
 
 

1 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Procuradoria Constitucional 

SAUS Quadra 05, Lote 01, Bloco M, Ed. Sede Conselho Federal da OAB– Brasília/DF CEP 70070-939  
Tel: 61 2193-9818 / 2193-9819 Email: pc@oab.org.br / www.oab.org.br 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 528 

 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

 

 

 

 

 

O CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - CFOAB, devidamente qualificado nos autos e admitido no feito na condição de 

amicus curiae, vem, por seu Presidente e por intermédio de seus advogados infra-assinados, à 

presença de Vossa Excelência, requerer a retirada de pauta de julgamento em Plenário 

Virtual, nos termos do art. 4º, II, da Resolução STF n. 642/2019, pelos fatos e fundamentos 

seguintes. 

 

O ora Peticionante, em peça protocolada há menos de um mês, no dia 28 de 

fevereiro de 2020, requereu a retirada de pauta da presente arguição, inicialmente agendada 

para julgamento virtual no dia 6 de março de 2020. Nessa ocasião, foram suscitadas a 

ausência de prévio exame do pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

para a habilitação no feito na condição de amicus curiae e o interesse da entidade em realizar 

sustentação oral como justificativas para o julgamento presencial.   

 

Em decisão do dia 6 de março de 2020, V.Exa. acolheu o pedido formulado 

por este Peticionante, cuja habilitação no feito foi também admitida. Assim, houve a retirada 

de pauta de julgamento virtual. 

 

Contudo, em intervalo de tempo de menos de duas semanas, foi determinada 

a reinclusão do feito em pauta de julgamento virtual. Conforme consta de publicação no diário 

eletrônico, novo julgamento foi agendado para o dia 04 de abril de 2020. 
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Após essa manifestação, tanto o partido autor da ação (Partido Social 

Cristão) quanto outra entidade habilitada (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação) já apresentaram pedidos de retirada de pauta, indicando tratar a arguição de tema 

sensível e complexo que não se subsome à autorização excepcional para a realização de 

julgamentos virtuais, bem como inexistir circunstância capaz de alterar o posicionamento em 

tão curto intervalo de tempo.  

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não ignora que, em 

tempos de crise da saúde pública, a sugerir o distanciamento social como medida preventiva, 

esse Pretório Excelso tenha sido impelido a repensar sua operação, com o aumento de 

atividades a distância e a adoção de instrumentos de trabalho e julgamento virtuais. 

 

Foi justamente diante desse contexto que o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, por meio de seu Ofício 10/2020-PCO, apresentou sugestões para o 

aprimoramento das medidas excepcionais adotadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede 

da Emenda Regimental 53/2020, posteriormente complementada pela Resolução 669/2020. 

Entre as propostas apresentadas, apontou-se a necessidade de que a expansão das hipóteses de 

julgamento em ambiente virtual não se desse de maneira generalizada e descontrolada, mas 

apenas se voltasse ao julgamento de casos de especial urgência, mediante justificativa 

expressa. Como medida temporária, deve apenas ser aplicada de maneira excepcional, 

ancorada em fundamentação hábil.  

 

Por mais que a Resolução 669/2020 inclua a hipótese de “medidas 

cautelares em ações de controle concentrado” no rol de processos sujeitos a julgamento em 

ambiente virtual, tem-se que, em momento anterior, já havia sido admitido o pedido de 

retirada de pauta para julgamento presencial. Acrescido a isso o transcurso de quase dois anos 

desde o ajuizamento da inicial, não nos parece que existam motivos urgentes para que a 

situação de crise justifique o traslado do feito do ambiente físico para o ambiente eletrônico, 

devendo-se esperar a normalização das atividades presenciais.  
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Ademais, por se tratar de matéria não escorada em jurisprudência firme, é 

recomendável o julgamento do feito em ambiente físico, no qual o contraditório é mais bem 

exercido por todas as partes e terceiros processuais. Desafortunadamente, o Plenário Virtual 

ainda apresenta importantes problemas em sua atual configuração – os quais poderiam ser 

minimizados pela adoção de mecanismos de videoconferência e transmissão ao vivo, mais 

próximos à experiência presencial, na linha do que sugerido no Ofício 10/2020-PCO. 

 

Uma consideração final, de ordem prática, sugere maior circunspecção 

desse Pretório Excelso para o julgamento do presente feito. Em momento de estado de 

calamidade pública, marcado pela realização de gastos extraordinários, não nos parece ser 

recomendável a solução de causa com possíveis impactos orçamentários sobre todos os entes 

federados, mormente quando feita por meio virtual. 

 

Por todo o exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

requer a retirada de pauta de julgamento em Plenário Virtual, nos termos do art. 4º, II, da 

Resolução STF n. 642/2019, ocasião em que reitera o interesse na realização de 

sustentação oral no feito. 

 

Pede e espera deferimento. 

 

Brasília/DF, 26 de março de 2020. 

 

Felipe Santa Cruz 

Presidente Nacional da OAB 

OAB/RJ 95.573 

 
 

 

Marcus Vinicius Furtado Coêlho 

Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais 

OAB/DF 18.958 

 

Guilherme Del Negro Barroso Freitas 

OAB/DF 48.893 
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