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Ato normativo conjunto
n° 001/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 16/03/2020

Assegurava o atendimento a advogados por telefone, e-mail, WhatsApp, skipe e aplicativos 
similares, exceto se o agente público ou servidor encarregado do atendimento não disponibilizar 
o respectivo contato funcional, ocasião em que o atendimento seria presencial.

Assegurava a realização de audiências por videoconferência, mas assegurava a realização 
presencial das sessões do tribunal do júri de réu preso, audiências de custódia, audiências de réu 
preso e adolescentes apreendido, audiências e medidas que visem evitar o perecimento do 
direito observadas as garantias legais e a presença do advogado.

Mantinha as sessões de julgamento dos órgãos fracionários do TJPB, com acesso restrito dos 
advogados e partes dos processos pautados.

 OAB PB atuou em conjunto com o TJPB, 
MPPB E DEFENSORIA PÚBLICA na regulação do 
funcionamento do Poder Judiciário Estadual, 
tendo sido firmado quatro atos normativos 
conjuntos entre as instituições.
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Ato normativo conjunto 
n° 002/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 17/03/2020

Ficou suspensa a realização das audiências, sessões do Tribunal do Júri e de órgãos colegiados, 
excetuados os atos que possam ser realizados por meios tecnológicos;

Ficou ressalvada a possibilidade de realização presencial de atos considerados urgentes.

Ficaram suspensos os prazos dos processos e procedimentos físicos, mas não do PJE, ressalva-
dos, habeas corpus e expedição de alvarás, não podendo os autos serem retirados de cartório, 
salvo casos urgentes.

O Ato normativo conjunto
n° 03/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 18/03/2020

Suspendeu o atendimento presencial no Poder Judiciário até 31/03/2020, sendo disponibiliza-
da relação dos telefones dos gerentes de fóruns e dos chefes de cartórios que ficam obrigados 
a mantê-los em horário de expediente.

O Ato normativo conjunto
n° 04/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 30/03/2020

Prorrogou, até 30 de abril de 2020, a vigência dos Atos Normativos Conjuntos nº 002 e 
003/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB, suspendeu, até 30 de abril de 2020, todos os 
prazos judiciais e administrativos, ressalvou que no período de suspensão dos prazos tratado no 
caput, mantém-se a publicação de atos, as intimações, a distribuição, a instauração e a tramita-
ção de processos e procedimentos.

 Unidos pelo bem-estar de 
toda a advocacia paraíbana.
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18/03
Comissão da OAB-PB solicita suspensão
dos prazos processuais na Justiça
do Trabalho

OAB-PB, Governo do Estado e Poder
Judiciário discutem implantação de
videoconferência em presídios e ações
contra o coronavírus

19/03
OAB-PB presta assistência a advogados
impedidos de retornar ao Brasil em razão
do COVID-19.

21/03
A OAB-PB disponibiliza aplicativo
móvel e diversos canais
de atendimento no período da
quarentena;
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23/03
Pela Resolução de Diretoria 02/2020, prorroga o vencimento das
parcelas decorrentes do parcelamento das anuidades devidas nos
meses de março, abril e maio de 2020, sem atualização monetária ou
juros, oriundas inclusive de acordos judiciais, para os meses de
outubro, novembro e dezembro de 2020 e prorroga para 30 de
dezembro de 2020 o vencimento da anuidade.

25/03
A Escola Superior de Advocacia da
Paraíba divulgou o plano de ação em
razão da Pandemia do Coronavírus:
atendimentos remotos, aulas da pós
na plataforma on-line, congelamento
de 50% da mensalidade da pós 2020 e
a possibilidade de parcelamento dos
outros 50%, disponibilização de
cursos on-line gratuitos

26/03
pela Resolução de Diretoria Nº 03/2020,
estabelece o Programa Fique em dia, com
normas e facilidades para quitação de
anuidades;

24/03
expedição de oficio ao TJPB, TRT e Justiça Federal no sentido
de que fossem priorizados o atendimento aos pedidos de
alvarás, pedidos de levantamento de importância em
dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação
de bens apreendidos, pagamento de precatórios e
requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias
de depósito.
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26/03
Caixa de Assistência divulga que
disponibilizará atendimento
psicológico gratuito para
advogados durante quarentena
do coronavírus;

29/03
A OAB-PB obtém liminar que obriga
o Banco do Brasil a processar
pagamentos de Alvarás, RPV’s ou
qualquer ordem judicial dE
pagamento

31/03
A OAB-PB, através da Comissão de Direito
à Saúde, faz campanha sobre a importância
dos cuidados com a saúde mental durante
o período de isolamento social

27/03
Caixa de Assistência divulga que concederá auxílio
financeiro a advogados que contraírem coronavírus.

Resolução de Diretoria 004/2020, suspende o atendimento
presencial na OAB PB e todos os prazos nos procedimentos
ético-disciplinares do Tribunal de Ética e Disciplina, bem como
nos processos de competência do Conselho Pleno, da
1 e 2 câmara, do Órgão Especial e da Comissão de Sociedade
de Advogados ou qualquer outro processo que trâmite
originariamente na OAB-PB, a contar do dia 24.03.2020 até o
dia 07.04.2020.

OAB-PB solicita liberação de alvarás
judiciais e diretor da Justiça Federal
garante agilizar pleito.

Pag 07relatório ações covid-19 | OAB Paraíba



01/04
a OAB PB requer ao Ministro da Educação a
suspensão da cobrança das parcelas do
FIES dos próximos quatro meses ou até que
novas medidas sejam informadas pelas
autoridades forma de mitigar os efeitos
econômicos causados pela privação social

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.

comissão de Direito Imobiliário da OAB-PB
emite nota contra propaganda e captação
de clientes durante pandemia.

02/04
Segunda Câmara da OAB-PB
realizou reunião virtual
inédita para avaliar ações
durante o período da
quarentena e apresentar
novidades para a advocacia
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03/04
pela Resolução de Diretoria 06/2020, regulou o
funcionamento remoto da comissão de sociedades de
advogados da OAB PB na tramitação de processos de
sua competência durante a COVID19 e aplicou redução
de 50% no valor das taxas e emolumentos para registro
de sociedades de advogados, alterações sociais e
averbações de contratos de associação de advogados.

04/04
OAB-PB lança Central Digital de
Alvarás e disponibiliza serviço
para processamento dos alvarás
emitidas para recebimento na
Caixa Econômica Federal.

CAA-PB divulga que manterá
entrega de máscaras e álcool
em gel para advogados.

06/04
pela Resolução de Diretoria Nº 07/ 2020 institui
o Sistema de Sessões Remotas do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil
da Paraíba durante o estado de Calamidade
Pública - COVID-19, válido para os órgãos
colegiados da seccional.

OAB-PB comunica
procedimento para
pagamentos de alvarás,
RPVs e precatórios
pelo Banco do Brasil;
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06/04
OAB-PB solicita ao TJPB, TRT e TRF5
liberação de precatórios com
pagamento previsto para 2020

pela Resolução de Diretoria Nº 08/ 2020
institui a campanha de arrecadação de
fundos para atendimento de necessidades
sociais decorrentes do estado de
Calamidade Pública – COVID-19

A OAB Paraíba, através da Comissão de
Combate a Violência e Impunidade contra a
Mulher, integrada a Rede de atenção às
Mulheres em situação de Violência Doméstica
e Sexual, intensifica campanha de
enfrentamento a violência doméstica contra
as mulheres no período de isolamento social.

07/04
OAB-PB sugere ao TJPB divulgação da
produtividade dos magistrados durante
quarentena, priorização na expedição e
liberação de alvarás, RPVs e sustentação
oral por videoconferência.

CAA-PB contrata clínico geral para
atendimento gratuito à advocacia
paraibana;

OAB-PB solicita à PMJP, CMJP e Secretaria
da Receita suspensão da cobrança do
ISSQN de autônomos
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acompanhe as
ações da OAB-PB
pelo site
oabpb.org.br
ou pelas
nossas redes sociais
@oab paraíba

08/04
Primeira Câmara da OAB-PB
realiza reunião remota e
julga 170 processos

15/04
A OAB-PB, através das Comissões de
Morosidade e de Prerrogativas dos
Advogados, lançou o SOS Alvarás para
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.
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