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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUIZ FUX  

 

PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - CFOAB, entidade de serviço público independente dotado de personalidade 

jurídica e forma federativa, conforme Lei nº 8.906/94, inscrito no CNPJ sob o nº 

33.205.451/0001-14, representado neste ato por seu Presidente, FELIPE SANTA 

CRUZ, por intermédio de seus advogados infra-assinados, com instrumento 

procuratório incluso e endereço para comunicações na SAUS, Quadra 5 – Lote 1 – Bloco 

M – Brasília/DF, CEP 70.070-939 e a OAB/AMAPÁ, entidade de serviço público 

independente dotado de personalidade jurídica e forma federativa, conforme Lei nº 

8.906/94, inscrita no CNPJ sob o nº 05.863.212/0001-16, representada neste ato por seu 

Presidente, AURINEY UCHÔA DE BRITO, com instrumento procuratório incluso e 

endereço para comunicações na Av. Amazonas, 26 cep 68.900-000,  vêm perante Vossa 

Excelência, com base no art. 98 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Nacional 

de Justiça, apresentar o presente 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 

com vistas à suspensão dos prazos processuais dos processos oriundos do Estado do 

Amapá em todos os Tribunais brasileiros, inclusive os Tribunais Superiores, em razão 

da fundamentação a seguir delineada: 
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I – DO CABIMENTO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS  

 

O artigo 98 do Regimento Interno deste Conselho Nacional de Justiça 

determina que:  

 

Art. 98. As propostas e sugestões tendentes à melhoria da eficiência e 

eficácia do Poder Judiciário bem como todo e qualquer expediente que 

não tenha classificação específica nem seja acessório ou incidente 

serão incluídos na classe de pedido de providências, cabendo ao 

Plenário do CNJ ou ao Corregedor Nacional de Justiça, conforme a 

respectiva competência, o seu conhecimento e julgamento. 

 

Tendo em vista que o objeto do presente requerimento não possui 

classificação específica, cabível, por consequência, a propositura de Pedido de 

Providências.  

 

II – DA LEGITIMIDADE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil possui tradição na defesa da 

Constituição, dos direitos humanos e da justiça social. Aliás, trata-se de uma 

competência legal (art. 44, I da Lei Federal n. 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da 

OAB) pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, competindo aos Presidentes dos 

Conselhos e das Subseções da OAB intervir em inquéritos e processos em que sejam 

indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB (Art. 49, parágrafo único), como 

vemos: 

Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, serviço público dotado de 

personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade: 

I – Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, 

os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela 

rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das 

instituições jurídicas. 

 

Nesse contexto, impende referir que a situação que ocasionou o presente 

Pedido de Providências demanda intervenção da OAB. 
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III – DO ESCORÇO FÁTICO E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

Diante dos graves acontecimentos que assolam o Estado do Amapá, que 

se encontra com o abastecimento de energia elétrica interrompido há três dias, esta 

Entidade e a OAB/AP vêm requerer o que segue, com base nas razões expostas a seguir.  

 

No dia 03 de novembro do ano corrente, um incêndio atingiu uma 

subestação de Macapá, capital do Estado, e danificou dois dos três transformadores, fato 

que ensejou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em praticamente todo 

território Amapaense, ocasionando verdadeiro estado de calamidade pública, haja vista 

as graves consequências oriundas do mencionado incidente. Dentre elas, destacamos:  

 

(i) Dos 16 municípios, 13 estão sem energia elétrica há 2 dias, incluída 

a capital, que tem aproximadamente 500 mil habitantes; 

(ii) Ausência de água encanada;  

(iii) Ausência de internet; 

(iv) Os postos de gasolina não podem operar sem energia, então, já há 

falta gasolina; 

(v) Impossibilidade de saque de dinheiro nos caixas eletrônicos;  

(vi) Inviabilidade de realizar compras com cartão; 

(vii) Pico de contaminação e lotação nos hospitais devido a pandemia. 

Os hospitais estão funcionando por gerador e não há como prever 

por quanto tempo ainda funcionarão. As cirurgias foram 

interrompidas.  

 

Desta feita, em razão da grave situação que ora se apresenta, necessária a 

suspensão dos prazos processuais dos processos em trâmite/oriundos do Estado do 

Amapá, haja vista a impossibilidade do exercício profissional pelos causídicos atuam 

em território Amapaense.   

O art. 133 da Constituição Federal reza que “o advogado é indispensável 

à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício 

da profissão, nos limites da lei.” 
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Erigido à condição de elemento indispensável à administração da Justiça 

pela Constituição Federal de 1988, o advogado exerce serviço público dotado de 

relevância social ao atuar na defesa e promoção dos direitos e interesses dos seus clientes 

contribuindo substancialmente para a promoção de uma sociedade livre, justa e 

solidária.  

José Afonso da Silva1 ensina que “advocacia não é apenas uma profissão, 

é também um múnus é a única habilitação profissional que constitui pressuposto 

essencial à formação de um dos Poderes do Estado: o Poder Judiciário”. 

Assim sendo, diante da relevância social do papel do advogado, bem 

como o iminente risco de perda de prazos pelos causídicos que atuam no Estado do 

Amapá, o que poderá acarretar grave prejuízo aos jurisdicionados, a OAB requer 

a V.Exa. que seja determinada a suspensão dos prazos processuais de todas as demandas 

oriundas do Estado do Amapá, em todos os tribunais brasileiros, inclusive os Tribunais 

Superiores, com efeito retroativo a contar de 03 de novembro do ano corrente, enquanto 

durar a situação de calamidade, visando com tal medida, minimizar prejuízos aos 

advogados e cidadãos representados.  

 

IV – DO PEDIDO LIMINAR  

 

  O artigo 99 do Regimento Interno deste Conselho autoriza a adoção de 

providências acauteladoras nos casos em que houver risco de prejuízo iminente ou grave 

repercussão. Vejamos: 

 

Art. 99. Em caso de risco de prejuízo iminente ou de grave repercussão, 

o Plenário do CNJ, o Presidente ou o Relator poderão, no âmbito de 

sua competência e motivadamente, adotar providências acauteladoras 

sem a prévia manifestação da autoridade, observados os limites legais.  

Parágrafo único. Quando a medida cautelar for deferida pelo Relator, 

será submetida a referendo do Plenário na primeira sessão ordinária 

seguinte. 

 

 
1 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21 ed. São Paulo. Malheiros, 2002. 
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  No presente caso, tendo em vista a iminência de perda de prazos e graves 

prejuízos tanto aos advogados como aos jurisdicionados, necessária a concessão de 

medida liminar com a consequente determinação de que o Tribunal de Justiça do Estado 

do Amapá, a Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Amapá, o Tribunal 

Regional Eleitoral do Amapá,  o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 8 ª Região, o STJ, STF, TST e o TSE suspendam os prazos 

processuais no que toca aos processos oriundos do Estado do Amapá. 

 

  Necessário destacar que a concessão da medida liminar ora pleiteada não 

ocasiona prejuízo processual e poderá ser revertida a qualquer momento.  

 

V. DOS PEDIDOS: 

 

Pelo exposto, dada a relevância da matéria, requer-se a Vossa Excelência: 

 

a)  Seja concedida medida liminar com a consequente determinação de 

que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, a Justiça Federal – Seção 

Judiciária do Estado do Amapá, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá,  

o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o Tribunal Regional do 

Trabalho da 8 ª Região, o STJ, STF, TST e o TSE suspendam os prazos 

processuais no que toca aos processos oriundos do Estado do Amapá; 

 

b) No mérito, pleiteia a procedência do pedido de providências, a fim de 

que esse Egrégio Conselho Nacional de Justiça determine a suspensão dos 

prazos processuais de todas as demandas: 

 

b.1) em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, na 

Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Amapá e no Tribunal 

Regional Eleitoral do Amapá;  

b.2) em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região e no 

Tribunal Regional do Trabalho da 8 ª Região, oriundas do Estado do 

Amapá; 

b.3) em trâmite nos Tribunais Superiores (STJ, STF, TST e TSE), 

oriundas do Estado do Amapá.  
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c) Seja concedido efeito retroativo à suspensão, a contar de 03 de 

novembro do ano corrente e que referida medida seja mantida enquanto 

durar a situação de calamidade; 

 

d) a intimação dos atos do procedimento, na pessoa do Dr. Rafael 

Barbosa de Castilho, inscrito na OAB/DF sob o nº 19.979 e da Dra. 

Priscilla Lisboa Pereira, inscrita na OAB/DF sob o nº 39.915, sob pena 

de nulidade. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 

Brasília, 6 de novembro de 2020. 

 

 

Felipe Santa Cruz 

Presidente da OAB Nacional 

OAB/RJ 95.573 

 

 
Auriney Uchôa de Brito 

Presidente da OAB/AP 

 

 

Alex Sarkis 

Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas  

 

 

Felipe Sarmento Cordeiro  

Conselheiro Federal/AP 

 

 

Bruna Regina da Silva D. Esteves 

OAB/DF 42.981 

Priscilla Lisboa Pereira 

OAB/DF 39.915 
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