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Ofício nº 074/2017-GP                           Teresina/PI, 6 de abril de 2017 

 

 

A Sua Excelência o Senhor  

Des. Erivan José da Silva Lopes 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 

Praça Des. Edgard Nogueira, s/n, Centro Cívico, CEP 64000-830, Teresina/PI 

 

 

Assunto: URGENTE. Pedido de suspensão e prorrogação de prazos. 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 

1.  A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Piauí foi informada que, em 

virtude da falta de energia elétrica na manhã de hoje, os servidores do Egrégio Tribunal de 

Justiça, do Fórum Cível e Criminal “Des. Joaquim de Sousa Neto” e do Fórum da Fazenda 

Pública foram liberados do expediente de trabalho. 

 

2.  Desta forma, o protocolo de petições por parte dos advogados está inviável, o 

que indubitavelmente embaraça o direito dos constituintes e o exercício da advocacia. 

 

3.  Para o caso, o Código de Processo Civil prevê a possibilidade da suspensão e 

prorrogação dos prazos processuais, veja-se: 

 

Art. 221.  Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em 

detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, 

devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua 

complementação. 

 

Art. 224.  Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo 

o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. 

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para 

o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente 

forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver 

indisponibilidade da comunicação eletrônica. 

 

4.  Diante do exposto, venho à presença de Vossa Excelência solicitar, com a 

maior urgência possível, a edição e publicação de ato normativo suspendendo os prazos 

processuais em 1º e 2º Grau de Jurisdição, como garantia de manutenção da prestação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art313
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jurisdicional, a partir de hoje, 06/04/2017, prorrogando-se os prazos que devam iniciar ou 

terminar até o restabelecimento da normalidade do atendimento. 

 

5.  Oportunamente, renovo votos de elevado respeito.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Francisco Lucas Costa Veloso 

Presidente da OAB/PI 

 


