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Senhores Membros do TDT/OAB/CE 
 
O Governador do Estado do Ceará, através do Decreto nº 33.965 de 

04 de março de 2021 e o Prefeito de Fortaleza, através do Decreto nº 14.941/2021, 
decretaram o isolamento social rígido no Município de Fortaleza. 

 
Os decretos não foram claros em relação a abertura e funcionamento 

interno de escritórios de advocacia, sem atendimento presencial. 
 
Entendemos que é prerrogativa do TDP deliberar sobre a propositura 

de uma Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipatória para que seja assegurado 
o direito de funcionamento das atividades do escritório de advocacia, sem o atendimento 
presencial, e mediante os cumprimentos de medidas sanitárias existentes, para 
submeter a deliberação a Diretoria da OAB/CE. 

 
São os fatos 
 
Passamos a propor. 
 
O Decreto Estadual nº 33.965 de 04 de março de 2021, em seus arts. 

1º e 8º, tratou sobre a atividade da advocacia durante o 05.03.2021 à 18.03.2021, verbis: 
 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas gerais de 
contenção à disseminação da COVID-19 e restabelece, no 
município de Fortaleza, no período do dia 05 a 18 de março 
de 2021, a política de isolamento social rígido para o 
enfrentamento da pandemia, consistente na restrição ao 
desempenho de atividades 
econômicas e comporta 
 
(...) 
 
Art. 8° Fica estabelecido o dever geral de permanência 
domiciliar no município de Fortaleza. 
 
§ 1° O disposto no “caput”, deste artigo, importa na 
vedação à circulação de pessoas em espaços e vias 
públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a 
vias públicas, ressalvados os casos de extrema 
necessidade que envolvam: 
 



XIII – deslocamentos eventuais em razão do exercício da 
advocacia, quando necessária a presença do advogado 
para a prática de ato ou o cumprimento de diligências 
necessárias à preservação da vida e dos interesses de 
seus clientes, vedado o atendimento presencial em 
escritórios, mesmo que com hora marcada, ficando 
assegurada a comunicação presencial com 
clientes que estejam presos 

 
O Decreto Municipal nº 14.941/2021, tratou sobre o exercício da 

advocacia, em seu art. 5º, que tem a seguinte redação: 
 

Art. 5° - No período de 00:00h (zero hora) do dia 05 de 
março de 2021 às 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e 
nove minutos) do dia 18 de março de 2021, fica 
estabelecido o dever geral de permanência domiciliar no 
município de Fortaleza. 
 
§ 1° - O disposto no caput importa na vedação à circulação 
de pessoas em espaços e vias públicas, e em espaços e 
vias privadas de uso comum, ressalvados os casos de 
extrema necessidade que envolvam: 
 
VII - o deslocamento para o exercício das atividades 
essenciais à Justiça, entre elas a advocacia, a Defensoria 
Pública e a Advocacia Pública, e para o exercício das 
atividades do Poder Judiciário, do Ministério Público e do 
Poder Legislativo, quando necessária a 
atuação presencial; 

 
A advocacia é uma atividade essencial por excelência, como não deixa 

dúvida o art. 133, da CF/88, que tem a seguinte redação: 
 

Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei. 

 
A Lei nº 8.906/96 em seu art. 2º, traz a seguinte fundamentação: 
 

Art. 2º O advogado é indispensável à administração da 
justiça. 
 
§ 1º No seu ministério privado, o advogado presta serviço 
público e exerce função social. 
 
§ 2º No processo judicial, o advogado contribui, na 
postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao 
convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus 
público" 

 
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em decisão do 

órgão especial, deliberou através da Portaria 419/2021, sobre a não suspensão dos 
prazos processuais e audiências, como consta abaixo: 
 



Art. 4º Não haverá suspensão de prazos, nem tampouco 
da realização de audiências e de sessões de julgamento, 
as quais deverão ocorrer exclusivamente por meio remoto, 
preservando a saúde dos envolvidos. 

 
A Justiça do Trabalho, em decisão tomada na Sessão Plenária 

ocorrida no dia 05.03.2021, também deliberou sobre a não suspensão dos prazos e 
audiências. 

 
Cumpre ressaltar que os escritórios de advocacia sediados em 

Fortaleza prestam serviços, também, nas Cidades Caucaia, Maracanaú, Eusébio, São 
Gonçalo do Amarante, e todas as demais confinantes com o Município de Fortaleza, 
assim como em todo Estado do Ceará e Brasil. 

 
A matéria é tão relevante que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 

através da Resolução nº 318/2020, em seu art. 2º, determina a suspensão automática 
dos prazos e audiências, quando da decretação de lockdown pelos Municípios, Estados 
da Federação e Distrito Federal: 
 

Art. 2º Em caso de imposição de medidas sanitárias 
restritivas à livre locomoção de pessoas (lockdown) por 
parte da autoridade estadual competente, ficam 
automaticamente suspensos os prazos processuais nos 
feitos que tramitem em meios eletrônico e físico, pelo 
tempo que perdurarem as restrições, no âmbito da 
respectiva unidade federativa (Estados e Distrito Federal). 

 
A jurisprudência tem sido enfática quanto a essencialidade e 

indispensabilidade da advocacia a administração d ajustiça: 
 

Sabe-se que tal como a atividade jurisdicional do Judiciário 
é considerada de natureza essencial, igual caráter possui 
a advocacia particular, a rigor do art. 133 da Constituição 
Federal que dispõe: “ O advogado é indispensável à 
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 
 
Com estas considerações, DEFIRO o pedido de liminar 
pleiteado para AUTORIZAR o funcionamento de 
escritórios de advocacia como serviços essenciais, 
com observância das medidas de prevenção de saúde 
publica de combate ao COVID-19, previstas nos atos 
normativos do Poder Executivo Estadual e Municipal 
(Processo: 0803189-66.2020.8.22.0000 - MANDADO DE 
SEGURANÇA CÍVEL. Relator: Marialva Henriques 
Daldegan Bueno. Tribunal de Justiça de Rondônia - 
Tribunal Pleno / Gabinete Des. Marialva Henriques 
Daldegan). 
 
Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO a 
tutela de urgência, com fulcro no art. 300 do CPC, para 
determinar à Autoridade Impetrada que inclua a 
advocacia privada no rol das atividades essenciais, 
permitindo o funcionamento interno dos escritórios, 
com a realização de atendimento aos clientes, 



prioritariamente, por meio remoto, bem como o 
atendimento presencial, por meio de agendamento, 
assegurado o distanciamento mínimo, a higienização 
regular das mãos e de objetos de uso comum e a 
utilização de equipamentos individuais de proteção 
(máscaras, luvas, dentre outros), durante o período da 
pandemia. (MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº do 
processo: 0001528-16.2020.8.03.0000. Impetrante: 
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amapá. 
Autoridade Coatora: Estado do Amapá, Governador do 
Estado do Amapa. Litisconsorte passivo: Estado do 
Amapá) 

 
O TJCE e o TRT da 7ª Região, não suspenderam prazos e audiências, 

motivos pelos quais os escritórios de advocacia passarão a exercer, ainda mais, 
atividades essenciais para a defesa dos seus clientes, sem o atendimento presencial e 
mantendo os protocolos de segurança recomendados pela Administração Pública. 

 
Os escritórios de advocacia deverão decidir se tem condições de 

manter o funcionamento de suas atividades essenciais, sem o funcionamento interno. 
 
Quando todos os documentos estiverem nas plataformas do ESAj e 

PJe, não resta dúvida de que os atos processuais – prazos e audiências – poderão ser 
realizados por meio virtual, mas antes de tudo isto existe cadastro dos processos nos 
sistemas internos e a organização e juntada destes documentos nas referidas 
plataformas. 

Nem todos os advogados e, principalmente, as pessoas de apoio 
administrativos, tem condições de realizar as suas atividades, de forma segura, sem um 
ambiente favorável à prestação do serviço. 

 
Basta um prazo perdido para que o escritório de advocacia seja 

responsabilidade no âmbito disciplinar e civil. 
 
A situação que se apresenta, com a manutenção dos prazos e 

audiências, com os escritórios fechados, não é tão simples como se imagina. 
 
Diante destes fundamentos, proponho ao Pleno do TDP/OAB/CE o 

ajuizamento de uma Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela 
Antecipatória, no sendo da Diretoria da OAB/CE deliberar, ad referendum do Conselho 
Seccional da OAB/CE protocolar a referida ação, a fim de que seja assegurado o 
funcionamento interno dos escritórios de advocacia, sem atendimento presencial 
e mediante o cumprimento dos protocolos aprovados pelo Governo do Estado do 
Ceará e do Município de Fortaleza. 

 
É a proposição que submeto aos meus pares. 
 
Em decorrência da urgência do caso, propomos que a votação seja 

realizada através de forma virtual, através do link: 
https://forms.gle/gPqecWkCuVvDLGvw9. 

 
Fortaleza/CE, 05 de março de 2021 
 

                             
                                      Antonio Cleto Gomes 
                                               Presidente 
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