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Of. nº 0138/2020-CDP  
JAL 

 

Santos, 01 de outubro de 2 020. 

 

 
 

Senhor Corregedor, 

 

 

A Subseção de Santos da Ordem dos Advogados 

do Brasil, presidida pelo Doutor Rodrigo de Farias Julião, a Diretora Secretária 

Geral e Diretora Geral de Ética e Prerrogativas, Doutora Tânia Machado de Sá, a 

Câmara de Órgãos Executivos da OAB Santos, presidida pelo Doutor Júlio Cesar 

Lellis e a Comissão de Apoio e Assistência aos Advogados da OAB Santos, 

presidida pelo Doutor Jorgino Nogueira Neto, vem expor o que segue 
 

Considerando que chegou ao conhecimento 

desta Subseção que o Advogado, Doutor MARCO FABRÍCIO VIEIRA, inscrito sob o 

nº 179.862, encontra-se internado com COVID-19 (DOC. EM ANEXO), desde o dia 

20 de setembro p.p., na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital 

Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos, em estado grave e 

dependendo de respiração através de ventilação mecânica, sedado e sem 

previsão de alta hospitalar.  
 

Considerando que o Advogado hodiernamente 

está advogando sozinho, sem vínculo a Sociedade de Advogados ou com 

parceiros advogados nas causas em que postula. 
 

Considerando o latente e real perecimento de 

direito de pessoas pelo Advogado representado ou prejuízo profissional 

decorrente da ausência justificada em razão de força maior. 
 

Considerando Decisão do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), com fundamento no § 3º do art. 3º de própria Resolução n. 

314/20201, que por maioria, garantiu que a advocacia pode requerer a 

suspensão de prazos em processos, independente de pedido judicial, quando 

uma das partes comunicar o fato da impossibilidade, em razão dos reflexos da 

COVID 19. 
 

REQUER-SE, data vênia, Vossa Excelência 

comunique o fato à todos os Juízos das Comarcas do Estado de São Paulo, assim 

                                                 
1 Res. 314/2020 CNJ: Art. 3º Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em 

trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos 
processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a 

designação de atos presenciais. § 2º Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio 

eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, 
devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do 

magistrado. § 3º Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, 
embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em 

audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores 

juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo 
competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com 

essa informação. 
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como todos os Desembargadores desse Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, através das zelosas Serventias, para que se proceda a 

suspensão dos processos em que o Doutor MARCO FABRÍCIO VIEIRA atua, 

aplicando-se às ações de todas as naturezas (cíveis, penais, trabalhistas 

previdenciárias, administrativas) em curso nos 1º e 2º graus com fundamento na 

regra do art. 313, I, do CPC2, com a posterior devolução ou restituição do prazo, 

após o seu restabelecimento, ou em caso de substabelecimento ou nova 

constituição pelos interessados". 
 

Esperando a atenção indispensável como 

sempre às sugestões colaborativas desta Instituição de Defesa essencial à 

Administração da Justiça, ainda nestes tempos de enfrentamento ao 

CORONAVIRUS, aproveito o ensejo por protestos de consideração e respeito. 
 

Atenciosamente, 

 
Rodrigo de Farias Julião 

Presidente 

 

 
Tânia Machado de Sá 

Diretora Secretária Geral e 

Diretora Geral de Ética e Prerrogativas 

 
Júlio César Lellis 

Presidente da Câmara de Órgãos Executivos da  

Comissão de Direitos e Prerrogativas e 

Presidente da Comissão Especial de Emergência COVID-19 
 

 

 

Exmo. Sr. Desembargador 

LUIZ ANTONIO MOREIRA VIDIGAL 

Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho do 

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

Rua da Consolação, 1272, 19° andar – SÃO PAULO/SP 

01302-906 

                                                 

2  CPCP: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 
partes, de seu representante legal ou de seu procurador; § 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos 
termos do art. 689. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, 
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 
2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13105.htm#art689

