionais, especialmente aos gestores de sociedade de advogados, para que observem as normas contidas
no Estatuto da Advocacia (Lei Federal nº 8.906/94), no Código de Ética e Disciplina da OAB (Resolução n.
02/2015 do CFOAB) e no Provimento 94/2000, sob pena de caracterizar infração ético-disciplinar e
ensejar a instauração de processo administrativo para efetiva apuração dos fatos.
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07
Juiz atende pleito da OAB e
2ª Vara Mista de Patos destina
R$ 50 mil para o enfrentamento
da Covid-19
A 2ª Vara Mista de Patos disponibilizou R$ 50 mil para que a Prefeitura de Patos compre
equipamentos de proteção individual (EPIs), em proveito de estabelecimentos públicos
de saúde, de modo a contemplar a maior gama possível de serviços envolvidos no fluxo
de atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. A decisão foi
proferida pelo juiz Diego Garcia Oliveira, em atendimento a uma solicitação da Subseção da OAB de Patos.

Inédito: OAB-PB realiza III Colégio
de Tesoureiros de Subseções de
forma remota
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, de forma
remota, o III Colégio de Tesoureiros de Subseções. O evento inédito contou com a
participação do presidente da OAB-PB, Paulo Maia, do vice-presidente, João de Deus
Quirino; da Tesoureira, Laryssa Almeida; e do tesoureiro da OAB Nacional, José Augusto Noronha.
Também participaram do colégio os tesoureiros das Subseções Fábio Lívio da Silva
Mariano (Guarabira), Francisco Dinarte de Sousa Fernandes (Sousa), Vanja Alves Sobral
(Cajazeiras), Alexsandro Lacerda de Caldas (Patos), Jordão de Sousa Martins (Pombal).

08
PRAZOS PROCESSUAIS: OAB-PB DISPONIBILIZA ESPAÇO
PARA DAR SUPORTE A ADVOGADOS DURANTE PANDEMIA
Com o retorno dos prazos processuais eletrônicos, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba
(OAB-PB), está disponibilizando o Espaço da Advocacia, para dar suporte aos advogados que não têm
condições de realizarem suas atividades remotas em casa, durante o período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus.
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08
OAB SOLICITA AO STF SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE
NOVOS CURSOS DE DIREITO POR CINCO ANOS
A OAB Nacional protocolou, nesta sexta-feira (8), no Supremo Tribunal Federal (STF) ação solicitando a
suspensão dos processos de autorização de novos cursos e vagas na área de Direito pelo prazo de cinco
anos, até que seja possível verificar a qualidade dos cursos existentes e reformular os marcos regulatórios
em termos compatíveis com a garantia de qualidade do ensino superior.

09
OAB-PB ATENDE PEDIDO DE OFICIAIS DE
JUSTIÇA E ORIENTA ADVOGADOS A FORNECER
CONTATOS EM PETIÇÕES
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), orienta a advocacia a informar
nas petições os contatos de telefones, Whatsapp, e-mails e endereços das partes envolvidas nos
processos. A orientação atende pedido da Associação dos Oficiais de Justiça Federal da Paraíba
(Assojaf-PB).

11
OAB-PB APROVA DESAGRAVOS PÚBLICOS EM FAVOR DE
ADVOGADOS AGREDIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), aprovou dois desagravos públicos em favor dos advogados Francisco Abrantes e Hanna Maria Avelino, que tiveram as suas
prerrogativas violadas durante o exercício da profissão. A data dos atos ainda serão agendadas.

COMISSÃO DA OAB-PB LANÇA CARTILHA SOBRE
CONTRATO DE SEGUROS
A Comissão de Direito Securitário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), lançou,
nesta segunda-feira (11), uma cartilha informativa que tem como objetivo disseminar conhecimento e
orientar a população acerca de contrato de seguros.
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12
OAB-PB CRIA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO À COVID-19
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) criou, na última terça-feira (05),
Comissão Especial para Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Pandemia Covid
-19.
O objetivo da Comissão é colaborar e aprimorar nas ações de combate ao Covid-19 no âmbito
do Estado da Paraíba, junto aos órgãos públicos e privados que estiverem no enfrentamento da
pandemia.

16
CORONAVÍRUS: COMISSÃO DA OAB-PB RECOMENDA USO
DA MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM PARA EVITAR CONFLITOS
JUDICIAIS
Em virtude da pandemia do coronavírus, a Comissão de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), divulgou nota orientando os advogados paraibanos a procurem
adotar meios adequados na resolução das demandas, buscando não só mais celeridade no atendimento
dos anseios de seus clientes, como também evitando demandas junto ao Poder Judiciário, que podem ser
resolvidas em outros métodos tão eficazes quanto ao judicial.

18
TJPB ACATA LIMINAR DA OAB-PB E PERMITE
FUNCIONAMENTO DE ESCRITÓRIOS DE
ADVOCACIA DURANTE A PANDEMIA
O juiz convocado Eduardo José de Carvalho Soares deferiu o pedido antecipado de tutela, em
Agravo de Instrumento movido pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), para sustar, imediatamente, os efeitos da redação do artigo 1º, IV, do Decreto Municipal de
João Pessoa nº 9.487/2020, apenas no que tange à vedação de abertura de escritórios de
advocacia.
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18
COMISSÃO PARA ACOMPANHAMENTO DAS
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA
COVID-19 REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO
A Comissão Especial para Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Pandemia Covid
-19 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), se reuniu pela primeira
vez na última quinta-feira (14), para discutir sobre as atividades que estão sendo realizadas no
Estado da Paraíba para combater o Coronavírus e traçar os encaminhamentos sobre o trabalho
a ser desenvolvido.

19
APÓS PEDIDO DA OAB-PB, GOVERNO DO ESTADO
AUTORIZA MISSAS, CULTOS E CERIMÔNIAS
RELIGIOSAS ON-LINE
Após manifestação da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), o Governo do Estado publicou, nesta terça-feira (19) o Decreto nº 40.257,
alterando o artigo 2º do Decreto nº 40.242, de 16 de maio de 2020, passando a autorizar expressamente
as atividades de preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas
pela internet ou por outros veículos de comunicação.

22
CONSELHO FEDERAL DA OAB ORIENTA
ADVOGADOS A FORNECER CONTATOS
EM PETIÇÕES
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) encaminhou ofício à OAB-PB
em resposta ao pedido feito pelas entidades nacionais para a orientação aos advogados de todo
o país sobre a inclusão dos contatos das partes nas petições.
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24
REDE SORORIDADE REALIZA ENCONTRO VIRTUAL SOBRE
OS IMPACTOS DA COVID-19 NA ADVOCACIA FEMININA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Rede Sororidade, da Comissão
da Mulher Advogada; Comissão de Combate à Violência e Impunidade Contra a Mulher e da Escola Superior de Advocacia (ESA-PB), realizou, na última quarta-feira (27), encontro virtual sobre os Impactos da
Covid-19 na Advocacia Feminina.

25
COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL DA OAB-PB
ENTREGA CESTAS BÁSICAS E PRODUTOS DE
LIMPEZA PARA ABRIGO DE IDOSOS
A Comissão de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
entregou, na última sexta-feira (22), cestas básicas e produtos de limpeza à Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM), localizada às margens da BR-230, Km 11,
Renascer II, Cabedelo.

26
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA OAB-PB
INSPECIONA AMBULATÓRIO PARA TRATAMENTO DA
COVID EM PRESÍDIO DE JP
A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba
(OAB-PB), Leilane Soares, esteve, na última quinta-feira (22), complexo ambulatorial reservado a apenados
sintomáticos ou em tratamento da Covid-19, que está localizado na Penitenciária de Segurança Média Juiz
Hitler Cantalice, em João Pessoa.
Na oportunidade, também foi visitado o núcleo da Seap, que realiza testes rápidos para Covid-19 em
policiais penais, através do sistema.
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27
COMISSÃO DE EMPREENDEDORISMO E
STARTURPS JURÍDICAS REALIZA BATE-PAPO
VIRTUAL COM ESTUDANTES DE DIREITO
A Comissão de Empreendedorismo e Starturps Jurídicas da Ordem do Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, debate virtual, na manhã desta quarta-feira (27), com os
alunos do primeiro período do Curso de Direito da Universidade Maurício de Nassau.
O bate-papo virtual sobre empreendedorismo, startups e processos digitais contou com a
participação do professor da instituição, Lindoval Luiz de Oliveira; e do coordenador do curso de
Direito da Nassau, Jhonatas Barbosa.

28
COMISSÃO DA OAB-PB PARTICIPA DE DEBATE SOBRE
ENSINO RELIGIOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) debateu, na tarde dessa quarta-feira (27), o ensino religioso em tempos de pandemia junto a Direção
de Gestão Curricular da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de João Pessoa, com a
mediação de Saulo Gimenez, Coordenador do Fórum Diversidade Religiosa da Paraíba.
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29
OAB-PB informa a advogados contatos úteis de
Tribunais, Ministérios Públicos e outros órgãos
do sistema jurídico
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), está disponibilizando diversos contatos telefônicos, de diretores dos Tribunais, Ministérios Públicos e outros órgãos do sistema jurídico, que podem ser usados
para facilitar o trabalho da advocacia nesse período de isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus.

OAB e Abraji firmam convênio e lançam cartilha
para garantir segurança de jornalistas
A OAB Nacional e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) firmaram, nesta quarta-feira (27),
convênio para a promoção da segurança dos jornalistas e o fortalecimento da liberdade de imprensa, durante
webinar que debateu a liberdade de expressão no país. O evento marcou o lançamento da cartilha com orientações jurídicas básicas para jornalistas vítimas de assédio ou ameaça no ambiente digital. A Cartilha sobre medidas
legais para a proteção de jornalistas contra ameaças online detalha as características de um abuso virtual, além do
modo de denunciá-lo às autoridades.

OAB divulga nota em defesa do Exame de Ordem
e da qualidade profissional
A Diretoria do Conselho Federal e o Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB vêm, por meio da presente
nota oficial, manifestar sua mais absoluta indignação e repudiar as acusações infundadas feitas pelo excelentíssimo presidente da República na manhã de hoje, 29/05/2020. Ao afirmar que o Exame de Ordem é um “caça-níquel muitas vezes”, o mandatário da nação demonstra completo desconhecimento das finalidades da Lei nº
8.906/1994 e desinformação sobre os requisitos necessários ao exercício da profissão da advocacia, tão importante para a cidadania e a justiça.

CAA-PB entrega cartão-alimentação
a advogados de João Pessoa
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) informa que o vale-alimentação emergencial será
entregue ao advogado (a) de João Pessoa, próximo quinta-feira(04), das 9h às 13h, no Centro de Convivência
(estacionamento) da CAA-PB, localizado na Rua Mazeo Zácara s/n, Jaguaribe.
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01
Conquista da OAB-PB: escritórios
de advocacia poderão funcionar
durante isolamento social rígido
O Governo do Estado atendeu ao pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), e enviou, nesta segunda-feira(01), ofício autorizando à circulação da
advocacia e o funcionamento dos escritórios durante o isolamento social rígido nos
municípios de João Pessoa, Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde, Santa Rita, e
Pitimbu. A autorização veio no âmbito do decreto que prorrogou o período de
isolamento até o dia 14 de junho.

02
APÓS DECRETO RESTRITIVO, CONSELHO PLENO DA
OAB-PB DEFENDE CONTINUIDADE DOS PRAZOS DO PJE
Em sessão extraordinária realizada na noite do último domingo, 31/5/2020, o Conselho Pleno da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), reuniu-se para apreciar os efeitos do Decreto
40.289, do Governador do Estado, que impõe restrições mais rígidas em razão da pandemia da COVID-19,
na advocacia e na sociedade paraibana.
Entre outras deliberações, o Conselho Pleno da entidade decidiu pela continuidade dos prazos do Processo
Judicial Eletrônico (PJe), para assegurar o regular funcionamento da jurisdição, função ininterrupta do
estado, aos cidadãos.

OAB-PB realiza VII Encontro de
Presidentes de Comissões
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) realizará, na próxima quinta-feira (04), às 14h00,
o VII Encontro de Presidentes de Comissões que acontecerá virtualmente através da plataforma Zoom.
Na oportunidade, serão tratados diversos assuntos, dentre eles, relatório de atividades, integração das Comissões,
atuação das Comissões no período de pandemia e pós-pandemia, planejamento de atividades, utilização das
ferramentas e plataformas virtuais e digitais da OAB-PB e comunicação.

relatório 2020 | OAB Paraíba

Pag 67

03
OAB-PB e CEF irão otimizar os
pagamentos de RPVs, Precatórios
e Alvarás
O presidente da Comissão de Prerrogativas e Conselheiro Estadual da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Allyson Fortuna, se reuniu, na última
sexta-feira (29), com os superintendentes da Caixa Econômica Federal (CEF) de João
Pessoa e Campina Grande, após ter recebido várias reclamações da demora em efetuar
pagamento dos RPVs, Precatórios e Alvarás advindos da Justiça Federal, por meio da
Central de Alvarás.

Comissão dos Direitos da Criança
e do Adolescente lança cartilha
sobre adoção
A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), lançou cartilha sobre o instituto da adoção.
“A presente cartilha é fruto do olhar carinhoso e profundo que existe na possibilidade
de formação de novas famílias. Crianças e adolescentes precisam viver em família. Elas
merecem ser amadas e esperam ser amadas. O desejo é que a leitura desse material
traga clareza e luz ao seu coração”, explicou Michelli Lima dos Santos Ferrari, presidente
da Comissão.
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04
EM LIVE, ENTIDADES LANÇAM MANIFESTO PELA
DEMOCRACIA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO: “NUNCA SERÁ
TARDE PARA REAFIRMAR OS PRINCÍPIOS E VALORES
DEMOCRÁTICOS”, DIZ PRESIDENTE DA OAB-PB
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, e o presidente
da Associação de Mídia Digital da Paraíba (AMIDI), Heron Cid, lideram live, na manhã desta quinta-feira, 04,
através do instagram da OAB Paraíba (@oabpb), para lançar manifesto reunindo diversas instituições e
entidades em favor da Democracia e da Liberdade de Expressão.

Comissão da OAB-PB solicita ao Governo relatório
epidemiológio sobre estrutura estadual de
combate à Covid-19
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Comissão Especial para Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Pandemia Covid -19, renovou ofício anteriormente enviado com alguns
questionamentos sobre a estrutura estadual para o combate à pandemia, bem como requereu que fosse disponibilizado o relatório epidemiológico que ensejou a decretação das referidas medidas.
A ação se deu diante das novas diretrizes traçadas pelo Governo do Estado, através do decreto nº 40.289, de 30
de maio de 2020, que institui medidas mais rígidas de isolamento.

Comissão de Direitos Humanos acompanha
investigações sobre crime que vitimou agente
socioeducativo
Representantes da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) estiveram, na manhã do ultimo dia 27, na Delegacia de Homicídios de João Pessoa para buscar informações
acerca do inquérito policial que investiga o crime ocorrido na madrugada do dia 17 de maio, que vitimou o agente
socioeducativo da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado (FUNDAC) e militante em direitos humanos,
Gabriel Taciano.

05
AUXÍLIO EMERGENCIAL: OAB-PB, MPF, DPU E DPE
FIRMAM TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ATENDER
POPULAÇÃO NA PARAÍBA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), o Ministério Público Federal
(MPF), a Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública do Estado da Paraíba
(DPE/PB) firmaram termo de cooperação para atendimento às pessoas que se sentirem injustiçadas pelo indeferimento dos pedidos de obtenção do auxílio financeiro emergencial do governo
federal, ou em relação à demora de sua análise. O termo de cooperação terá vigência de um ano
ou enquanto perdurar na Paraíba a necessidade de atendimento da população para obter o auxílio
emergencial em decorrência da covid-19. Os órgãos arcarão com suas próprias despesas para o
cumprimento das atribuições definidas no acordo.
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06
COMISSÃO DE DIREITO AMBIENTAL LANÇA
CARTILHA SOBRE PRESERVAR A NATUREZA
PARA PREVENIR PANDEMIAS
A Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), em alusão a Semana do Meio Ambiente, lançou, nessa sexta-feira (05), cartilha intitulada:
“Preservar a natureza para prevenir pandemias.”
O objetivo da cartilha é demonstrar que a origem da pandemia, é consequência de uma relação
nociva com o meio ambiente e de como a humanidade precisa evoluir neste sentido.

08
COMISSÃO DE AÇÃO SOCIAL DA OAB-PB REALIZA
AÇÃO EM PROL DE 89 FAMÍLIAS DESABRIGADAS
A Comissão de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), visitou, no
último sábado (06), a Escola Municipal Raimundo Nonato Batista, localizada no Bairro Colinas do Sul, João
Pessoa. Na escola, estão abrigadas 89 famílias da Comunidade Terra Prometida do bairro Gervásio Maia.
Na oportunidade, foi realizada a entrega de máscaras, roupas seminovas que foram arrecadadas pelos
membros da Comissão, materiais de limpeza, caixas de biscoitos e diversos itens para o lanche das crianças
que no momento estão abrigadas na quadra da escola.

09
OAB-PB VISITA CENTRAL DE POLÍCIA PARA
TRATAR DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO
À ADVOCACIA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através das Comissões de
Defesa das Prerrogativas, representada pelo presidente Allyson Fortuna, juntamente com os
representantes das Comissões de Direitos Humanos e Execução Penal, José Neto e Vivianne
Oliveira, respectivamente, se reuniram, na última sexta-feira (05), na Central de Polícia, em João
Pessoa , com os representantes da Secretaria de Estado da Cidadania e Administração Penitenciária (SEAP), o Secretário Executivo, João Paulo Barros; com o Gerente Executivo do Sistema
Penitenciário Ronaldo Porfirio e o coordenador da carceragem Jefter, para tratar do melhoramento no atendimento aos advogados e advogadas durante atendimento e acompanhamento
das audiências dos seus clientes.
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09
COMISSÃO DA OAB-PB PROSSEGUE COM
CICLO DE DEBATES SOBRE ENSINO
RELIGIOSO EM TEMPOS DE PANDEMIA
A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na tarde dessa segunda-feira (08), aos debates acerca do
ensino religioso em tempos de pandemia.

11
CAA-PB SUBSIDIARÁ EXAMES DA COVID-19 E
ADVOGADOS PAGAM APENAS R$ 120 NO
LABORATÓRIO EMMA
A Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (CAA-PB), assinou convênio coma o
laboratório de análises clínicas LCM (EMMA) para a realização de coleta e exames de sorologia da Covid-19, destinados aos advogados (as) adimplentes e inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB).

Comissão Especial da OAB realiza reunião com
secretários de saúde e discute combate à
Covid-19 na Paraíba
A Comissão Especial para Acompanhamento das Ações de Enfrentamento da Pandemia Covid-19 da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, na última terça-feira (09), reunião com diversos secretários de saúde da Paraíba, para discutir temas pertinentes ao combate da Covid-19 no Estado.
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12
OAB-PB SOLICITA QUE ÓRGÃOS NÃO
EXIJAM RECONHECIMENTO DE FIRMA,
NEM PROCURAÇÃO PÚBLICA DE
ADVOGADOS
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através do presidente Paulo
Maia e da Comissão de Defesa das Prerrogativas, encaminhou ofícios para a Polícia Federal (PF),
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Saúde de João Pessoa e ao Banco Itaú de Bayeux
solicitando que seja retirada a exigência de procurações públicas e reconhecimento de firma a
advogados.

15
OAB-PB REALIZARÁ DEBATE SOBRE OS DESAFIOS DO
ENSINO JURÍDICO FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19
A Comissão de Ensino Jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará,
nesta quarta-feira (17), às 14h00, Encontro Virtual de Gestores do Ensino Jurídico da Paraíba.
Na oportunidade, serão debatidos os desafios do ensino jurídico frente à pandemia da Covid-19.

CNJ acata Pedido de Providências da OAB-PB e
suspende portaria do TJPB que limita
parcelamento das custas processuais
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), obteve importante conquista para o exercício da
advocacia paraibana nos autos do procedimento de controle administrativo proposto no Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) contra o art. 2º da Portaria Conjunta 2/2018 do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), que estabelece
regras sobre a redução percentual e o parcelamento das custas processuais e que limitava o parcelamento das
despesas processuais a no máximo seis prestações.

Comissão da Jovem Advocacia realizará
Webinar sobre Marketing Jurídico; participe
A Comissão da Jovem Advocacia (CJA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), em
parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA-PB), dará início, na próxima quarta-feira (17), a uma série de
Webinários com temas focados para a jovem advocacia paraibana.
O primeiro Webinário será realizado às 18h30, pela plataforma Zoom, e o palestrante será o advogado Paulo
Arruda que irá falar sobre Marketing Jurídico.
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16
OAB-PB E OAB-PI REALIZAM LIVE SOBRE
EMPREENDEDORISMO E A NOVA ADVOCACIA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) e a OAB Piauí, realizarão, nesta terça-feira
(16), às 19h00, live sobre empreendedorismo e a nova advocacia.
Na oportunidade, a diretora tesoureira da OAB-PB, Laryssa Almeida, participará juntamente com o membro
da Comissão de Empreendedorismo da OAB-PI, Manoel Oliveira.

17
OAB PROMOVE MAIOR CONGRESSO ONLINE
SOBRE REPERCUSSÕES JURÍDICAS E
SOCIAIS DA PANDEMIA
A OAB Nacional e a Escola Superior de Advocacia Nacional (ESA Nacional) promovem o maior
congresso jurídico em ambiente digital do mundo para debater as implicações no direito, na
justiça e na sociedade provocadas pela pandemia do novo coronavírus.
O “I Congresso Digital Covid-19: Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia” será realizado
entre os dias 27 e 31 de julho de 2020, com objetivo de discutir os profundos impactos na
sociedade, com a imperativa adoção de medidas restritivas, que mudou por completo as
relações humanas em todos os aspectos, e as perspectivas e desafios para futuro a partir da
pandemia.

CORREGEDORIA DO TRT ATENDE PEDIDO DA
OAB-PB REFERENTE A SUSTAÇÃO DE
NOTIFICAÇÕES PARA A ADVOCACIA EM
PROCESSOS TRABALHISTAS
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), após ser provocada por
advogados trabalhistas, encaminhou ofício à Corregedoria do TRT da 13a Região dando conta
da prática, por parte de algumas unidades judiciárias do Tribunal, da expedição de notificações
eletrônicas (DEJT ou e-mail), diretamente a advogados, para apresentação de contestação, sob
pena de revelia, sem que tenha havido prévia habilitação do advogado no processo, bem como
assinalação de penalidade processual a ser atribuída ao próprio advogado, e não à parte.
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22
COMISSÃO DA OAB NACIONAL DEBATE CONCESSÃO
DE FLORESTAS PÚBLICAS
A OAB Nacional, por meio de sua Comissão Nacional de Direito Ambiental, promove no dia 26 de junho o
evento “Concessão de Florestas Públicas”. O evento ocorrerá das 15h30 às 16h30 e será transmitido ao
vivo no canal oficial da Ordem no YouTube. Não é necessário realizar inscrição basta acessar o canal no
horário do evento.
“Dentro do programa de privatização do governo federal há a previsão de concessão de florestas públicas,
que serão exploradas pela iniciativa privada. Recentemente essa concessão foi atribuída ao PPI (Programa
de Parceria de Investimentos, do governo federal). Por isso, convidamos dois técnicos do PPI para que
apresentem à advocacia ambiental os contornos deste programa de concessão”, explico a presidente da
Comissão Nacional de Direito Ambiental, Marina Gadelha.

25
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: CAA-PB
AMPLIA NÚMERO DE CONSULTAS GRATUITAS
PARA ADVOGADOS DURANTE A PANDEMIA
No início da pandemia do coronavírus (Covid-19), a Caixa de Assistência dos Advogados da
Paraíba (CAA-PB) elevou de 06 (seis) para 12 (doze) o número de atendimento psicológico
gratuito aos advogados e advogadas paraibanas adimplentes.
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26
OAB-PB, TJ, MPPB e Defensoria Pública discutem
Implantação da 1ª etapa do retorno das atividades
do Poder Judiciário
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, se reuniu, de forma
remota, com o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Marcio Murilo; com o procurador geral de
Justiça, Francisco Seráphico, e o defensor público geral do Estado, Ricardo Barros, para discutir a implantação da
primeira etapa do retorno das atividades do Poder Judiciário Estadual.

Conselho Pleno da OAB-PB aprova plano de
retomada de funcionamento dos escritórios
de advocacia
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), aprovou, durante sessão
remota nesta sexta-feira (26), resolução que disciplina o plano de retomada de funcionamento de escritórios,
sociedades e da advocacia, durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus.

29
CAA-PB realizará Caravana de Vacinação em diversas
cidades do interior vinculadas às Subseções
Pela primeira vez na história, A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) iniciará a Caravana de Vacinação contra a gripe em diversas cidades do interior do Estado, vinculadas às respectivas Subseções da OAB.
O calendário da caravana da vacinação da CAA será anunciado, individualmente, para cada Subseção, quando também
haverá entrega do kit de máscara e álcool em gel.
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02
OAB-PB presta assistência a
advogadas que tiveram
prerrogativas violadas na Central
de Polícia de João Pessoa
A Comissão de Defesa das Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), representada pelo presidente Allyson Fortuna e Igor Guimarães,
prestou assistência às advogadas, na noite da última segunda-feira (29), após serem
impedidas de acompanhar a oitiva do seu cliente preso na Central de Polícia de João
Pessoa.
As advogadas informaram aos representantes da Comissão que tinham chegado antes
da oitiva do seu cliente e que os agentes pediram para as mesmas aguardarem do lado
de fora da Central de Polícia e que seriam chamadas para acompanhar. Após um tempo,
as advogadas tomaram conhecimento que seu cliente teria sido ouvido sem as suas
presenças, o que ocasionou o deslocamento dos membros até o local.

03
WEBINAR: COMISSÕES DA OAB-PB DEBATEM
DESAPARECIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB) em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia (OAB-PB), promoveu, na última terça-feira (30), o Seminário: “III Webinar Conhecendo para proteger: desaparecimento de crianças e adolescentes” que integra a programação da CDCA alusiva a um ciclo de capacitação sobre temas na área da
infância e juventude.

07
OAB-PB, TJ, MP e Defensoria
Pública debatem retomada das
atividades presenciais
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), o Tribunal de Justiça da
Paraíba (TJPB), o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e a Defensoria Pública do Estado
(DPE) decidiram retomar as atividades presenciais, de forma gradativa, a partir do dia 20
de julho. A decisão ocorreu após reunião dos representantes que compõem o Sistema
de Justiça, ocorrida no último sábado (04), de forma virtual.
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07
OAB-PB publica resolução que
regulamenta parâmetros para
registro de sociedades de
advogados
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), publicou, na última
quarta-feira (1º), a Resolução 04/2020, Regulamenta e dispõe sobre a fixação de
parâmetros mínimos para registro de sociedades de advogados, alterações sociais e
averbações de contratos de associação de advogados no âmbito a Seccional e altera a
Tabela de Emolumentos disposta na Resolução 01/CP/2019, estendendo o benefício
em caso de transferência de advogados, em razão da adesão da OAB-PB ao Redesim.

09
Auxílio Emergencial: Comissão da OAB-PB prepara
advocacia para prestar trabalho voluntário em
convênio com MPF E DPU
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de Advocacia Pro Bono, oferece
atendimento gratuito às pessoas que se sentirem injustiçadas pelo indeferimento dos pedidos de obtenção do auxílio
financeiro emergencial do governo federal, ou em relação à demora de sua análise.
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10
Encontro virtual: Rede Sororidade
realizará debate sobre racismo
A Rede Sororidade da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
iniciará, na próxima terça-feira (14), às 19h30, Ciclo de Encontros Virtuais.
O primeiro encontro que debaterá o racismo será realizado através do aplicativo Zoom.

CAA-PB CONCEDERÁ AUXÍLIO FINANCEIRO
A ADVOGADAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA DURANTE A PANDEMIA
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) publicou, nesta sexta-feira
(10), resolução nº 05/2020, que institui, para vigorar durante a pandemia, o benefício
assistencial denominado Auxílio Proteção, destinado às advogadas e estagiárias vítimas
de violência doméstica, cessada a coabitação e demonstrada carência financeira.

13
Reunião remota: Comissão da OAB-PB realiza
treinamento sobre Decadência e Prescrição
em Matéria Tributária
A Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, na última
sexta-feira (10), reunião remota, com objetivo de possibilitar a participação de todos os membros das diversas subseções da Paraíba.

15
Comissão de Direito Eleitoral e
Parlamentar realiza reunião e discute
adiamento das Eleições Municipais
deste ano
A Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar (CDEP) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
da Paraíba (OAB-PB), realizou mais uma reunião por videoconferência e discutiu o adiamento das
Eleições Municipais pelo Congresso Nacional de outubro para novembro, e a redefinição das ações
que serão realizadas nesse período e com vista ao pleito.
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15
CAA-PB firma convênio com o BNB que
facilita linhas de crédito para
a advocacia paraibana
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) firmou convênio com o Banco do Nordeste que visa oferecer produtos de crédito (investimento e capital de giro) aos advogados e advogadas,
sociedades de advogados e sociedades individuais de advogados, inscritos na Seccional da OAB da
Paraíba.

16
OAB-PB debate implantação da LGPD na instituição
com a empresa Vectra Consultoria
Diretores da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), e membros da Comissão da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) da Instituição se reuniram na tarde de desta quarta-feira (15) com a empresa Vectra
Consultoria e Serviço, que está auxiliando no processo de implementação da LGPD na Seccional.

17
OAB-PB divulga guia de orientações
para retorno das atividades
presenciais da advocacia
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
aprovou, durante sessão remota no último dia 26, resolução que disciplina o plano de
retomada de funcionamento de escritórios, sociedades e da advocacia, durante o
estado de calamidade pública provocado pela pandemia do coronavírus.
Desta forma, a Ordem elaborou um guia de orientações para o retorno das atividades
presenciais da advocacia.
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18
Redesim: OAB-PB lança programa que
facilita registro de sociedades de
advogados nesta segunda
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), lançará, na próxima segunda-feira
(20), a implantação do programa Redesim, sistema que facilitará atos de registro de constituição, alterações e dissolução de sociedades de advogados e sociedades unipessoais. O lançamento acontecerá
de forma virtual e será transmitido pelo canal da OAB-PB no Youtube, a partir das 17h00.

20
OAB Cajazeiras realizará IV Seminário de
Direitos Humanos
A Subseção da OAB Cajazeiras, através da Comissão de Direitos Humanos, realizará, no dia 20 de agosto, às 18h00, o
IV Seminário de Direitos Humanos intitulado”Direitos Sociais e Estado de Emergência em Saúde.
Na oportunidade, serão discutidas questões relativas aos direitos à educação, ao trabalho e à segurança pública, no
contexto da pandemia da COVID-19.

Comissões debatem temas de grande relevância
através do primeiro ciclo do OABAlfa
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através das Comissões de Combate à Violência e
Impunidade Contra a Mulher, Direito à Saúde, Mediação e Arbitragem e Direito Aeronáutico, irá iniciar, nessa segunda-feira (20), o primeiro ciclo do OABAlfa, que irá debater de forma on-line diversos temas relevantes para toda advocacia
e sociedade paraibana.
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21
OAB-PB informa a Tribunais, Ministérios
Públicos, Policias e diversos órgãos
validade da Carteira Digital
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), encaminhou ofícios a diversos
Tribunais, Ministérios Públicos, Policias e diversos órgãos estaduais e federais, para dar ciência da
Resolução n. 03/2020, da Diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
(CFOAB), que “dispõe sobre o Cartão de Identidade Profissional Digital dos Advogados e Estagiários”.

Rede Innovate da OAB-PB firma parceria e
disponibiliza desconto para o curso
Proteção de Dados Pessoais
A Rede Innovate da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), viabilizou parceria
com desconto para toda advocacia, e também um sorteio especial de uma inscrição no INNOVATE H
– HACKATHON, para o curso Proteção de Dados Pessoais com a professora Patrícia Peck.

22
Rede Sororidade da OAB-PB inicia ciclo de
encontros virtuais
A Rede Sororidade da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), inicia hoje (22), ciclo de encontros
virtuais, às 19h30, com a live Trabalho e Maternidade, no Instagram @redesororidadeoabpb.
A mediadora será a advogada especialista em Direito de Família e Sucessões; Conselheira Estadual da OAB-PB;
Presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB-PB; Presidente da Associação Brasileira de Direito
de Família e Sucessões – ADFAS – Paraíba, Anna Carla Lopes.
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23
Comissão da OAB-PB vai acompanhar caso
das pedras espalhadas na faixa de areia
da praia do Cabo Branco
A comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
recebeu informações entre os dias 14 e 15 de julho, sobre uma possível existência de pedras e resíduos sólidos na faixa de areia da praia de Cabo Branco.

ESA-PB realizará curso sobre
INSS Digital
A Escola Superior de Advocacia (ESA-PB) realizará, no dia 06 de agosto, das 18h00 às 22h00, Curso
INSS Digital com o professor Wilker Macêdo.
O curso totalmente on-line será transmitido pela plataforma Zoom. O valor do investimento é de R$
39,00 para o público em geral e grátis para os alunos matriculados na Pós-graduação de Direito
Previdenciário.

OAB-PB, MPF e DPU realizam live sobre
advocacia voluntária no auxílio
emergencial
A força-tarefa criada na Paraíba para atender a centenas de denúncias pelo não recebimento do auxílio
emergencial promove nesta quinta-feira (23), a partir das 20h, a live Advocacia voluntária no auxílio
emergencial: como participar.

OAB realiza reunião remota e debate
atendimento a advocacia pelo INSS no
estado da Paraíba
A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba (OAB-PB) realizou, nessa quarta-feira (22),
reunião por videoconferência com o presidente da Comissão Nacional de Direito Previdenciário,
Chico Couto Noronha Pessoa, para tratar do atendimento a advocacia previdenciária pelo Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) no estado da Paraíba.
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25
Rede Sororidade celebra Dia das Mulheres
Afro-Caribenhas, Americanas e Brasileiras
No dia 25 de julho se celebra o Dia consagrado às Mulheres Afro-Caribenhas, Afro-americanas e
Afro-Brasileiras. Em 1992, um contingente de mulheres bravas, guerreiras, decidiu se organizar e
impulsionar a luta pela igualdade racial, e para, além disso, combater a violência contra a mulher Negra.
Desse modo, realizaram o primeiro” Encontro de Mulheres Negras Latinas e Caribenhas”

27
CAA-PB recebe inclusões e migrações sem carência
para os planos de saúde Unimed-JP
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB,) em parceria com a Unimed João Pessoa, oferece aos
advogados (as), durante o mês de agosto, condições especiais para contratação do plano de saúde Unimed-JP.

28
João de Deus participa de visita virtual do
presidente do STF Dias Toffoli ao TJPB
O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), João de Deus,
participou, nesta terça-feira (28), da visita virtual do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, ao Tribunal de Justiça da Paraíba.
O encontro faz parte da agenda de visitas de Dias Toffoli a todos os tribunais brasileiros. O objetivo é
conhecer a realidade local e as dificuldades enfrentadas pelos diversos tribunais.

OAB-PB cria Coordenação Estadual das
Relações Brasil-China
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de Direito
Internacional, criou, nesta terça-feira (28), a Coordenação Estadual das Relações Brasil-China.
O propósito da criação da coordenação é de intensificar a cooperação técnica, sobretudo, de ordem
jurídica, permitindo o aprimoramento recíproco do diálogo e do ambiente legal, facilitando o
intercâmbio bilateral nas suas mais diversas naturezas.
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30
OAB-PB lamenta desinstalação de mais três
comarcas na Paraíba: “Prejuízo enorme
para a Justiça”
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) decidiu, durante sessão remota nessa quarta-feira (29), desinstalar mais três
comarcas no Estado. Desta vez, foram extintas as unidades judiciárias das cidades de Uiraúna, Caiçara e Pirpirituba.
Ao todo, já são 23 comarcas desinstaladas na Paraíba nos últimos meses. De acordo com o TJPB, a medida tem
como objetivo reduzir despesas.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), participou da reunião e lamentou a postura do
TJPB. “Há um prejuízo enorme e uma dificuldade no acesso à Justiça”, argumentou o vice-presidente da OAB-PB,
João de Deus Quirino Filho, que participou da sessão.

agosto

03
Paulo Maia e presidentes das seccionais da OAB no
Nordeste se mobilizam em defesa da democracia
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, partcipou, na noite desse
domingo (2), de “Live OAB Pela Democracia”, que foi promovida pela OAB Nacional e reuniu os presidentes da
Seccionais da região Nordeste. A live é parte da campanha “#OABPelaDemocracia”, que busca sensibilizar toda a
advocacia na defesa dos direitos e garantias fundamentais de nossa carta cidadã.

04
OAB-PB lança Campanha
de Valorização da Advocacia
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) lançou, nessa segunda-feira (03),
durante sessão virtual do Conselho Pleno, a Campanha de Valorização da Advocacia e o calendário
das atividades em comemoração ao mês que se celebra a profissão.
A Campanha defende que o trabalho do advogado e da advogada é essencial para a administração
da Justiça, ainda mais agora neste período difícil de pandemia em que muitos direitos estão sendo
desprezados e que necessitam de reparos pela Justiça.
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04
OAB-PB aprova moção de aplausos
a advogados que atuaram para soltar
homem preso injustamente
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), aprovou, por
unanimidade, durante sessão remota, realizada através do sistema de videocoferência, nessa
segunda-feira (03), voto de aplausos aos advogados Joallyson Resende e Tiago Melo pela atuação
voluntária (Pro Bono) na defesa de um acusado de latrocínio, que ficou mais de nove anos preso
injustamente em João Pessoa e foi solto na última sexta-feira (31).

OAB-PB solicita ao TJ, TRT e TRF
implantação do sistema de atendimento
virtual para advocacia
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB) encaminhou, na última quarta-feira
(29), ofício ao Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
(TRT-13) e ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), solicitando a implantação de sistema
de atendimento virtual aos advogados e advogadas paraibanos pelos magistrados.

Paridade de gênero: “Projeto Valentina”
é lançado na Paraíba
As Redes Femininas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), com o
objetivo de alcançar a equidade de gênero nas próximas eleições no Sistema da Ordem, lançaram
nesta terça-feira (04), o “Projeto Valentina.”

06

O projeto estabelece alteração dos percentuais de participação para candidaturas de cada gênero.
As chapas, pela proposta, deverão atender agora ao percentual de 50% para candidaturas de cada
gênero, tanto para titulares como para suplentes. Atualmente, os percentuais são de, no mínimo,
30% e, no máximo (70%) por gênero.

Innovate Hackaton será realizado nos
dias 28, 29 e 30 de agosto
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Rede Innovate, e em parceria com o
Conselho Federal da OAB, Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), realizará,
nos dias 28, 29 e 30 de agosto, o Innovate Hackaton, com o tema “Inovação e Transparência para a sociedade digital.
“
O Innovate H Hackathon 2020 é uma Competição de habilidades para o desenvolvimento ágil de soluções para a
promoção da transparência na sociedade digital, com critérios de julgamentos e regras a serem obedecidas, sendo
exigido dos competidores que apresentem soluções reais, factíveis e concretas, que versem sobre a promoção da
transparência na sociedade digital. Deverão ser desenvolvidas soluções aplicadas, provas, protótipos, a serem explicadas e exemplificadas para a banca avaliadora.
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11
Comissão dos Direitos da Criança e do
Adolescente realiza webinar e debate
trabalho infantil artístico
A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Paraíba (OAB-PB), em apoio ao Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da Paraíba (FEPETI-PB), promoveu nesta quinta-feira (06), webinar para capacitação
interna de seus membros sobre trabalho infantil artístico.
O curso foi organizado pelo FEPETI-PB com o apoio da comissão, contando com a presença dos
membros do fórum e do curso de extensão “Enfrentamento do trabalho infantil na política de
saúde” da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

No Dia do Advogado, CAA-PB inaugura
rádio com programação musical e
amplo noticiário de interesse da
advocacia
Dentro das atividades em alusão ao mês do advocacia, a Caixa de Assistência dos Advogados
(CAA-PB) inaugura, nesta terça-feira (11), Dia do Advogado, a Rádio CAA-PB, que, além de uma
seletiva programação musical, conterá um diversificado noticiário de interesse da categoria, com
informativo das ações Caixa, OAB-PB e Nova ESA.

12
Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem
realiza webinar e debate a Comunicação
Não Violenta
A Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
realizou, nesta quarta-feira (12), o seu IV Webinar, com o tema a Comunicação Não Violenta (CNV).
Como nas edições anteriores, o evento foi realizado através de vídeo conferência utilizando a plataforma Zoom.

14
Em nota, OAB-PB cobra apuração de
suposta fraude em site de apostas
do campeonato paraibano
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), por meio da Comissão
Especial de Direito Desportivo, divulgou nota, nesta sexta-feira (14), cobrando das autoridades
competentes uma apuração rigorosa de supostos indícios de fraude em apostas realizadas em
site especializado envolvendo os jogos ddo campeonato paraibano de futebol.
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17
OAB-PB retoma atividades presencias
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), iniciou, nesta segunda-feira (17), a 2ª
etapa da retomada das atividades presenciais, com expediente nos setores e atendimentos ao público
externo. A primeira etapa foi marcada pela limpeza e sanitização do prédio sede da Instituição, conforme
determina os protocolos de prevenção ao contágio da Covid-19.

Comissão de Empreendedorismo e Startups
Jurídicas realiza webinar sobre Direito e
Tecnologia; participe
A Comissão de Empreendedorismo e Startups Jurídicas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA-PB), em comemoração ao mês
do jurista, realizará, na próxima quarta-feira (19), às 19h00, Webinar sobre Direito e Tecnologia.

18
OAB-PB recorre de decisão que
desinstalou comarca de Uiraúna
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), apresentou Recurso Administrativo para o Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contra decisão que acatou a Desinstalação da Comarca de Uiraúna, no Sertão do estado.
No Recurso, a Entidade mantém a tese de que a extinção de comarcas reclama a aprovação de
projeto de lei pela Assembléia Legislativa, não podendo ocorrer por meio de ato unilateral do
Tribunal de Justiça, sendo prudente consultar a população, por meio dos seus representantes.

19
Funcionários da OAB-PB são treinados para
atender a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Diretores da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), e membros do Comitê da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) se reuniram, no último dia 07, com os funcionários da Instituição e com a empresa
Vectra Consultoria e Serviço, que está auxiliando no processo de implementação da LGPD na Seccional.
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19
OAB-PB discute construção da sede própria
da Subseção do Vale do Piancó em Itaporanga
O secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Felipe Mendonça, visitou, nesta
quarta-feira (19), a Subseção da OAB no Vale do Piancó, localizada na cidade de Itaporanga, para discutir a construção
da sede próprio da Instituição na região.

20
CAA-PB firma convênio e advocacia
terá 20% de desconto em ingressos
do Cine Drive Parking
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) firmou convênio o Cine Drive Parking
e advogados (as) e estagiários, em dia com a anuidade da OAB-PB, bem como a seus dependentes, desconto especial de 20% nos pontos de venda AppleTec e na bilheteria do evento, na
Estação Ciência.
O benefício é estendido aos funcionários da CAA-PB, da OAB-PB e da Escola Superior da
Advocacia (Nova ESA).

21
TJPB acata pedido da OAB-PB e regulamenta
atendimento virtual de magistrados
a advogados
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) atendeu OFÍCIO da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), e publicou ato regulamentando o atendimento virtual por magistrados do TJPB aos
advogados, procuradores, Defensores Públicos, membros do Ministério Público e da Polícia Judiciária e das
partes, no exercício do seu jus postulandi, durante o período das medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19).
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22
Comissão da OAB realiza reunião com o
Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba
Márcio Murilo
A Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB)
realizou, no dia 27 de fevereiro, uma reunião com o Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Márcio Murilo,
para tratar de pautas voltadas às Varas de Família e Sucessões do Estado da Paraíba.

Comissão de Direito de Família e Sucessões da
OAB/PB participa da Audiência Pública, na
Câmara Municipal, sobre a Revogação da Lei de
Alienação Parental
A Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB)
participou, no dia 11 de março, da Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de João Pessoa que teve o
intuito de debater sobre a Revogação da Lei de Alienação Parental que tramita no Congresso Nacional. A Audiência Pública foi presidida pelo Vereador Thiago Lucena e tratou de analisar as questões que envolvem o tema da
Alienação Parental, bem como a revogação da Lei de Alienação Parental de nº 12.318/2010

26
Comissão da OAB-PB realiza Workshop
e debate métodos adequados de
solução de conflitos
Em alusão ao Mês da Advocacia, a Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, no dia 25 de agosto, a 2ª
edição do Workshop sobre os métodos adequados de solução de conflitos.
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26
Comissão realiza reunião e debate
projetos na área de liberdade e
diversidade religiosa do estado
A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), se reuniu, na tarde da última segunda-feira (24), com o representante do
Fórum de Diversidade Religiosa da Paraíba, Saulo Gimenez e com o responsável pela Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado, sargento Astronadc
Pereira de Moraes..

TJPB atende pleito da OAB-PB e
disciplina protocolo de processos
físicos em Fóruns
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e a Corregedoria do TJPB atenderam pleito da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), solicitando a disponibilização, em sistema de
rodízio, de servidor(res) para recebimento de petições físicas relativas a processos físicos, que
ainda não estejam migrados para o Pje (Processo Judicial Eletrônico), tendo em vista que desde
a última segunda-feira (24), com o início da Terceira Fase do Retorno Gradual das Atividades

27
OAB institui o Dia Nacional de Luto da
Advocacia Brasileira
O Conselho Pleno da OAB aprovou, na reunião extraordinária virtual do mês de agosto, a proposição que institui
o 27 de agosto como o “Dia Nacional de Luto da Advocacia Brasileira”. A proposição teve origem em proposta
apresentada pelo presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Hélio Leitão. A escolha da data é uma
referência a Lyda Monteiro da Silva, vítima fatal de uma carta bomba endereçada ao então presidente da OAB,
Eduardo Seabra Fagundes, em 27 de agosto de 1980.

Após solicitação da OAB PB, Corregedor do TRT
informa sobre despacho virtual para os
advogados
O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PB), Leonardo José Videres Trajano,
atendeu o ofício N.º 172/2020 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), e informou que
o TRT da 13 Região disciplinou atendimento virtual dos magistrados do TRT-PB, durante o período da pandemia
de COVID-19, pelos advogados e interessados.Presenciais, os prazos processuais dos autos físicos foram
retomados.
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27
Comissão da OAB-PB realizará evento sobre
reflexos da LGPD nas relações de trabalho
A Comissão de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), em parceria
com a Escola Superior de Advocacia (ESA-PB) e a Associação Dos Advogados Trabalhistas Da Paraiba ( AATRA-PB), realizará, nos dias 10 e 17 de setembro, a partir das 19h00, evento “Os Reflexos da LGPD nas Relações de
Trabalho”, que contará com diversos palestrantes renomados e especialistas em proteção de dados pessoais e
privacidade, mormente no contexto trabalhista.

Nota sobre a garantia de proteção a crianças
e adolescentes vítimas de violência sexual
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional da Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, vem subscrever a nota pública emitida pela Comissão de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente da OAB Nacional, face manifestação sobre recente caso de violações de direitos de
vulnerável.

28
OAB-PB inicia Innovate Hackathon
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Rede Innovate, e em
parceria com o Conselho Federal da OAB, Tribunal de Contas da Paraíba (TCE-PB), OAB Paraná,
OAB Piauí, Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba, Escola Superior de Advocacia da
Advocacia, Núcleo de Apoio ao Estagiário da Paraíba, Comissão da Jovem Advocacia da
OAB-PB, ECOSIL, Universidade Estadual da Paraíba, Centro Universitário de João Pessoa
(UNIPÊ), UNIFACISA, Embaixada de Negócios, CESREI, Vectra Consultoria, Proj4Me, Alfa
Group, Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, SEBRAE-PB, Centro de Informática da UFPB,
realiza, a partir de hoje até o dia 30 de agosto, o Innovate Hackaton, com o tema “Inovação e
Transparência para a sociedade digital.”
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31
WEBINAR ‘MULHERES EM ESPAÇO DE PODER: AVANÇOS E
DESAFIOS’ OCORRERÁ NESTA SEGUNDA; PARTICIPE
Mulheres da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), do Ministério Público estadual,
Poderes Executivo e Legislativo participarão de um webinar que ocorrerá nesta segunda-feira (31), às 19h00. O
evento, cujo tema é ‘Mulheres em Espaço de Poder: Avanços e Desafios’, é uma realização do Tribunal de Justiça
da Paraíba (TJPB)e será transmitido pelo canal do TJPB na Plataforma YouTube.

CAA-PB DISPONIBILIZA GRATUITAMENTE SALA VIRTUAL
PARA ADVOGADOS REALIZAREM REUNIÕES PELO ZOOM
A Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PB) está disponibilizando gratuitamente salas virtuais para a advocacia paraibana realizar reuniões pelo aplicativo Zoom Meetings. O serviço é mais uma ação da Instituição para
celebrar o mês da advocacia. Para ter acesso ao serviço é necessário ter o Zoom instalado no seu computador ou
celular.

CARAVANA DE VACINAÇÃO DA CAA-PB IMUNIZARÁ
ADVOGADOS EM BAIRROS DE JOÃO PESSOA
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) dará continuidade, na próxima quinta-feira (03) e
sexta-feira (04), às atividades da Caravana de Vacinação contra gripe, imunizando advogados, estagiários e seus
dependentes em bairros João Pessoa.
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setembro

01
Covid-19: Confira relatório das
principais ações da OAB-PB em
favor da advocacia e sociedade
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), mesmo durante o
período de isolamento social e atendendo a todas as orientações para prevenção e
enfrentamento da pandemia da Covid-19, não paralisou suas atividades, ações e
conquistas. E para seguir contribuindo, a Instituição realizou diversas iniciativas para
diminuir os impactos da Covid-19 para advocacia e jurisdicionado.

02
ANS ATENDE OAB E CONCAD E SUSPENDE
REAJUSTE DE PLANOS DE SAÚDE
No início de maio, a OAB Nacional e a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (CONCAD) encaminharam ofício para a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) solicitando a suspensão do
reajuste anual dos planos de saúde coletivos por adesão, no período de maio a dezembro deste ano. Recentemente, a ANS suspendeu a aplicação de reajustes de todos os planos de saúde, pelo período de 120 dias, entre setembro e dezembro.

OAB-PB APROVA MANIFESTO EM DEFESA DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO E CONTRA O INQUÉRITO DAS FAKE NEWS
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), em voto relatado pelo
Conselheiro George Suetonio Ramalho, aprovou, durante sessão remota realizada pelo sistema de videoconferência, manifesto em defesa da liberdade de expressão e contrariedade ao inquérito 4.781 do STF ( fake news).

II CURSO DE FORMAÇÃO POLÍTICA PARA MULHERES
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através do Observatório de Candidaturas
Femininas, e em parceria com o Ministério Público Eleitoral e a Escola Superior de Advocacia da Paraíba (ESA-PB),
realizará, nesta quinta-feira (03), das 17h30 às 22h30, II Curso de Formação Política para Mulheres – Eleições
2020. O evento será totalmente on-line através da plataforma Zoom.
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08
Seguradora atende OAB-PB e deixa de
exigir reconhecimento de firma em
procurações de advogados para
requerimento do DPVAT
Após requerimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da
Comissão de Defesa das Prerrogativas, a seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT,
deixou de exigir reconhecimento de firma nas procurações outorgadas aos advogados para
requerimento do DPVAT.

CAA-PB ATENDE PLEITO DA OAB-PB E
CONSTRÓI PARLATÓRIOS NA PENITENCIÁRIA
DE GUARABIRA E NA CADEIA DE BAYEUX
Em parceria com a secretaria estadual de Administração Penitenciária (SEAP), a Caixa de
Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB), está construindo parlatórios na Penitenciária
Vicente Claudino, localizada na cidade de Guarabira, Brejo paraibano, e na Cadeia Pública da
cidade de Bayeux, na região metropolitana de João Pessoa.

09
OAB-PB LANÇA PROJETO ESCOLA DE
PRERROGATIVAS NA PARAÍBA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), através da Comissão de apoio à Defesa das
Prerrogativas e em parceria com a Escola Superior de Advocacia (ESA), lançou, nessa terça-feira (08), o projeto
“Escola de Prerrogativas” na Paraíba.
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15
OAB-PB lança Comitê Contra o Caixa
2 e campanha de combate às Fake
News nas Eleições 2020
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba (OAB-PB), por meio da Comissão de
Direito Eleitoral e Parlamentar (CODEP), lançou, no final da manhã desta terça-feira (15), durante evento virtual, o Comitê Contra o Caixa 2 nas Eleições de 2020 e a Campanha de Combate a
Fake News no processo eleitoral.

16
OAB-PB REALIZARÁ WEBINAR SOBRE DIREITO
TRIBUTÁRIO E GÊNERO
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através da Rede Sororidade e das Comissões de
Estudos Tributários e da Mulher Advogada, realizará, na próxima quarta-feira (23), às 18h30, Webinar intitulado
“Direito Tributário e Gênero: qual a relação?”

17
Convênio da OAB-PB com o Banco do
Brasil para pagamentos de alvarás e
RPVs funcionará até o dia 30 deste mês
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), comunica à advocacia paraibana que o convênio com o Banco do Brasil para o pagamento de alvarás, Requisições de Pequeno
Valor (RPVs) e precatórios, oriundos da Justiça Federal, por meio da Central de Alvarás, será
encerrado no próximo dia 30 deste mês.

18

IX CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA PARAIBANA ESTÁ
COM INSCRIÇÕES ABERTAS
Nos dias 15, 16 e 17 de outubro, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará a IX
Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP). O evento, que será transmitido on-line, já está com as inscrições
abertas e a participação é gratuita para toda a advocacia e sociedade em geral.
Em sua primeira edição virtual, em razão das limitações de aglomerações impostas pela pandemia do coronavírus,
o evento mais importante do calendário institucional da OAB-PB, contará com grandes nomes do direito nacional
e debaterá as Novas Tecnologias, Fortalecimento da Advocacia e do Estado Democrático de Direito.
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21
Comissão da OAB-PB participa de
formação continuada dos
professores de ensino
religioso de Bayeux
A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), participou, na tarde da última sexta-feira (18), da formação continuada dos
professores de ensino religioso do município da Bayeux. A iniciativa é da Secretaria Municipal de
Educação e visa aperfeiçoar a formação acadêmica de seu quadro docente.

SOLIDARIEDADE: COMISSÕES DA OAB-PB
ENTREGAM CESTAS BÁSICAS PARA
ABRIGOS DE IDOSOS
As Comissões de Ação Social e de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), realizaram, na tarde da última sexta-feira (18), ação com entrega de cestas básicas
para instituições beneficentes. A iniciativa fez parte da concretização Projeto Tributaristas Solidários.
As doações que foram arrecadadas pelos membros das Comissões, foram entregues à Associação
Metropolitana de Erradicação da Mendicância (AMEM), localizada em Cabedelo e para o Lar de
Idosos Refúgio em Jesus, localizado na cidade de Bayeux.

26
OAB-PB REPUDIA AGRESSÕES DE DELEGADOS A
ADVOGADOS E ANUNCIA MEDIDAS JUDICIAIS PARA
PUNIR VIOLADORES
O presidente da Ordem dos Advogado do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, anunciou, neste sábado
(26), que a OAB-PB irá adotar todas as medidas legais possíveis para punir exemplarmente os membros da Polícia
Civil envolvidos nas agressões ocorridas nessa sexta-feira (25) contra advogados e membros da Comissão de
Prerrogativas da Instituição na Central de Polícia do Estado, localizada no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa.

CAA-PB REPUDIA AGRESSÕES DE DELEGADOS, SE
SOLIDARIZA COM ADVOGADOS ATACADOS E SE
ASSOCIA À POSIÇÃO FIRME DA OAB EM DEFESA DE
SEUS FILIADOS
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAA-PB) se posicionou, neste sábado (26), contra as agressões praticadas, nessa sexta-feira (25), por delegados contra advogados e membros da Comissão de Prerrogativas da Instituição na Central de Polícia do Estado.
A CAA-PB repudia a postura dos membros da Polícia Civil e cobra uma investigação rigorosa dos fatos e punição
exemplar dos agentes públicos violadores das prerrogativas da advocacia.
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26
EM NOTA, OAB NACIONAL DEFENDE ADVOGADOS
PARAIBANOS E ANUNCIA MEDIDAS URGENTES
CONTRA DELEGADOS
Nota em defesa da advocacia do estado da Paraíba
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil adotará todas as medidas urgentes e necessárias para
reparar o ocorrido na cidade de João Pessoa, onde advogados e advogadas, dentro de delegacias de polícia, foram
privados de suas prerrogativas profissionais e ofendidos com palavrões desferidos pela delegada de polícia Viviane
Magalhães.

27
APAPREV divulga nota em defes
dos advogados agredidos por
delegados
Nota de Apoio
A APAPREV – Associação Paraibana dos Advogados Previdenciaristas, após tomar conhecimento
pela rede social e vídeos divulgados, expressa irrestrita solidariedade aos advogados pela agressão
verbal sofrida pela Delegada Viviane Magalhães no último dia 24 e apoio aos colegas advogados e
advogadas, membros da OAB/PB, ABRACRIM e ANACRIM que foram vítimas de agressões, físicas
e verbais, e de abuso de autoridade por parte dos policiais civis no exercício de suas funções institucionais, no dia 25, na Central de Polícia de João Pessoa.

IDEL-PB DIVULGA NOTA CONTRA
AGRESSÕES NA CENTRAL DE POLÍCIA E
EXIGE RESPEITO À ADVOCACIA
O Instituto de Direito Eleitoral da Paraíba (IDEL-PB), tendo em vista informações veiculadas na imprensa e
nas redes sociais acerca de lamentável episódio ocorrido ontem (25) na Central de Polícia de João Pessoa–PB, que culminou no aviltamento do legítimo exercício da advocacia e no desrespeito às prerrogativas
profissionais dos advogados, vem externar seu alinhamento institucional as ações da OAB-PB e da
ANACRIM e se solidarizar às advogadas e aos advogados vítimas dos abusos policiais praticados, ao tempo
em que conclama que sejam os fatos rigorosamente apurados.
O IDEL-PB reitera sua convicção de que a intransigente preservação do respeito ao exercício profissional
da advocacia jamais poderá ser mitigada.

OAB-RS REPUDIA AGRESSÃO SOFRIDA POR
ADVOGADOS NA CENTRAL DE POLÍCIA NA
PARAÍBA
OAB/RS e sua Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas vêm a público externar preocupação
com as agressões sofridas por advogados e advogadas dentro de delegacias de polícia na cidade de João
Pessoa, na Paraíba.
“Nada justifica a agressão desproporcional, seja ela verbal ou física, diante de um colega que está cumprindo o seu dever constitucional na defesa dos direitos da cidadania”, afere o presidente da seccional gaúcha,
Ricardo Breier.
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27
OAB-PB CONVOCA ENTREVISTA COLETIVA
NESTA SEGUNDA PARA ANUNCIAR MEDIDAS
CONTRA POLICIAIS QUE AGREDIRAM
ADVOGADOS
O presidente da Ordem dos Advogado do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, irá
conceder, uma entrevista coletiva a imprensa, nesta segunda-feira (28), para anunciar as
medidas que serão adotadas pela Instituição contra os delegados e agentes da Polícia Civil que
agrediram advogados, integrantes da Comissão de Prerrogativas da OAB-PB, na Central de
Polícia, localizada no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa.

28
CONSELHO PLENO DA OAB-PB APROVA DESAGRAVOS
PÚBLICOS CONTRA DELEGADOS E POLICIAS QUE
GREDIRAM ADVOGADOS
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), aprovou, por unanimidade,
durante reunião extraordinária realizada na noite desse domingo (27), através do sistema de videoconferência,
desagravo público contra os delegados da Polícia Civil Viviane Magalhães e Afrânio Doglia Brito Filho, e os agentes
Gláucio Bezerra Rocha e Ricardo Acioly, que agrediram advogados, integrantes da Comissão de Prerrogativas da
OAB-PB, na Central de Polícia, localizada no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa.

SUBSEÇÕES DA OAB-PB EMITEM NOTA DE REPÚDIO EM
DEFESA DOS ADVOGADOS AGREDIDOS POR DELEGADOS
As diretorias das Subseções da OAB do Cariri, Campina Grande, Pombal, Patos, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Sousa e
Princesa Isabel repudiaram veemente aos fatos ocorridos com advogados na noite da última sexta-feira (25), assim
como o ocorrido no dia anterior na Central de Polícia, localizada no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa.
As Subseções emitiram nota repudiando a aparente tentativa de criminalização do exercício da advocacia bem como a
violação às prerrogativas da profissão.

SECCIONAIS DA OAB REPUDIAM AGRESSÃO SOFRIDA
POR ADVOGADOS PARAIBANOS NA CENTRAL DE POLÍCIA
As Seccionais da OAB do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito
Federal, Rio Grande do Sul, Sergipe, Rondônia e Alagoas, emitiram nota em solidariedade aos advogados e integrantes
da Comissão de Prerrogativas da OAB-PB agredidos por delegados na Central de Polícia, localizada no bairro Ernesto
Geisel, em João Pessoa.
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28
SECCIONAIS DA OAB REPUDIAM AGRESSÃO SOFRIDA
POR ADVOGADOS PARAIBANOS NA CENTRAL DE POLÍCIA
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, concedeu entrevista
coletiva à imprensa, na manhã desta segunda-feira (28), para anunciar as medidas que serão adotadas pela Instituição contra os delegados Viviane Magalhães e Afrânio Doglia Brito Filho, e os agentes Gláucio Bezerra Rocha e
Ricardo Acioly, que agrediram advogados e integrantes da Comissão de Prerrogativas, na Central de Polícia,
localizada no bairro Ernesto Geisel, em João Pessoa.

30
OAB-PB SE SOLIDARIZA COM OAB E
SUBSEÇÕES DO DF E REPUDIA
AGRESSÕES A ADVOGADO DO ESTADO
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), se OAB/DF e as Subseções do
Distrito Federal pela prisão de uma advogado na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina-DF, o
último dia 24 de setembro.
No exercício profissional, o advogado teve suas prerrogativas violadas, foi algemado pelas mãos
e pelos pés e posto numa cela. No contato com a DP, um representante da OAB-Subseção de
Planaltina-DF, que ligou institucionalmente para tratar sobre a prisão de advogado, teve o telefone desligado, repentinamente. O delegado esquivou-se de atender o representante da OAB
local.

REUNIÃO ENTRE SECRETARIA DA SEGURANÇA,
POLÍCIA CIVIL E OAB-PB REAFIRMA
COMPROMISSO DE HARMONIA ENTRE AS
INSTITUIÇÕES
O secretário da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, recebeu na manhã desta quarta-feira
(30) o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia,
e a secretária geral adjunta da instituição, advogada Carol Lopes, para discutir conflito ocorrido
entre advogados e policiais civis na Central de Polícia Civil, em João Pessoa, nos dias 24 e 25 de
setembro.
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outubro

01
OAB-PB e Conselho Federal
realizam desagravo em favor de
advogados agredidos por
delegados e policiais
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), e o Conselho Federal
da OAB realizaram, nesta quinta-feira (1º), desagravo público, em João Pessoa, em
favor dos advogados que foram agredidos na Central de Polícia da capital paraibana na
última quinta-feira (24) e sexta-feira (25).
A manifestação aconteceu no estacionamento externo da Central de Polícia. Antes da
mobilização, o presidente da OAB-PB, Paulo Maia; o presidente do Conselho Federal,
Felipe Santa Cruz; e a secretária geral adjunta da OAB-PB, Carol Lopes; também se
reuniram com o governador João Azevedo; o secretário estadual de segurança, Jean
Nunes; o delegado-geral da Polícia Civil, Isaías Glauberto; e o procurador-geral de
Justiça da Paraíba, Fabio Andrade, para cobrar providências contra as agressões e o
abuso de autoridade.

05
PAULO MAIA RECEBE VISITA DE SUPERINTENDENTES
DA CEF E DISCUTE CONVÊNIO DA CENTRAL DE
ALVARÁS
O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, recebeu, na ultima
sexta-feira (02), a visita institucional dos superintendentes executivos do governo (SEG) da Caixa Econômica
Federal (CEF), Martoni Pereira de Sobral, Flávio Marinho Leal e Jovanio Gomes da Silva.
Na oportunidade, foi estreitada a relação entre as Instituições e debatido o convênio que foi firmado em março do
corrente ano, que beneficiou milhares de advogados paraibanos durante a pandemia do Coronavírus.
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14
OAB-PB inicia Conferência Estadual
da Advocacia Paraibana; evento
é virtual e gratuito
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), inicia, nesta quinta-feira (15), a
IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP). Este ano, devido aos protocolos de segurança
para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital,
transmitido de forma online. O evento será encerrado na manhã do próximo sábado (17).

15

IX CONAP HOMENAGEIA DESTAQUES DA CLASSE
A IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) prestará diversas homenagens a figuras importantes da
história da advocacia e da sociedade. Os advogados Jovani Paulo Neto e Paulo Américo Maia de Vasconcelos
receberão a Medalha de Mérito Jurídico Advogada Lylia Guedes como reconhecimento pelos 50 anos de exercício
ininterrupto e ilibado da advocacia, uma das mais importantes comendas da advocacia do estado.
Ainda durante a Conferência, o advogado Allyson Henrique Fortuna de Souza também será homenageado pelos
relevantes serviços prestados em favor da advocacia e na defesa das prerrogativas profissionais como presidente
da Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB-PB, no período 01/01/2016 a 11/08/2020.

OAB PRESTA HOMENAGEM ÀQUELES QUE AJUDARAM A
ESCREVER A HISTÓRIA DA ADVOCACIA NA PARAÍBA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará, durante a IX Conferência Estadual da
Advocacia, homenagem aos advogados (in memoriam) que ajudaram a escrever a história da advocacia paraibana.
Durante o evento serão homenageados os advogados Fátima Lopes, José Araújo Agra, Junior Bento, Levi Borges
e Lylia Guedes. Os homenageados terão seus nomes representados nas salas da programação da Conferência.
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15
JUIZ ANULA PRISÃO EM FLAGRANTE DE
ADVOGADOS NA CENTRAL DE POLÍCIA DE JOÃO PESSOA
O juiz Manoel Abrantes, da 1ª Vara Criminal de Mangabeira, anulou o auto de prisão em flagrante confeccionado contra os advogados integrantes da Comissão de Prerrogativas da OAB PB e da ANACRIM presos na
Central de Polícia de João Pessoa no último dia 25/09, acusados de terem, supostamente, cometido o
crime de desacato contra delegados de Polícia Civil.

OAB-PB INICIA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL
DA ADVOCACIA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), iniciou, nesta quinta-feira (15), a IX Conferência
da Advocacia Paraibana (CONAP). Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do
novo Coronavírus (Covid-19), o evento está sendo totalmente digital, transmitido de forma online. O encontro
será encerrado na manhã do próximo sábado (17).

LAMACHIA ABRE DEBATES DA CONAP COM PALESTRA
SOBRE FORTALECIMENTO DA ADVOCACIA E ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), iniciou, na noite desta quinta-feira (15), a IX
Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP). Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao
contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital, transmitido de forma online. O evento
será encerrado na manhã do próximo sábado (17).

16
CONAP: advogados debatem Direito Civil
e Advocacia Criminal nos primeiros
painéis desta sexta
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na manhã
desta sexta-feira (16), às atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) com
painéis sobre Direito Civil e Advocacia Criminal. Este ano, devido aos protocolos de segurança
para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital,
transmitido de forma online.
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16
CONAP: paines 3 e 4 abordam Direito à
Saúde e Constitucional
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na manhã
desta sexta-feira (16), às atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) com
painéis sobre Direito Direito à Saúde e Constitucional. Este ano, devido aos protocolos de
segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será
totalmente digital, transmitido de forma online.

CONAP: PAINÉIS 7 E 8 DEBATEM DIREITO
DE FAMÍLIA E DIREITO AMBIENTAL
Dando continuidade aos debates da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), foram realizados debates
sobre Direito de Família e Direito Ambiental, nos painéis 7 e 8 da CONAP, na manhã desta
sexta-feira (16).

CONAP: ADVOCACIA DEBATE PROCESSO
CIVIL E PROCESSO PENAL
Dando continuidade aos debates da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), foram realizados debates
sobre Processo Civil e Processo Penal, nos painéis 5 e 6 da CONAP, na manhã desta sexta-feira
(16).

GESTÃO, EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E
INCLUSÃO DE GRUPOS DE VULNERÁVEIS NA
ADVOCACIA SÃO TEMAS DE PAINÉIS DA CONAP
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na tarde
desta sexta-feira (16), às atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) com
painéis sobre Gestão, Empreendedorismo, Inovação e Inclusão de Grupos de Vulneráveis na
Advocacia. Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo
Coronavírus (Covid-19), o evento sendo realizado de forma virtual, transmitido de forma online.
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16
CONAP: Painéis 9 e 10 debatem Direito
do Trabalho e Sororidade
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na tarde
desta sexta-feira (16), às atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) com
painéis sobre Direito do Trabalho e Sororidade. Este ano, devido aos protocolos de segurança
para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital,
transmitido de forma online.

CONAP: advogados debatem Publicidade
e Advocacia Pública nos painéis 15 e 16
Publicidade na Advocacia e Advocacia Pública foram temas dos debates da IX Conferência da
Advocacia Paraibana (CONAP) realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), na tarde desta sexta-feira (16). Este ano, devido aos protocolos de segurança
para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento sendo realizado de
forma virtual, transmitido de forma online.

Direito Imobiliário e Advocacia Negra
são temas de painéis da IX Conap
Dando continuidade aos debates da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), foram realizados debates
sobre Direito Imobiliário e Advocacia Negra, nos painéis 13 e 14 da CONAP, na tarde desta
sexta-feira (16).

Painel sobre Estado de Direito e
Democracia encerra programação
do segundo dia da CONAP
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), finalizou, as atividades da IX
Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), na noite desta sexta-feira (16), com painel sobre
Direito e Democracia. Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital, transmitido de forma
online.
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16
CONAP: Painéis 17 e 18 debatem Ensino
Jurídico e Prerrogativas
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na noite
desta sexta-feira (16), às atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) com
painéis sobre Prerrogativas e Exame de Ordem. Este ano, devido aos protocolos de segurança
para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital,
transmitido de forma online.

Colégio de Presidentes da Jovem
Advocacia é realizado durante a
Conap
Dentro das atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), a Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), sediou, na noite desta sexta-feira (16), o
Colégio de Presidentes das Comissões da Jovem Advocacia das Subseções da OAB do interior
do Estado.

Ministro do STJ participa da IX
Conferência da Advocacia Paraibana
O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca e a Presidente da
Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Nacional, Sandra Dino, ministraram
palestra, nesta sexta-feira (16), no painel 4, da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP).

17
CONAP: ADVOGADOS DEBATEM DIREITO TRIBUTÁRIO E
ADVOCACIA MUNICIPALISTA NOS PRIMEIROS PAINÉIS
DESTE SÁBADO
Dando continuidade aos debates da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), promovida pela
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), foram realizados debates sobre Direito
Tributário e Advocacia Municipalista, nos painéis 20 e 21 da CONAP, na manhã deste sábado (17).
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17
CONAP: PAINÉIS 22 E 23 DEBATEM DIREITO DO
CONSUMIDOR E JOVEM ADVOCACIA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), iniciou os debates da IX Conferência da
Advocacia Paraibana (CONAP), na manhã deste sábado (17), com painéis sobre Direito do Consumidor e
Jovem Advocacia. Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será totalmente digital, transmitido de forma online.

CONAP: Painéis 24 e 25 debatem Direito
Eleitoral, Advocacia e Novas Tecnologias
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), deu continuidade, na manhã deste sábado (17),
às atividades da IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP) com painéis sobre Direito Eleitoral, e Advocacia
e Novas Tecnologias. Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento é totalmente digital, transmitido de forma online.

Painéis sobre Direito Previdenciário e Mediação
e Arbitragem encerram programação temática
da IX CONAP
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), finalizou, os debates da IX Conferência da
Advocacia Paraibana (CONAP), na manhã deste sábado (17), com painéis sobre Direito Previdenciário e Mediação
e Arbitragem. Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus
(Covid-19), o evento será totalmente digital, transmitido de forma online.

CONAP: Com uma grande estrutura, OAB-PB
realiza maior Conferência de todos os tempos
A IX Conferência Estadual da Advocacia Paraibana (CONAP), maior encontro jurídico da OAB-PB, foi realizada
entre os dias 15 e 17 de outubro. Centenas de advogados da Paraíba, do Brasil, e de alguns países, se reuniram
para assistir a mais de 116 palestras, debates especiais, que já fazem parte da maior Conferência da história da
OAB-PB.
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17
OAB-PB ENCERRA IX CONAP E DIVULGA
CARTA DE JOÃO PESSOA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), encerrou, no início da tarde deste sábado
(17), a IX Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP), e divulgou a Carta de João Pessoa. Este ano,
devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus (Covid-19), o evento
será totalmente digital, transmitido de forma online.

20
Comissão da OAB-PB participa de reunião
com entidades de segurança e debate
intolerância religiosa do estado
A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional
Paraíba (OAB-PB), participou, na última quarta-feira (14), de reunião, nas dependências da
Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social da Paraíba.
A reunião foi realizada através de um pedido da Comissão, para que fossem planejadas ações
que visam trazer à lume a realidade sobre a intolerância religiosa do estado.

Ação social: Comissão da OAB-PB
entrega cestas básicas na Casa
do Migrante
A Comissão de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
realizou, na tarde da última quarta-feira (14), entrega de cestas básicas na Casa do Migrante,
projeto da Instituição Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, localizada na cidade do
Conde (PB). As cestas foram adquiridas com os valores arrecadados na conta OAB-PB Covid.

OAB-PB disponibiliza links das
palestras da IX Conap
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), disponibiliza, em seu canal do
Youtube, as palestras realizadas entre os dias 15 e 17 de outubro, na IX Conferência Estadual da
Advocacia Paraibana (CONAP).
Este ano, devido aos protocolos de segurança para prevenção ao contágio do novo Coronavírus
(Covid-19), o evento foi totalmente digital, transmitido de forma online.
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22
OAB-PB REALIZA CURSO SOBRE DIREITOS, DEVERES
E ATUAÇÃO DO ADVOGADO NAS ELEIÇÕES 2020;
PARTICIPE
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), através das Comissões de Defesa das
Prerrogativas e Valorização da Advocacia, e da Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar, em parceria
com a Escola Superior de Advocacia (ESA-PB), realizará, no próximo dia 31, das 9h00 às 13h00, o curso
Direitos, Deveres e Atuação do (a) Advogado (a) nas Eleições 2020.

23
OAB-PB realizará II Simpósio de Direito
Aeronáutico em dezembro; participe
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará, no dia 16 de dezembro, das 19h00 às 22h00, o II Simpósio de Direito Aeronáutico. O evento será gratuito, e
realizado de forma on-line através da plataforma Zoom.

28
JOÃO DE DEUS E FELIPE MENDONÇA PARTICIPAM DE
SOLENIDADE E RECEBEM PROJETO DE CONSTRUÇÃO
DA SUBSEÇÃO DE POMBAL
A subseção da OAB de Pombal-PB, realizou, na tarde dessa terça-feira (27), solenidade de entrega de
carteira ao advogado Dênis Caxias de Lacerda.
O evento teve como paraninfo o advogado coremense, José Laedson Andrade Silva, que proferiu discurso
de boas vidas ao mais novo integrante da advocacia paraibana.

relatório 2020 | OAB Paraíba

Pag 108

29
OAB-PB solicita ao TRE
atendimento adequado para
advogados e acesso a
magistrados durante as
eleições
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), por meio de sua
Comissão de Direito Eleitoral e Parlamentar, encaminhou ofícios ao presidente do
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB), o desembargador Joás de Brito Pereira, solicitando
da Justiça Eleitoral atendimento adequado a advogados e advogadas, durante o período
de campanha e nas eleições municipais deste ano.

30
EM NOTA, OAB-PB SE POSICIONA CONTRA MUDANÇA
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DO
JUDICIÁRIO
Nota de esclarecimento
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil , Seccional da Paraíba, vem esclarecer, em face da
publicação da resolução 31/2020, de 29/10/2020, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que dispõe
sobre o horário de funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos do Poder Judiciário do Estado
da Paraíba, que participou, pelo Vice-presidente João de Deus Quirino Filho, da reunião agendada pelo
Tribunal de Justiça para tratar do estabelecimento do novo horário de funcionamento do tribunal e dos
fóruns, mas, diferente do constante na resolução, não concordou com a alteração do horário para o primeiro grau de jurisdição, sobretudo nas comarcas da zona metropolitana de João Pessoa e Campina Grande,
de segunda a sexta-feira, das 07h00 às 13h00.

novembro

01
EM NOTA, OAB-PB REPUDIA AGRESSÕES DA
POLÍCIA MILITAR A ADVOGADO EM GUARABIRA
A Ordem dos Advogados do Brasil , Seccional Paraíba (OAB-PB), divulgou nota, na noite deste
domingo (1º), repudiando a violência sofrida pelo advogado Fábio Meireles na tarde de hoje, em
pleno exercício da profissão, na cidade de Guarabira, por integrantes da Polícia Militar da
Paraíba, que com comportamento manifestamente truculento, injustificável e desproporcional,
derrubaram o advogado e o algemaram, sob a alegação de desacato.
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03
OAB-PB APROVA DESAGRAVO PÚBLICO CONTRA
POLICIAIS QUE AGREDIRAM ADVOGADO EM GUARABIRA
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), aprovou, por unanimidade, durante reunião extraordinária, realizada na noite desta terça-feira (03), através do sistema de videoconferência, desagravo público em favor do advogado Fábio Meireles e contra integrantes da Polícia Militar
da Paraíba, que com comportamento manifestamente truculento, injustificável e desproporcional, derrubaram o advogado e o algemaram, sob a alegação de desacato, quando o advogado exercia a sua atividade
profissional.

04
CASO MARIANA FERRER: OAB-PB DIVULGA
NOTA DE REPÚDIO
NOTA DE REPÚDIO
A OAB-PB, através da Comissão de Combate à Violência e Impunidade Contra a Mulher, da
Rede Sororidade e Comissão da Mulher Advogada, vem manifestar seu repúdio sobre os fatos
divulgados, no dia 03 de novembro de 2020, ocorridos na ação penal, em trâmite no Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, que visa apurar crime de estupro cometido contra Mariana Borges
Ferreira, conhecida como “Mari Ferrer”.

05
COMISSÃO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM REALIZA
CAPACITAÇÃO GRATUITA SOBRE MEIOS ADEQUADOS
EM SOLUÇÃO DE CONFLITOS
A Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba
(OAB-PB), em parceria com a Escola Superior da Advocacia (Nova ESA), iniciou, nessa quarta-feira (04),
capacitação em Meios Adequados em Solução de Conflitos.
O curso tem como objetivo difundir os meios adequados de solução de conflitos, tais como: mediação,
arbitragem, práticas colaborativas e negociação.
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06
COMISSÃO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
INFORMA À ADVOCACIA PARAIBANA
COMO SOLICITAR ATENDIMENTO AO INSS
A Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba
(OAB-PB), informa à advocacia paraibana como solicitar atendimento de forma rápida e prática
ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Confira abaixo os serviços disponíveis, quais os documentos exigidos e como ser atendido por
email.

09
INTEGRANTES DA COMISSÃO DE DIREITO
INTERNACIONAL DA OAB TOMAM POSSE NA
COORDENAÇÃO ESTADUAL DAS RELAÇÕES
BRASIL-CHINA
Na última sexta-feira(06), na sede do Ibrachina, em São Paulo, foi empossada a Coordenação Estadual das
relações Brasil-China, composta por integrantes da Comissão de Direito Internacional da OAB PB, Dr Pedro
Igo, Presidente da Comissão, Dra Raquel Leite, Vice-presidente da comissão, Dra Vanessa Cunha Lima e Dr
Wilker Jeimisson perante o Presidente e o vice-presidente da Coordenação Nacional das Relações BrasilChina (CNRBC), Thomas Law e Sostenes Marchezine.

10
OAB-PB TORNA-SE SIGNATÁRIA DO PACTO
GLOBAL DA ONU E REFORÇA PROTAGONISMO
SOCIAL E DE COMBATE À CORRUPÇÃO
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), foi aceita como integrante do
Pacto da Organização das Nações Unidas (ONU), que foi lançado em 2000 pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, para as empresas e Instituições alinharem suas estratégias e
operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente
e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da
sociedade.
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12
OAB-PB E ESTADO DEBATEM SUPOSTA MAJORAÇÃO
DE TRIBUTOS NO SETOR AERONÁUTICO
A Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
realizou reunião virtual, nessa quarta-feira (11), com a secretaria de Fazenda do Estado da Paraíba para tratar
de incentivos fiscais para o setor aeronáutico.
A reunião foi realizada por videoconferência; com a participação do Secretário de Finanças, Marivaldo
Laureano; do secretário adjunto Bruno Frade; do presidente da Comissão, Marcelo Galvão; e dos integrantes da Comissão: Emanuel Ribeiro, João Gilberto e Marcial Sá.

16
COMISSÃO DA OAB-PB ACOMPANHA
INVESTIGAÇÕES DE CRIMES DE INJURIA
RACIAL E RACISMO COMETIDOS EM BANCO
E LOJA DE JOÃO PESSOA
A Comissão de Combate ao Racismo e a Discriminação Racial da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Paraíba (OAB/PB), representada na ocasião, pela presidente, Rafaella Brandão,
e pelas advogadas, Vivianne Oliveira e Mislene Santos, em companhia da representante do
movimento Marcha da Negritude Unificada da PB, a Senhora Marli, realizou uma visita institucional ao delegado Marcelo Falcone, para acompanhar de perto o andamento dos inquéritos dos
supostos crimes de injúria racial c/c racismo ocorridos numa agência bancária da Capital, bem
como, numa loja de departamento, ambos supostamente cometidos pela mesma agressora.

17
OAB-PB REALIZA DESAGRAVO PÚBLICO CONTRA
POLICIAIS QUE AGREDIRAM ADVOGADO EM GUARABIRA
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou nesta terça-feira (17), desagravo
público em favor do advogado Fábio Meireles e contra integrantes da Polícia Militar da Paraíba, que com
comportamento manifestamente truculento, injustificável e desproporcional, derrubaram o advogado e o
algemaram, sob a alegação de desacato, quando o advogado exercia a sua atividade profissional na cidade
de Guarabira, no início deste mês.
O desagravo, realizado na Praça Lima e Moura, no Centro da cidade, foi comandado pelo presidente da
OAB-PB, Paulo Maia e pelo presidente da Subseção de Guarabira, Alberto Evaristo.
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20
CAA-PB INSTITUI AUXÍLIO À ADVOCACIA DE
TODO ESTADO POR MEIO DE CESTA DE
NATAL SOLIDÁRIO QUE SERÁ DISTRIBUÍDA
EM DEZEMBRO
A Caixa de Assistência dos Advogados da Paraíba (CAAPB), tendo em vista o momento difícil
por que passa a advocacia, em decorrência da pandemia da COVID19, resolve instituir o auxílio
por meio de Cesta de Natal Solidário a advogados (as) e estagiários (as) adimplentes, que não
foram contemplados com nenhum outro benefício semelhante, inclusive o auxílio alimentação.

23
OAB-PB REALIZARÁ II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE
DIREITOS HUMANOS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO;
A Comissão de Ação Social da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizou, na
tarde da última sexta-feira (20), em parceria com a CAA-PB, mais uma entrega de cestas básicas, desta vez
para a ONG- Donos do Amanhã, localizada na Avenida Capitão José Pessoa, Nº 1097, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa.

24
CAA-PB INSTITUI AUXÍLIO À ADVOCACIA DE
TODO ESTADO POR MEIO DE CESTA DE
NATAL SOLIDÁRIO QUE SERÁ DISTRIBUÍDA
EM DEZEMBRO
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), irá realizar nos dias 11 e 12 de
dezembro a II Conferência Estadual de Direitos Humanos da OAB-PB. Devido às regras sanitárias e restrições impostas pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o evento será
totalmente virtual.
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26
OAB-PB REALIZA COLÉGIO DE TESOUREIROS
DE SUBSEÇÕES EM CAMPINA GRANDE
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB), realizará, no próximo dia 04 de dezembro,
o IV Colégio de Tesoureiros de Subseções da OAB. O evento acontecerá na sede da Escola Superior da
Advocacia da Subseção de Campina Grande (ESA-CG), que fica localizada na na Avenida Vigário Calixto,
945, no bairro do Catolé, com inicio previsto para as 10h00.

COLÉGIO DE PRESIDENTES DE SUBSEÇÕES DA PARAÍBA
APROVA PROPOSTA DE ELEIÇÕES DIRETAS PARA
OAB NACIONAL
O Colégio de Presidentes de Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (26), o memorando nº 009/2020, do Conselho Federal da
OAB, que recomenda à adoção do voto direto federativo nas eleições para diretoria da OAB Nacional,
alterando os artigos 53, parágrafo 2º, 63 e 67 do Estatuto da Advocacia (EAOAB).

MOÇÃO DE APLAUSOS: PRESIDENTES DAS SUBSEÇÕES
DO SERTÃO HOMENAGEIAM PAULO MAIA E RODRIGO
TOSCANO PELA BRILHANTE CONDUÇÃO DA CONAP
O Colégio de Presidentes de Subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba (OAB-PB),
entregou, nesta quinta-feira (26), Moção de Aplausos ao presidente da OAB-PB, Paulo Maia, e ao conselheiro federal da OAB, Rodrigo Toscano, pelo êxito da Conferência da Advocacia Paraibana (CONAP),
realizada no último mês de outubro.
As Moções de Aplauso foram idealizadas pelo presidente da Subseção da OAB de Pombal, Jaques Ramos
Wanderley, e acolhidas por todos os presidentes das Subseções do Sertão: Adélia Marques Formiga
(Sousa), Fred Igor (Patos), Jone Pereira (Cajazeiras), Marcílio Batista (Vale do Piancó), Manoel Arnóbio de
Sousa (Princesa Isabel) e Thállio Rosado (Catolé do Rocha).
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No ano de 2020, a Nova Escola Superior da Advocacia da Paraíba (Nova ESA) realizou 95 cursos,
certificando 5.462 participantes. Também houve a continuidade das cinco turmas de pós-graduação:
Advocacia Cível; Direito e Processo Tributário; Imobiliário e Notarial; Advocacia em Família e Sucessões e
Advocacia Criminal; totalizando 194 alunos de pós-graduação. Em 30 de outubro, foi lançada em João
Pessoa a turma de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário.
Em decorrência do período de isolamento social, provocado pela pandemia do coronavírus (Covid-19), a Nova Escola Superior disponibilizou uma plataforma EAD (Educação à Distância) para oferecer
diariamente cursos gratuitos à advocacia paraibana. Os cursos podem ser conferidos no site da Nova ESA:
www.esapb.org.br.
“É um projeto de responsabilidade social da Escola, com o intuito de minimizar as dificuldades naturais impostas pelo isolamento social, possibilitando que a Advocacia continue estudando e se atualizando,
saindo mais fortalecida desse cenário de crise que estamos enfrentando”, afirmou Diego Cabral, Diretor
Geral da Nova ESA.
O diretor de EAD e Assuntos Institucionais da ESA, Phillipe Martins, ressalta que “o projeto EAD era
um sonho antigo da escola que se tornou realidade". “Agora, os alunos contarão com mais um espaço
dinâmico de interação e aprendizagem aberto a todos os públicos. Juntamente com a TV ESA, que também
está sendo lançada, teremos muito mais conteúdo para os nossos alunos, que agora poderão acompanhar
a ESA de onde estiverem”, declarou.

PÓS-GRADUAÇÕES
Através da plataforma EAD, a Nova ESA
está disponibilizando todas as aulas da pós
graduações. Atualmente, a Nova ESA oferece as
seguintes pós-graduações: Advocacia Cível;
Direito e Processo Previdenciário; Direito
Eleitoral e Gestão Pública; Advocacia Criminal; e
Direito Imobiliário e Notarial.
Diego Cabral destaca que, através da
plataforma EAD, a escola visa minimizar as
dificuldades naturais impostas pelo isolamento
social. “Assim, possibilitamos que a advocacia
continue estudando e se atualizando, saindo
mais fortalecida diante desse cenário de crise
que estamos enfrentando”, afirmou.

FIQUE EM DIA
Dentro do plano de ação para minimizar os
efeitos negativos da pandemia, a Nova ESA lançou,
no mês de novembro, o programa “Fique em Dia”,
que concede descontos especiais para os alunos
regularizarem as mensalidades em atraso dos
cursos da Instituição. A diretora tesoureira da Nova
ESA, Jullyanna Viégas, destaca que o programa é
uma possibilidade de ajudar os alunos, que no
momento da pandemia, tiveram os seus orçamentos comprometidos. “Esse plano visa facilitar a
manutenção do estudante na atualização e o no
aperfeiçoamento de suas atividades profissionais,
com vistas à elevação técnico-profissional", disse.
O diretor geral da Escola, Diego Cabral,
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afirma que a pandemia provocou abalos naturais nos orçamentos dos alunos, mas a ESA
entende que eles não podem, nem devem parar
com a qualificação contínua, por isso lançou o
plano de refinanciamento das mensalidades.
O Fique em Dia oferece duas opções de
paga mento dos débitos: a primeira à vista,
através de boleto bancário, com isenção dos
juros e multa do período de atraso e concessão
do desconto ofertado ao aluno no momento
contratação da pós; e a segunda com parcelamento em até 12 vezes – valor originário da
PÓS – R$ 290,00 (duzentos e noventa reais),
mais o acréscimo de 15% de juros e multa no
montante do débito. Os interessados em negociarem os débitos devem acessar o link:
https://wdcom.typeform.com/to/beoknqy2 e,
após o preenchimento de um formulário, serão
atendidos pela Escola. Em caso de dúvidas e
mais informações contactar o financeiro da ESA
através do email: financeiro@esapb.org.br ou
99635-9886 (whatsapp).

CURSOS E LIVES
Dentro os inúmeros lives e cursos para
manter a advocacia atualizada, mesmo na
pandemia, destaca-se o Webinar sobre reflexos
do Regime Jurídico Emergencial no Direito Imobiliário, realizado em parceria com Conselho
Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI-PB). Também foram realizados webinar sobre
os Reflexos da Pandemia no Direito Previdenciário; de Direito de Famílias e Sucessões; sobre
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e Direitos do Consumidor em tempos de
pandemia; sobre Planejamento Patrimonial e
Existencial no Direito das Famílias; live sobre
Publicidade na Advocacia; Webinar; curso
sobre INSS Digital; workshop sobre perícia e
acidentes de trânisto; entre outros

Jurídicos com Elas”. O objetivo do projeto é o de
proporcionar a publicação das produções científicas das mulheres advogadas inscritas
OAB-PB, oriundas de estudos e experiências
práticas nas mais diversas áreas do Direito.

ARTIGOS CIENTÍFICOS

Os artigos devem ser, exclusivamente,
sobre temas jurídicos, de autoria de mulheres
advogadas devidamente inscritas na OAB-PB,
em consonância com os eixos indicados no
edital, e serão selecionados pela Comissão
Avaliadora.

No início de 2020, a Nova ESA abriu
edital para a submissão de artigos científicos
para a composição do 1º e-book “Diálogos

No ano
de 2020
a Escola Superior de Advocacia da Paraíba (ESA-PB) realizou um total de 95 cursos,
certificando 5.462 participantes. Ademais, houve a continuidade das 5 turmas de
pós-graduação: Advocacia Cível, Direito e Processo Tributário, Imobiliário e Notarial,
Advocacia em Família e Sucessões e Advocacia Criminal; totalizando 194 alunos de
pós-graduação. Ainda, em 30/10/2020 foi lançada em João Pessoa a turma de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário.
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2020
abril

15
Direto ao ponto IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA E O
PACOTE ANTICRIME
Matheus Carvalho

85

CERTIFICADOS EMITIDOS

16
O QUE SABER PARA FAZER
UM BOM ACORDO NO
PROCESSO DO TRABALHO
Diego Cabral

134

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto DIREITOS DOS ADVOGADOS
E ESTAGIÁRIOS DE FORMA
PRÁTICA
Allyson Fortuna

77

CERTIFICADOS EMITIDOS
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16
Direto ao ponto ASPECTOS PRÁTICOS
SOBRE PRAZOS

16
INCUBALAW
Priscilla Maciel

Sabrina Dourado

129

CERTIFICADOS EMITIDOS

59

CERTIFICADOS EMITIDOS

19

SUSPENSÃO DOS
CONTRATOS DE TRABALHO
a LUZ DA MP Nº 936/20
Diego Cabral

366

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto NULIDADES NO
PROCESSO PENAL
Alberdan Coelho

direto ao
ponto - direito
eleitoral

73

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto DIREITO ELEITORAL
Arthur Fialho

20

60

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL
Júnior Moura

53

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto FÉRIAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA (MP 927/2020)
Daniel Azevedo

114

CERTIFICADOS EMITIDOS
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25
Direto ao ponto OS EFEITOS DA COVID -19
NO SUPERENDIVIDAMENTO
Leandro Carvalho

27

CERTIFICADOS EMITIDOS

29
Direto ao ponto REVISÃO DE ACORDOS
TRABALHISTAS JUDICIAIS
EM RAZÃO DA COVID-19
Juliana Coelho

55

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto ASPECTOS
PREVIDENCIÁRIOS E
TRABALHISTAS DA MP
Nº 936 DE 01/04/2020
Pedro Igo

55

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto SEGURANÇA CIBERNÉTICA
DOS ESCRITÓRIOS DE
ADVOCACIA EM TEMPOS
DE COVID–19
Juliana Nóbrega

34

CERTIFICADOS EMITIDOS
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maio

03
04

Direto ao ponto COMPETÊNCIAS
Sabrina Dourado

30

Direto ao ponto RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS PARA
EMPRESAS

CERTIFICADOS EMITIDOS

Caio Marques

43

06
Direto ao ponto REVISÃO DE CONTRATOS
DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA EM
TEMPOS DE PANDEMIA
Gabriel Honorato

57

CERTIFICADOS EMITIDOS

CERTIFICADOS EMITIDOS

07
Direto ao ponto FLEXIBILIZAÇÃO DA RENDA
PER CAPTA
Thácio Gomes

13

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto A LEI ANTICRIME
(LEI Nº 13.964/2019) E OS
IMPACTOS NO INSTITUTO
DA COLABORAÇÃO
PREMIADA
Ítalo Oliveira

36

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
NAS AQUISIÇÕES
IMOBILIÁRIAS
Rogério Beltrão

16

CERTIFICADOS EMITIDOS
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08
Direto ao ponto COMO SE PREPARAR PARA
REALIZAR UMA BOA
AUDIÊNCIA
Luiz Guedes

71

CERTIFICADOS EMITIDOS

20
Direto ao ponto PENSÃO POR MORTE E AS
RESPECTIVAS ALTERAÇÕES
APÓS A EC 103/2019

25

Marcos Souza

52

Direto ao ponto ARBITRAGEM ONLINE EM
CONFLITOS DE CONSUMO
João Pedro Leite Barros

19

CERTIFICADOS EMITIDOS

26

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto COMO REALIZAR UM BOM
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Luiz Guedes

47

Direto ao ponto SURGIMENTO DO
DIREITO PENAL

CERTIFICADOS EMITIDOS

Felipe Negreiros

34

CERTIFICADOS EMITIDOS
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27
pesquisas e
produção
científica

28

PESQUISA E PRODUÇÃO
CIENTÍFICA (Minicurso
exclusivo para alunos
da pós-graduação em
Criminal)

Direto ao ponto NOVA LEI DO CADASTRO
POSITIVO

Phillipe Martins

36

CERTIFICADOS EMITIDOS

Leonardo Bessa

21

CERTIFICADOS EMITIDOS

junho

09
Direto ao ponto A TUTELA DO TEMPO DO
CONSUMIDOR NA
CONTEMPORANEIDADE
Laís Bergstein

13

CERTIFICADOS EMITIDOS

09
Direto ao ponto LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
Arthur Navarro

16

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto PLANOS DE SAÚDE E A
DEFESA DO CONSUMIDOR
Thiago Loyola

32

CERTIFICADOS EMITIDOS
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10

10

pesquisas e
produção
científica

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
(Minicurso exclusivo para
alunos da pós-graduação
em Criminal)

Direto ao ponto O DIREITO À SAÚDE E O
DIREITO DE IR E VIR À LUZ
DA CONVENÇÃO
INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS

Félix Araújo Neto

35

Arthur de Souza Bastos

CERTIFICADOS EMITIDOS

40

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto MIGRAÇÃO E PANDEMIA
COVID -19 NO CONTEXTO
BRASILEIRO
Letícia Pinheiro

40

13

CERTIFICADOS EMITIDOS

Direto ao ponto MERO ABORRECIMENTO E
SEUS REFLEXOS NAS
RELAÇÕES DE CONSUMO
Rodrigo Palomares

17

26

CERTIFICADOS EMITIDOS

produção
de peças
processuais

PRODUÇÃO DE PEÇAS
PROCESSUAIS (Minicurso
exclusivo para alunos
da pós-graduação
em Criminal)
Diego Cazé

36

CERTIFICADOS EMITIDOS
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Julho

09

09

curso
de pje

WEBINAR CRIMINALIDADE
E ECONOMIA

CURSO DE PJE
Ricardo Magalhães

Marcelo Turbay

31

Carolina Amorim

05

CERTIFICADOS EMITIDOS

CERTIFICADOS EMITIDOS

WEBINAR COMPRAS
PÚBLICAS E COVID-19
Laryssa Almeida
André Martins

WEBINAR DIREITO E
TECNOLOGIA

Harrison Targino
Luiz Felipe Simões
Priscilla Maciel

Lara Selem
Marcos Cabello
Victor Fonseca

50

08

CERTIFICADOS EMITIDOS

CERTIFICADOS EMITIDOS

29
WEBINAR INÍCIO DA
ADVOCACIA FRENTE À
PANDEMIA
Diego Cabral

Paulo Maia

48

CERTIFICADOS EMITIDOS

relatório 2020 | OAB Paraíba

Pag 125

agosto

10 a 21
SEMANA DE ATUALIZAÇÃO
JURÍDICA ESA -PB
Daniel Braga
Vladimir Miná
Tereza Freitas
Malcon Robert
Patrícia Bonetti

Washington Barbosa
Luana Melo
Késsia Liliana Dantas
Odon Bezerra
Juliana Coelho

Sérgio Cabral
Monalissa Dantas
Joelma Carneiro
Jullyanna Viégas
Félix Araújo Neto

André Motta
Delosmar Mendonça Júnior
Sheylla Campos
Janaína Rolemberg

334

CERTIFICADOS EMITIDOS

outubro

19
30
AULA INAUGURAL DA
PÓS-GRADUAÇÃO EM
DIREITO E PROCESSO
PREVIDENCIÁRIO
Yago Calado

DEFEITOS E INVALIDADES
DOS CONTRATOS E DOS
NEGÓCIOS JURÍDICOS EM
GERAL
Adriano Godinho

34

CERTIFICADOS EMITIDOS

Victor Gonçalves

18

CERTIFICADOS EMITIDOS
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CURSOS ONLINE

2020
maio

20
25
A
27

I WEBINAR DIREITO DAS
FAMÍLIAS E SUCESSÕES
Maria Cristina Santiago
Raphael Arnaud
Marcos Ehrhardt Júnior
Lívia Leal

1 A 3/06

188

CERTIFICADOS EMITIDOS

26

I CURSO
PREPARATÓRIO
ONLINE PARA A
JOVEM
ADVOCACIA

I CURSO PREPARATÓRIO
ONLINE PARA A JOVEM
ADVOCACIA - PARCERIA
com a Comissão
da Jovem Advocacia
Ana Isabella Lau
Italo Oliveira
Danielly Melo

Valéria Fernandes
Luiz Guedes
Alysson Fortuna

224

CERTIFICADOS EMITIDOS

WEBINAR COMPRAS
PÚBLICAS E COVID-19
Laryssa Almeida
André Martins

Harrison Targino
Luiz Felipe Simões
Priscilla Maciel

175

CERTIFICADOS EMITIDOS
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28

RELAÇÕES
CONDOMINIAIS
FRENTE À PAN
EMA DO
COVID-19

RELAÇÕES CONDOMINIAIS
FRENTE À PANDEMA DO
COVID-19 - PARCERIA com
a Comissão da Jovem
Advocacia

29

Caroline Pio

55

CERTIFICADOS EMITIDOS

REDE DE PROTEÇÃO
DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE PARCERIA com a Comissão
dos Direitos da Criança
e do Adolescente
Andrezza Ribeiro

Cristina Chaves

39

CERTIFICADOS EMITIDOS

junho

03

17

WEBINAR REFLEXOS DO
REGIME JURÍDICO
EMERGENCIAL NO DIREITO
IMOBILIÁRIO - PARCERIA
com a Comissão de
Direito Imobiliário
Adisson Leal
Atalá Correia
Cláudia Xavier

119
WEBINAR
MARKETING JURÍDICO

CERTIFICADOS EMITIDOS

Paulo Arruda

104

CERTIFICADOS EMITIDOS

relatório 2020 | OAB Paraíba

Pag 128

18
30

WEBINAR GESTÃO DE CRISE:
CONTROLE INTERNO E
SEGURANÇA JURÍDICA PARA
ATOS DE GESTORES DURANTE
A PANDEMIA – CAJAZEIRAS
Daniel Catelli
Regina Santos

WEBINAR DIREITOS DO
CONSUMIDOR EM TEMPOS
DE PANDEMIA

133

CERTIFICADOS EMITIDOS

Leandro Carvalho
Alfredo Rangel
Marié Miranda
Rafael Teixeira
Claúdia Lima Marques

207

CERTIFICADOS EMITIDOS

julho

01
03

WEBINAR ORATÓRIA
Shirley Almeida

141

CERTIFICADOS EMITIDOS

WEBINAR COMISSÕES DA
OAB-PB DEBATEM O
DESAPARECIMENTO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

08

Comissão dos Direitos da Criança
e do Adolescente
Comissão da Jovem Advocacia

98

CERTIFICADOS EMITIDOS

WEBINAR OS REFLEXOS DA
PANDEMIA NO DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
Jobson Sales
Omar Chamon

Victor Gonçalves
Jullyana Viégas
Hélio Gustavo Alves

441

CERTIFICADOS EMITIDOS
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13
IV COLÓQUIO EM
COMEMORAÇÃO AOS
30 ANOS DO ECA
Emérson Murilo
Viviene Freitas
Débson Melo

14

Carmem Rolim
Cristina Chaves
Eduardo Suplicy
Terçália Suassuna

43

WEBINAR COVID-19:
REFLEXÕES SOBRE O
TRABALHO INFANTIL E
APRENDIZAGEM

CERTIFICADOS EMITIDOS

Maria Felizardo
Michelli Ferrari

15

Maria Senmarinha
Daniel Azevedo

44

CERTIFICADOS EMITIDOS

WEBINAR ADVOCACIA
EXTRAJUDICIAL
Gabriela Pereira

89

CERTIFICADOS EMITIDOS

27
EDUCAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DA MULHER
NA POLÍTICA
Brenna Victória
Professora Dorinha
Adriana Rodrigues

45

CERTIFICADOS EMITIDOS
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agosto

05
06

ENCONTRO:
MULHER E FAMÍLIA
Isabelle Ramalho
Maria Cristina Santiago
Ana Carolina Brochado
Luciana Brasileiro

CURSO INSS DIGITAL
Wilker Macêdo

39

27

CERTIFICADOS EMITIDOS

CERTIFICADOS EMITIDOS

25
II WORKSHOP: MEIOS
ADEQUADOS DE SOLUÇÃO
DE CONFLITOS PARCERIA com a Comissão
de Conciliação,
Mediação e Arbitragem
Felipe de Macedo

75

CERTIFICADOS EMITIDOS

setembro

03
WEBINAR PLANEJAMENTO
PATRIMONIAL E EXISTENCIAL
NO DIREITO DAS FAMÍLIAS PARCERIA com a
Comissão de Direito de
Família e o IBDFAM/PB
Conrado Paulino
Ana Virgínia Cartaxo
Luciano Figueiredo

210

CERTIFICADOS EMITIDOS
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10
e

OS REFLEXOS DA LGPD NAS
RELAÇÕES DE TRABALHO PARCERIA com a Comissão
da Justiça do Trabalho

17

22

Paulo Henrique Tavares Daniel Sebadelhe
Jéssica Fernandes Francisco de Assis
Raissa Xavier
Iuri Pinheiro
Rafaela Sionek
Raphael Miziara

WEBINAR A MEDIAÇÃO
ESCOLAR E OS DIREITOS
HUMANOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

30

Maria de Nazaré Tavares
Joseane Azevedo

CERTIFICADOS EMITIDOS

outubro

DIREITO IMOBILIÁRIO
E NOTARIAL
Cláudia Xavier
Carlos Ulysses

Vladimir Miná
Everilda Brandão
Rogério Beltrão

25

CERTIFICADOS EMITIDOS

07
13
21
27/10
e

04/11
21

WEBINAR CURADOR
ESPECIAL NA ARBITRAGEM PARCERIA com a
Comissão de Conciliação,
Mediação e Arbitragem
Ane Elisa Perez
Danielle Farah
Ricardo Arce
Raphael Jadão

159

CERTIFICADOS EMITIDOS
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87

CERTIFICADOS EMITIDOS

15
a

17/10
Ana Virgínia Cartaxo
Eroulths Cortiano Jr.
Helanne Varela
Pablo Stolze
Ana Luiza Mouzinho
Reynaldo Soares
Sandra Dino
Valdomiro Siqueira
Dimitre Soares
Luciana Brasileiro
Rolf Madaleno
André Ziperer
Juliana Coelho
Rafael Lara
Rafaela Sionek
Silvia Cerqueira
Anna Caroline Lopes
João Camargo Neto
Ary Raghiant Neto
Greice Stocker
Raquel Preto
Robson Maia
Flávia Gimenes
Gisela Sampaio
Alberdan Coelho
Marco Vilar

IX CONFERÊNCIA DA
ADVOCACIA PARAIBANA
(online)
Ronnie Duarte
Adriano Godinho
Inácio Krauss
Bruno Miragem
Rafael Horn
Clarissa Costa
Eduardo Frade
Odon Bezerra
Erick Macedo
Camila Fonseca
Alfredo Rangel
Gustavo Rabay
Daniela Borges
Valber Azevedo
Mônica Lemos
Marlon Reis
Luis Viana
Thiciane Carneiro
Fernanda Marinela
Felipe Caon
Harrison Targino
Lígia Ziggiotti
Martsung Alencar
Luciano Maia
Valentina Jungmann
Maria Luiza Alencar
Cláudia Xavier
Gabriel Honorato
Ronnye Charles
Donato Henrique
Vaislan Maxsuel
José Fernando Simão
Maria Cristina Santiago
Maria Angelica dos Santos
José Teixeira de Carvalho Neto
Delosmar Mendonça
Maria Cláudia Buchiareli
José Alberto Simonetti

Pag 132

novembro

04
05
11 e
12/11

MEIOS ADEQUADOS DE
SOLUÇÃO DE CONFLITOS PARCERIA com a Comissão
de Conciliação, Mediação
e Arbitragem
Tatianne de Lacerda
Silvana Ferreira

38

06

CERTIFICADOS EMITIDOS

e

CICLO DE AULA NAS
UNIVERSIDADES SOBRE
PRERROGATIVAS DA
ADVOCACIA

10/11

65

CERTIFICADOS EMITIDOS

10
e

II CONFERÊNCIA ESTADUAL
DE DIREITOS HUMANOS DA
OAB-PB
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Pag 133

lives

2020
março

26
27

TRIBUTAÇÃO EM
TEMPOS DE CRISE
Alex Taveira
Aendria Souza

IMPOSTO SOBRE A RENDA
2020: CUIDADOS NA
DECLARAÇÃO
Eduardo Frade

30
DIREITOS DO CONSUMIDOR
EM TEMPOS DE CORONA
VÍRUS
Leandro Carvalho
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abril

01
02

SOLUÇÕES TRABALHISTAS
PARA O ENFRENTAMENTO
DA PANDEMIA
Paulo Maia
Diego Cabral

O CALENDÁRIO
ELEITORAL E A COVID-19
Harrison Targino
Rodrigo Rabello

06
OS IMPACTOS DA
COVID-19 NAS
LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

07

IMPACTOS DA PANDEMIA
NAS RELAÇOES DE
CONSUMO
Leandro Carvalho
Rodrigo Reul

OS IMPACTOS DA
COVID-19 NAS LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
Alexandre Dinoá
Laryssa Almeida

08
09

ADVOCACIA CRIMINAL
EM TEMPOS DE CRISE
Ítalo Oliveira
Gabriel Bulhões

AS NOVIDADES DO AUXÍLIO
EMERGENCIAL CONCEDIDO
AOS TRABALHADORES
INFORMAIS
Pedro Igo
Victor Gonçalvez
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15
16

CONEXÕES
PRERROGATIVAS
Allyson Fortuna
Franco Almada

IMPACTOS DA COVID-19
NO DIREITO DE FAMÍLIA
E SUCESSÕES
Gabriel Honorato
André Franco

23
IMPACTOS DA COVID-19
NO DIREITO IMOBILIÁRIO

COVID-19 E A LEI DE
RESPONSABILIDADE
FISCAL

Bruno Lemos
Rogério Beltrão

Tatiana Gusmão
André Martins
Alexandre Dinoá
Laryssa Almeida

27
A IMPORTÂNCIA DA
COMUNICAÇÃO CONSCIENTE
NA VIDA PROFISSIONAL E
PESSOAL
Vânia Bueno
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maio

06
07

MEDIDAS TRABALHISTAS
EM DECORRÊNCIA DA
COVID-19
Diego Cabral
Rafael Lara

COVID-19 E ENSINO
JURÍDICO: ENSINO
REMOTO OU EAD
Laryssa Almeida
Otto Cruz

14
CONSTITUIÇÃO: RESPEITO
E APLICAÇÃO EM TEMPOS
ESTRANHOS
Harrison Targino
Walber Agra

junho

02
O NOVO NORMAL
PARA A ADVOCACIA
Dhébson Murilo
Christiano Xavier

08
A APROVAÇÃO DO PL 3515
COMO ALTERNATIVA PARA
COMBATER O
SUPERENDIVIDAMENTO
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09
11

SEU ESCRITÓRIO
UMA STARTUP
Dhébson Murilo
Monyse Almeida

PUBLICIDADE NA
ADVOCACIA À LUZ DO
CÓDIGO DE ÉTICA E DO
PROVIMENTO Nº 94/2000
DO CFOAB
Stanley Marx
Josedeo Saraiva

julho

07
OS IMPACTOS DA
COVID-19 NAS
LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

METODOLOGIAS ATIVAS EM DIREITO: ENSINO JURÍDICO
PARTICIPATIVO E INOVADOR
Dhébson Murilo
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Marina Feferbaum
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agosto

20
OS IMPACTOS DA
COVID-19 NAS
LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS

O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
NA JUSTIÇA MILITAR
Flávio Milhomem

Vinícius Lúcio de Andrade

outubro

26
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA: QUESTOES
PRÁTICAS DOPROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
PREVIDENCIÁRIO APÓS A EC 103/19
André Bittencourt
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Raphael Romero

Pag 139

campanhas nas
redes sociais
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janeiro
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fevereiro
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agosto
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o
trabalho
não pode
parar

