
                                                          
 

OFÍCIO OAB/AM-GP Nº 001/2021                                                                                                                                                                     

                                                                                        Manaus,  07 de janeiro de 2021. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente 

Desembargador DOMINGOS JORGE CHALUB PEREIRA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas – TJAM 

Endereço: Avenida André Araújo, s/n, Aleixo 

Manaus – AM 

 

Referente: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA QUANTO A SUSPENSÃO DOS 

PRAZOS PROCESSUAIS EM PROCESSOS CRIMINAIS  

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL 

AMAZONAS, representada neste ato por sua Presidente, e ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS SECCIONAL AMAZONAS, 

representada neste ato pela Procuradora de Prerrogativas, vêm, respeitosamente, 

diante da situação de excepcionalidade vivenciada no Amazonas em decorrência 

da pandemia covid-19, expor para ao final requerer: 

 

Este Egrégio Tribunal de Justiça publicou a Portaria n. 002 de 05 de 

Janeiro de 2021 dispondo sobre a suspensão do protocolo de retorno gradual dos 

serviços presenciais no âmbito das unidades do TJ/AM até 31.01.2021. 

 



                                                          
Como é sabido o período de 20 de dezembro a 06 de janeiro há a 

ocorrência de recesso judiciário com a suspensão dos prazos processuais. A partir 

de 07.01.2021 deveria ocorrer o retorno da contagem dos prazos processuais em 

processos criminais, no entanto diante da decisão do Plantão Cível no processo n. 

0600056-61.2021.8.04.0001 e o decreto 43.271 de 06 de Janeiro de 2021 do Governo 

do Estado do Amazonas estamos vivenciando novo período de paralização das 

atividades dos estabelecimento de serviços não essenciais (lockdown). 

 

A resolução n. 318 do Conselho Nacional de Justiça de 07.05.2020 

determinou no art. 2° que durante períodos de medidas sanitárias restritivas à 

livre locomoção (lockdown) deveria ser determinado a suspensão dos prazos 

processuais, nesse sentido: 

 

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. 

 

A Portaria n. 002 de 05 de janeiro de 2020 foi silente quanto a suspensão 

dos prazos processuais e estando em vigor a Portaria 2.253 de 29.11.2020 que 

determina no art. 3°, parágrafo único que: 

 

Parágrafo único: Durante o período de 7 a 20 de janeiro de 2021, os 

procedimentos administrativos e os processos das competências 

criminais terão tramitação normal. 

  



                                                          
É mister salientar que no momento da edição da Portaria n. 2.253/2020 

estava em plena vigência o plano de retorno gradual dos serviços presenciais e as 

condições sanitárias da cidade de Manaus não indicava a necessidade de 

paralização de atividades, no entanto houve modificação nesse cenário e para que 

não ocorram prejuízos para os advogados e jurisdicionados diante do momento 

de pandemia que se vivencia, bem como para contribuir com que as pessoas 

possam resguardar sua saúde e evitar exposição desnecessária em momento de 

alto contágio na cidade de Manaus, pleiteia-se que esta Presidência determine a 

suspensão dos prazos processuais no período de 07 .01.2021 até 31.01.2021 nos 

termos do decreto n. 43.271 de 06 de Janeiro de 2021 do Governo do Estado do 

Amazonas por ser medida para salvar vidas. 

 

A advocacia ao longo do ano de 2020 experimentou grande exposição 

de seus componentes e diuturnamente temos presenciado o falecimento de 

advogados vítima de covid-19. 

 

O art. 6° da Lei 8.906/94 dispõe que: 

Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre 
advogados, magistrados e membros do Ministério Público, 
devendo todos tratar-se com consideração e respeito 
recíprocos. 

Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os 
serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no 
exercício da profissão, tratamento compatível com a 
dignidade da advocacia e condições adequadas a seu 
desempenho.[grifamos] 

 



                                                          
Na melhor interpretação deste parágrafo único temos que considerar 

que as autoridades detêm dever de garantir o exercício da advocacia em condições 

adequadas, de modo que podemos entender que no momento as condições de 

situação epidemiológica de saúde pública não proporcionam o exercício da 

profissão com segurança, diante dos dados apontados em Parecer Técnico da 

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas –FVS, de 31 de dezembro de 2020. 

 

Por todo o exposto, requerem que sejam tomadas as devidas 

providências para que seja expedida Portaria determinando a suspensão dos 

prazos processuais criminais no período de 07.01.2021 a 31.01.2021. 

 

Certos de que mais uma vez a classe dos Advogados será atendida, 

subscrevemo-nos com protestos de elevada e distinta consideração e respeito. 

 

Atenciosamente,  

 

 

GRACE ANNY BENAYON ZAMPERLINI 

Presidente em exercício da OAB/AM 

 

CATHARINA DE SOUZA CRUZ ESTRELLA 

Procuradora de Prerrogativas da ABRACRIM/AM 


