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OAB EM
NÚMEROS
DE 16/03/2020 A 16/06/2020

9894

LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
74%

ATENDIDAS/EFETUADAS

11%

NÃO ATENDIDAS

14%

OUTROS

4752

PROTOCOLOS EXTERNOS
RECEBIDOS (1Doc)
2524

Central Digital de Alvarás

204

SOS Alvará

120

Presidência

*os registros são referentes ao período
supracitado, incluindo tentativas de ligações
em hora/dia que não havia expediente na
Seccional;

+ 739

atendimentos via redes sociais,
chamados técnicos e serviços de
Comunicação

+ 591

11.592

serviços e atendimentos por
chamados técnicos e memorandos
de Tecnologia da Informação

PRINCIPAIS PROTOCOLOS
DIGITAIS (1DOC) E ATENDIMENTOS
REMOTOS DURANTE A PANDEMIA
4752

PROTOCOLOS EXTERNOS RECEBIDOS (1Doc)

1234

MEMORANDOS INTERNOS EXPEDIDOS (1Doc)

700

CHAMADOS TÉCNICOS EXTERNOS RECEBIDOS

97%

resolvido

4906

OUTROS ATENDIMENTOS REMOTOS
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767

Secretaria Geral

+ 80

Certidões expedidos pela
Secretaria Geral

+ 582

Cadastros no INSS Digital pela
Secretaria Geral

+ 368

atendimentos pelo whatsapp
da Secretaria Geral
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+ 127

atendimentos via whatsapp e
presenciais do Espaço da Advocacia

264

Tesouraria

+ 898

atendimentos pelo Whatsapp

+ 2.932

atendimentos por email’s

30

TED / Corregedoria

CONSELHO PLENO
06 Sessões

+ de 20 Processos pautados / julgados

PRIMEIRA CÂMARA
03 Sessões
374 Processos de inscrição julgados
remotamente

SESSÕES DE JURAMENTO E
ENTREGA DE CARTEIRAS
03 Solenidades

16

Assessoria Jurídica

218 Carteiras Profissionais para
advogados e 7 estagiários expedidos
pela Secretaria Geral

87

Comissões

74

Comissão e Procuradoria
de Prerrogativas

67

Comissão de Sociedade

562

Protocolo Geral
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atos
normativos
OAB PB atuou em conjunto com o TJPB,
MPPB E DEFENSORIA PÚBLICA na regulação do
funcionamento do Poder Judiciário Estadual,
|;m7o vb7o Cul-7o t-|uo -|ov moul-ࢼov
1omfm|ov;m|u;-vbmvࢼ|b2ࡳ;vĸ

Ato normativo conjunto
n° 001/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 16/03/2020
vv;]u-- o -|;m7bl;m|o - -7o]-7ov rou |;Ѵ;=om;ķ ;Ŋl-bѴķ )_-|vrrķ vhbr; ; -rѴb1-ঞov
similares, exceto se o agente público ou servidor encarregado do atendimento não disponibilizar
ou;vr;1ঞo1om|-|o=m1bom-Ѵķo1-vb࢛o;lt;o-|;m7bl;m|ov;ub-ru;v;m1b-Ѵĺ
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
ru;vo ; -7oѴ;v1;m|;v -ru;;m7b7oķ -7b࣑m1b-v ; l;7b7-v t; bv;l ;b|-u o r;u;1bl;m|o 7o
7bu;b|oo0v;u-7-v-v]-u-mঞ-vѴ;]-bv;-ru;v;m2-7o-7o]-7oĺ
-mঞm_--vv;vvॗ;v7;fѴ]-l;m|o7ovॕu]࢛ov=u-1bom࢙ubov7o$ķ1ol-1;vvou;v|ub|o7ov
-7o]-7ov;r-u|;v7ovruo1;vvovr-|-7ovĺ
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Ato normativo conjunto
n° 002/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 17/03/2020
b1ovvr;mv--u;-Ѵb-2࢛o7-v-7b࣑m1b-vķv;vvॗ;v7o$ub0m-Ѵ7oিub;7;ॕu]࢛ov1oѴ;]b-7ovķ
;1;|-7ovov-|ovt;rovv-lv;uu;-Ѵb-7ovroul;bov|;1moѴॕ]b1ovĸ
b1ou;vv-Ѵ-7--rovvb0bѴb7-7;7;u;-Ѵb-2࢛oru;v;m1b-Ѵ7;-|ov1omvb7;u-7ovu];m|;vĺ
b1-u-lvvr;mvovovru-ov7ovruo1;vvov;ruo1;7bl;m|ovࣱvb1ovķl-vm࢛o7o ķu;vv-Ѵ-7ovķ_-0;-v1ourv;;r;7b2࢛o7;-Ѵ-u࢙vķm࢛oro7;m7oov-|ovv;u;lu;ঞu-7ov7;1-u|ॕuboķ
v-Ѵo1-vovu];m|;vĺ

O Ato normativo conjunto
n° 03/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 18/03/2020
"vr;m7;o-|;m7bl;m|oru;v;m1b-Ѵmoo7;u7b1b࢙ubo-|࣐ƒƐņƏƒņƑƏƑƏķv;m7o7bvromb0bѴb-7-u;Ѵ-2࢛o7ov|;Ѵ;=om;v7ov];u;m|;v7;=ॕumv;7ov1_;=;v7;1-u|ॕubovt;C1-lo0ub]-7ov
-l-m|࣑ŊѴov;l_ou࢙ubo7;;r;7b;m|;ĺ

O Ato normativo conjunto
n° 04/2020/TJPB/MPPB/DPE-PB/OAB-PB,
de 30/03/2020
uouuo]oķ -|࣐ ƒƏ 7; -0ubѴ 7; ƑƏƑƏķ - b]࣑m1b- 7ov |ov oul-ঞov omfm|ov m ƏƏƑ ;
ƏƏƒņƑƏƑƏņ$ņņ  ŊņŊķ vvr;m7;ķ -|࣐ ƒƏ 7; -0ubѴ 7; ƑƏƑƏķ |o7ov ov
ru-ovf7b1b-bv;-7lbmbv|u-ঞovķu;vv-Ѵot;mor;uझo7o7;vvr;mv࢛o7ovru-ov|u-|-7omo
1-r|ķl-m|࣐lŊv;-r0Ѵb1-2࢛o7;-|ovķ-vbmঞl-2ॗ;vķ-7bv|ub0b2࢛oķ-bmv|-u-2࢛o;-|u-lb|-2࢛o7;ruo1;vvov;ruo1;7bl;m|ovĺ

Unidos pelo bem-estar de
toda a advocacia paraíbana.
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ações
oab

ações
ações
MArço
MArço

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;

relatório ações covid-19 | OAB Paraíba

05
Pag 09

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.

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.

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;
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26/03
Caixa de Assistência divulga que
disponibilizará atendimento
psicológico gratuito para
advogados durante quarentena
do 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.

27/03
Caixa de Assistência divulga que concederá auxílio
financeiro a advogados que contraírem 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
relatório ações covid-19 | OAB Paraíba
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ações
ações
abril
abril

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

14/04
OAB-PB pede a senadores paraibanos que
rejeitem 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.
clique aqui

Clinico Geral contratado pela Caixa de
Assistência começa atender advogados
gratuitamente
clique aqui

15/04
SOS Alvarás: A OAB-PB, através das Comissões
de Combate à Morosidade e de Prerrogativas
dos Advogados, lança 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
clique aqui
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15/04
CAA-PB realiza campanha de
vacinação contra a gripe para
advogados de 15 a 17/04, em João
Pessoa e em todas as Subseções da
OAB-PB no interior do Estado.
clique aqui

16/04
OAB-PB realiza de forma inédita solenidade
virtual de entrega de carteiras a 120
advogados, advogadas e estagiários, de
João Pessoa e de oito Subseções do interior
da Paraíba.
clique aqui

“Fique em Dia”: OAB-PB edita resolução e
lança programa para facilitar pagamento
de anuidades
clique aqui

17/04
ESA lança plataforma EAD para
oferecer cursos gratuitos à
advocacia paraibana durante
quarentena
clique aqui

relatório ações covid-19 | OAB Paraíba

Pag 16

19/04
Covid 19: força-tarefa de
comissões da OAB-PB conserta
respirador pulmonar
clique aqui

20/04
Nova ESA mantém aulas de pós-graduações
na plataforma EAD
clique aqui

Em nota, OAB-PB defende democracia e
funcionamento regular do STF e
Congresso Nacional
clique aqui

Pesquisa aponta que 52,61% advogados
paraibanos são contra suspensão dos prazos
processuais A 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
clique aqui

21/04
OAB realiza fiscalização de
cobranças indevidas de honorários
na realização de cadastros no
Sistema de Auxílio Emergencial
clique aqui
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22/04
OAB-PB repudia humoristas por discursos que
discriminam pessoas com Transtorno
Espectro Autista
clique aqui

OAB-PB e Banco do Brasil realizam acordo
para pagamentos de alvarás e RPVs da
Justiça Federal pela Central de Alvarás
clique aqui

24/04
OAB-PB recebe veículo do
Conselho Federal para atuar
na defesa das prerrogativas e
fiscalizar exercício ilegal da
advocacia
clique aqui

OAB-PB solicita melhorias em
possíveis audiências e sessões
telepresenciais do TRT13
clique aqui
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28/04
OAB-PB sugere ajustes em
possíveis audiências e sessões
telepresenciais do TJPB
clique aqui

29/04
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) mantém trabalho em regime de
teletrabalho e dando impulso à tramitação
do seu acervo processual. A despeito de
todos os inconvenientes, o TED mantém ainda
disponível para novas representações que
podem ser protocoladas através do
protocolo online da instituição.
clique aqui

CAA concederá auxílio alimentação para
advogados carentes da Paraíba. A CAA-PB
publicou a resolução nº 03/2020, que
institui a concessão de auxílio alimentação,
para suprir emergencialmente a subsistência
de advogadas e advogados inscritos na
OAB-PB, detentores de comprovada carência
financeira.
clique aqui

30/04
Tribunal de Ética e Disciplina alerta
profissionais com relação a
publicidade através da internet
clique aqui
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maio

04/05
OAB-PB realiza 2ª Solenidade
virtual de entrega de carteiras a
advogados e estagiários
clique aqui

06/05
OAB-PB cria central para divulgar
contatos úteis para advogados de
Tribunais, Ministérios Públicos e
outros órgãos do sistema jurídico
durante a Pandemia
clique aqui

Comissões da OAB-PB e Rede Sororidade realizam pesquisa
sobre a “rotina da mulher advogada em tempo de Pandemia”

07/05
Juiz atende pleito da OAB e 2ª Vara
Mista de Patos destina R$ 50 mil para
o enfrentamento da Covid-19
clique aqui
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07/05
OAB-PB realiza de forma inédita o
III Colégio de Tesoureiros de Subseções
de forma remota
clique aqui

08/05
OAB-PB participa do I Encontro
Virtual da Mulher Advogada
do Nordeste
clique aqui

OAB-PB disponibiliza Espaço
da Advocacia para dar suporte
a advogados durante pandemia
clique aqui

09/05
OAB-PB orienta advogados a fornecer
contatos em petições
clique aqui
clique aqui
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11/05
Comissões da OAB realizam reunião virtual
para discutir melhorias no sistema
penitenciário da Paraíba
clique aqui

OAB-PB aprova desagravos públicos em
favor de advogados agredidos durante
o exercício da profissão
clique aqui

Comissão de Direito Securitário da
OAB-PB lança cartilha sobre contrato
de seguros
clique aqui

12/05
OAB-PB cria Comissão Especial
para Acompanhamento das Ações
de Enfrentamento à Covid-19
clique aqui

16/05
Comissão da OAB-PB recomenda uso
da mediação e arbitragem para
evitar conflitos judiciais
clique aqui
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18/05
TJPB acata liminar da OAB-PB e permite
funcionamento de escritórios de
advocacia durante a pandemia
clique aqui

OAB-PB, através da Comissão de Combate a
Morosidade Processual, realiza pesquisa sobre a
“morosidade processual no judiciário da Paraíba”

A OAB-PB, através da Comissão dos Direitos da Criança
e do Adolescente, realiza campanha de combate ao abuso
e à exploração sexual de crianças e adolescentes

19/05
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 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.

clique aqui

20/05
Comissão dos Direitos da Criança
e do Adolescente realiza Webinar
sobre adoção e seus procedimentos
clique aqui

Comissão de Direitos Humanos da OAB-PB realiza
Café Pensante Virtual com o Tema: HIV no Século XXI:
40 anos de luta
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22/05
Comissão de Ação Social da
OAB-PB entrega cestas básicas e
produtos de limpeza para abrigo
de idosos
clique aqui

25/05
Comissão da OAB-PB realiza
curso preparatório online
para Jovem Advocacia
clique aqui

26/05
CAA-PB inicia campanha de
vacinação contra gripe para
dependentes dos advogados
clique aqui

27/05
Rede Sororidade realiza encontro
virtual sobre os Impactos da Covida-19 na
Advocacia Feminina
clique aqui
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27/05
Comissão de Empreendedorismo
e Starturps Jurídicas realiza
bate-papo virtual com
estudantes de Direito
clique aqui

28/05
Tribunal de Ética e Disciplina realiza
primeiras sessões de julgamentos virtuais
clique aqui

OAB-PB realiza Webinar sobre rede de
proteção da criança e do adolescente
e sistemas de garantias
clique aqui

Comissão da OAB-PB participa de debate
sobre ensino religioso em tempos de
pandemia
clique aqui

Comissão da OAB-PB e ESA realizam
I Webinar sobre Direito e Tecnologia
clique aqui
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29/05
OAB-PB realiza solenidade virtual
de entrega de carteiras
clique aqui

CAA-PB inicianova etapa da campanha de
vacinação contra a gripe para advogados
e estagiários
clique aqui

Atuação da OAB-PB em favor da liberdade de expressão,
na defesa da livre imprensa e da Democracia

OAB e Abraji firmam convênio e lançam
cartilha para garantir segurança de
jornalistas
clique aqui

Instituições e Entidades de peso na
sociedade paraibana se articulam para
lançar Manifesto pela Democracia e
Liberdade de Expressão
clique aqui

OAB divulga nota em defesa do Exame
de Ordem e da qualidade profissional
clique aqui

CAA-PB entregará
cartão-alimentação
a advogados
clique aqui
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ações
ações
junho
junho

01/06
emite nota sobre decreto que impõe
medidas mais rígidas para contenção da
disseminação do Coronavírus na grande
João Pessoa e afirma vigilância nos direitos
fundamentais do cidadão
clique aqui

Conquista da OAB-PB: escritórios de
advocacia poderão funcionar durante
isolamento social rígido
clique aqui

02/06
Após decreto restritivo, Conselho
Pleno da OAB-PB defende continuidade
dos prazos do PJe
clique aqui
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26/06
Conselho Pleno da OAB-PB aprova plano de
retomada de funcionamento dos
escritórios de advocacia
clique aqui

OAB-PB Realizará conferência estadual da
advocacia paraibana de forma virtual
clique aqui

29/06
CAA-PB realiza Caravana de
Vacinação em diversas cidades do
interior vinculadas às Subseções
clique aqui
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ações
ações
julho
julho

02/07
OAB-PB presta assistência a
advogadas que tiveram prerrogativas
violadas na Central
de Polícia de João Pessoa
clique aqui

07/07
OAB-PB publica resolução que
regulamenta parâmetros para
registro de sociedades
de advogados
clique aqui

OAB-PB, TJ, MP e Defensoria Pública
debatem retomada das atividades
presenciais
clique aqui
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09/07
Auxílio Emergencial: Comissão da
OAB-PB prepara advocacia para
prestar trabalho voluntário em
convênio com MPF E DPU
clique aqui

10/07
CAA-PB concederá auxílio financeiro a
advogadas vítimas de violência doméstica
durante a pandemia
clique aqui

15/07
CAA-PB firma convênio com o BNB
que facilita linhas de crédito para
a advocacia paraibana
clique aqui

16/07
OAB-PB debate implantação da LGPD na
instituição com a empresa Vectra
Consultoria
clique aqui

relatório ações covid-19 | OAB Paraíba

Pag 30

17/07
OAB-PB divulga guia de orientações para
retorno das atividades presenciais da
advocacia
clique aqui

18/07
Redesim: OAB-PB lança programa
que facilita registro de sociedades
de advogados
clique aqui

20/07
Comissões debatem temas de grande
relevância através do primeiro ciclo do
OABAlfa
clique aqui

21/07
OAB-PB informa a Tribunais, Ministérios
Públicos, Policias e diversos órgãos
validade da Carteira Digital
clique aqui
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22/07
Rede Sororidade da OAB-PB realiza
ciclo de encontros virtuais
clique aqui

23/07
Comissão da OAB-PB acompanha caso das
pedras espalhadas na faixa de areia da
praia do Cabo Branco
clique aqui

Webinar: Comissões da OAB-PB debatem
desaparecimento de crianças e
adolescentes
clique aqui

30/07
OAB-PB lamenta desinstalação de
mais três comarcas na Paraíba:
“Prejuízo enorme para a Justiça”
clique aqui
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ações
ações
agosto
agosto

03/08
Paulo Maia e presidentes das seccionais da
OAB no Nordeste se mobilizam em defesa da
democracia
clique aqui

04/07
OAB-PB solicita ao TJ, TRT e TRF implantação
do sistema de atendimento virtual para
advocacia
clique aqui

OAB-PB aprova moção de aplausos a
advogados que atuaram para soltar homem
preso injustamente
clique aqui

OAB-PB lança Campanha de Valorização
da Advocacia
clique aqui
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11/07
No Dia do Advogado, CAA-PB inaugura rádio
com programação musical e amplo noticiário
de interesse da advocacia
clique aqui

14/07
Em nota, OAB-PB cobra apuração
de suposta fraude em site de
apostas do campeonato paraibano
clique aqui

17/07
OAB-PB retoma atividades presencias
clique aqui

18/07
OAB-PB recorre de decisão que
desinstalou comarca de Uiraúna
clique aqui
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19/08
OAB-PB discute construção da sede própria
da Subseção do Vale do Piancó em
Itaporanga
clique aqui

Funcionários da OAB-PB são treinados para
atender a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais
clique aqui

e faremos
mais por toda
advocacia
paraibana
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TED

_
Acelerou o processo de informatização e, seguindo a Resolução n. 19 e 20 do
Conselho Federal da OAB, iniciou o julgamento de processos disciplinares

_
Realizou o fracionamento do Tribunal, que passa a funcionar com 04 turmas,
realizando 04 sessões e 11 julgados;

_
O Tribunal permaneceu em atividade por meio de tele trabalho, fazendo atendimento através de telefone (2107.5200 – Ramal 9), e-mail e pelo Sistema
1Doc

_
Foram realizadas 21 representações disciplinares nesse período de isolamento.
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caa

_
Auxílio alimentação emergencial de 300 reais aos advogados em estado de
vulnerabilidade econômica. Deferidos em torno de 500 auxílios.

_
Auxílio especial COVID19 (1.000) aos advogados e estagiários que contraíram
o coronavírus e se encontrem em estado de necessidade econômica ou não
disponham de recursos suficientes para aquisição de medicamentos.

_
Várias etapas de vacinação contra gripe destinadas a advogados, estagiários e
seus dependentes, disponibilizando à advocacia, pela primeira vez, quase 4 mil
vacinas.

_
Entrega notadamente em dias de vacinação de kit de máscaras e álcool em
gel.

_
Atendimento psicológico: elevação de 06 para 12 sessões gratuitas.
Considerando a persistência da pandemia, a CAA acrescentou mais 10
sessões psicológicas gratuitas.

_
Convênio, em companhia da CONCAD, para atendimento por uma rede de
psicólogos em todo Brasil, com preço reduzido.

_
Atendimento por nutricionista aos advogados por preço de consulta também
reduzido.
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_
Realização de convênios em diversas especialidades, dando ênfase, nesse
tempo de pandemia, para aquelas que mais de perto podem beneficiar o advogado.

_

Seguro amamentação pela CAA á mãe-advogada que, em razão de estar amamentando, sofre financeiramente com a redução da atividade advocatícia.

_

Telemedicina: contratação de médico para atendimento gratuito a advogados
e estagiários (consultas e prescrição de exames e de medicamentos), ocorrendo via on line para todo estado.

_

Convênio com Laboratório para a realização de teste sorológico da COVID19
por preço reduzido, beneficiando advogados, estagiários e seus dependentes,
com participação financeira de 100 reais da CAA, quando solicitado pelos advogados e estagiários de todo estado, com extensão, no primeiro caso, aos
funcionários da Seccional, da CAA e Esa.
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esa

A Escola Superior de Advocacia da Paraíba lançou o plano de ação em
razão da Pandemia do Coronavírus: Lança EAD e realiza as aulas de pós-graduações na plataforma, disponibiliza cursos on-line gratuitos, congela 50% da
mensalidade da pós 2020 e a possibilidade de parcelamento dos outros 50%,
atendimentos remotos.

CURSOS E EVENTOS
REALIZADOs
PELA PLATAFORMA EAD

33

cursos

1.840

matriculados

MINICURSOS

114

matriculas

O QUE SABER PARA FAZER UM
BOM ACORDO NO PROCESSO
DO TRABALHO?
PROFº DIEGO CABRAL

MINICURSO

364

matriculas

304

matriculas

20

matriculas

20

matriculas

SUSPENSÃO DOS CONTRATOS
DE TRABALHO À LUZ DA MP
N. 936/20

INCUBALAW

WEBINÁRIO

COMPRAS PÚBLICAS E
COVID – 19

MIGRAÇÃO E PANDEMIA
COVID – 19 NO CONTEXTO
BRASILEIRO
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21

matriculas

-

matriculas

13

matriculas

-

matriculas

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

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
PLANOS DE SAÚDE E A DEFESA DO
CONSUMIDOR

A TUTELA DO TEMPO DO
CONSUMIDOR NA
CONTEMPORANEIDADE

16

NOVA LEI DO CADASTRO
POSITIVO

32

COMO REALIZAR UM BOM
ATENDIMENTO AO CLIENTE

18

SURGIMENTO DO
DIREITO PENAL

13

ARBITRAGEM ONLINE EM
CONFLITOS DE CONSUMO

matriculas

matriculas

matriculas

matriculas

42

matriculas

PENSÃO POR MORTE E AS
RESPECTIVAS ALTERAÇÕES
APÓS A EC 103/2019
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32

SEGURANÇA CIBERNÉTICA DOS
ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA EM
TEMPOS DE COVID-19

59

COMO SE PREPARAR PARA
REALIZAR UMA BOA AUDIÊNCIA

matriculas

matriculas

47

matriculas

14

matriculas

11

matriculas

26

matriculas

32

matriculas

26

matriculas

74

matriculas

REVISÃO DE CONTRATOS DE
LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA EM
TEMPOS DE PANDEMIA

CLAUSULA DE TOLERÂNCIA NAS
AQUISIÇÕES IMOBILIÁRIAS

FLEXIBILIZAÇÃO DA
RENDA PER CAPTA

A LEI ANTICRIME (LEI Nº 13.964:2019)
E OS IMPACTOS NO INSTITUTO DA
COLABORAÇÃO PREMIADA

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS PARA EMPRESAS

COMPETÊNCIAS

DIREITOS DOS ADVOGADOS E
ESTAGIÁRIOS DE FORMA PRÁTICA
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84

matriculas

58

matriculas

112

matriculas

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
E O PACOTE ANTICRIME

REGISTRO DE CANDIDATURAS

FÉRIAS EM TEMPOS DE
PANDEMIA (MP 927/2020)

57

ASPECTOS PRÁTICOS
SOBRE PRAZOS

70

NULIDADES NO
PROCESSUAL PENAL

51

ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL

matriculas

matriculas

matriculas

52

matriculas

27

matriculas

49

matriculas

ASPECTOS PREVIDENCIÁRIOS E
TRABALHISTAS DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 936 DE 1 DE
ABRIL DE 2020

OS EFEITOS DA COVID-19 NO
SUPERENDIVIDAMENTO

REVISÃO DE ACORDOS
TRABALHISTAS JUDICIAIS EM
RAZÃO DO COVID-19
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subseções

CAJAZEIRAS
CAJAZEIRAS
_
Duas etapa de vacinação promovida pela CAA - PB com a Subseção
local;

_

Doação de presentes as mamães advogadas adimplentes em comemoração ao dia das mães;

_

Participação na campanha Cajazeiras Solidária, junto com diversas
outras instituições, públicas e privadas, em que foi arrecadado toneladas de alimentos e valores financeiros para distribuição com os mais
carentes da Cidade e ainda a aquisição de recursos para compra de
testes rápidos para distribuição com os setores de saúde local.

_

Realização de Webinar, em parceria com a ESA-PB, sobre “Gestão de
Crise: Controle interno e segurança jurídica para atos de gestores durante a Pandemia”;

_

Distribuição de kits com álcool gel e máscaras para beneficiários do
bolsa família;
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_
Participação de reunião virtual com o juiz substituto da Vara do Trabalho de Sousa, Dr Clovis Rodrigues, e com representantes da OAB Subseção de Sousa, tendo como pauta a realização de audiências telepresenciais, com base na Recomendação do TRT13 SCR nº 005/2020

cariri
cariri
25/03
Campanha Pandemia com Empatia: recolhimento e doação de itens
de material de limpeza para comunidades carentes de Monteiro

06/04
Reunião virtual da presidência das subseções e diretoria da
OAB/PB e CAA/PB para adoção de medidas no enfrentamento
ao Covid-19

relatório ações covid-19 | OAB Paraíba

Pag 48

08/04
Entrega de máscaras e álcool em gel em Monteiro,
Sumé e Serra Branca

16/04
Primeira Solenidade de entrega de carteiras por meio de
vídeo conferência para advogados no cariri

|
realização da Primeira fase da vacinação contra gripe

15/05
Reunião com a diretoria da Subseção Cariri para tratar de questões
voltadas a advocacia local durante a Pandemia e tratativa com a
seccional sobre a implantação do auxílio emergencial para
advocacia

24/05
Participação da Presidente da Subseção Cariri no encontro virtual
da rede de Sororidade no enfrentamento da violência contra a
mulher durante a pandemia

30/05
Segunda solenidade virtual de entrega de carteiras
para advogados no cariri
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02/06
Realização da Segunda fase da vacinação contra gripe

10/06
Reunião com Juiz da 2° Vara de Monteiro, para definição de meios
virtuais que melhores a comunicação entre advogados/juiz

15/06
Lançamento do “peça seu processo concluso pelo Instagram”,
um canal direto para facilitar e impulsionar processos
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catolé
catolédo
dorocha
rocha
_
Distribuição de cestas básicas, máscaras e álcool gel para pessoas
carentes;

_
Divulgação e esclarecimentos de direitos da população no período da
pandemia;

_
Participação ativa do Comitê de Combate ao Covid19 em Catolé do
Rocha;

_
Envio de ofícios as prefeituras e câmaras municipais sobre as ações
adotadas para combate ao covid19, ofícios para as promotorias e
Poder Judiciário cobrando atuação na pandemia;

_
Intermediação junto aos bancos e inss sobre atendimento dos advogados

pombal
pombal
_
Campanhas de vacinação;

_
Distribuição dos kits com álcool gel e máscaras;
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princesa
princesaisabel
isabel
_
Instalação da sede da subseção de Princesa Isabel - Construído primeiro capítulo

_
CAMPANHA OAB CONTRA A FOME EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS - Objetivou arrecadar alimentos para distribuição com as comunidades carentes atingidas pela pandemia.

_
Campanha de esclarecimento e combate a respeito de práticas abusivas de comerciantes em tempo de pandemia - Proibir a onerosidade
excessiva decorrente da necessidade ocorrida, em virtude, da pandemia.

_
Campanha de Vacinação - Público alvo advogados e dependentes.
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sousa
sousa
_
Participação de reunião virtual com o juiz substituto da Vara do Trabalho de Sousa, Dr Clovis Rodrigues, e com representantes da OAB Subseção de Cajazeiras, tendo como pauta a realização de audiências
telepresenciais, com base na Recomendação do TRT13 SCR nº
005/2020.

_
Campanhas de vacinação;
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vale
valedo
domamanguape
mamanguape
_
Campanhas de vacinação;

_
Distribuição dos kits com álcool gel e máscaras;

_
Orientações para cadastro no anuidade zero;

_
Orientações sobre acessos aos fóruns e tribunais;
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acompanhe as
ações da OAB-PB
pelo site
oabpb.org.br
ou pelas nossas
redes sociais
@oab paraíba

