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Protocolo n.º 49.0000.2022.006019-0 

Requerentes: Gessica Roberta de Almeida Araújo e outros 

Objeto: Pedido de providências e desagravo. 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de pedido de providências e desagravo público formulado pela 

advogada Dra. Gessica Roberta de Almeida Araújo e outros, alegando, em síntese: 
 

 

Os advogados signatários deste pedido de providências e 

desagravo público comunicam expressamente à presidência e 

vice presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil – CFOAB na pessoa dos advogados Dr. Alberto 

Simonetti e Dr. Rafael Horn que a advogada Dra. PAOLA DA 

SILVA DANIEL – OAB/RJ 216.639 constituída por procuração 

desde 06 de Agosto de 2021 ( e-doc 294) nos autos do inquérito 

inconstitucional que tramita no STF sob relatoria do Ministro 

Alexandre de Moraes que deu origem ao instrumento de 

perseguição política-ideológica judicial (AP 1044/DF) contra o 

perseguido político deputado federal Daniel Silveira teve sua 

conta bancária bloqueada no dia 03 de Junho de 2022 por 

determinação judicial do ministro Alexandre de Moraes em 

processo em que a referida advogada não figura como parte e que 

muito menos tem conhecimento das razões e motivos do referido 

bloqueio e/ou outras medidas cautelares. 

 

Acompanhamos os fatos narrados pela advogada PAOLA DA 

SILVA DANIEL com muita preocupação porquanto quem 

deveria ser submisso a constituição federal e respeitar o devido 

processo legal age a margem da lei aplicável. O estado de coisas 

inconstitucionais é tão imensurável que agora até mesmo a 

advogada de defesa tem suas prerrogativas aviltadas tornando-se 

vítima de medidas cautelares desconhecidas e “objeto de 

investigação e perseguição política judicial” em processo que não 

é parte e não tem conhecimento, não tendo sido citada 

previamente para exercer seu direito a ampla defesa e muito 

menos notificada para tomar conhecimento integral da “decisão” 

proferida contra si que culminou com bloqueio de sua conta 

bancária e possível quebra ilegal de sigilos fiscais e bancários. 

 

O bloqueio da conta bancária da advogada PAOLA DA SILVA 

DANIEL estabelece mais um novo capítulo de perseguição 

política e judicial, agora, contra a mulher advogada de defesa do 

deputado federal Daniel Silveira, fato que deve ser urgentemente 
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rechaçado pelos meios cabíveis pela Presidência e Vice 

Presidência da atual gestão no Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil – CFOAB mediante instauração de pedido 

de providências a ser encaminhado ao relator ministro Alexandre 

de Moraes para que preste todos os esclarecimentos necessários 

acerca das medidas inconstitucionais engendradas contra a 

advogada que atua na defesa criminal do deputado federal acima 

mencionado, bem como, a apresentação de desagravo público de 

ofício pelo CFOAB para que a advocacia nacional não fique sem 

a devida resposta da instituição, que tem como premissa, defender 

as prerrogativas dos advogados. 

 

É de bom alvitre deixar registrado que inúmeros precedentes 

ilegais e inconstitucionais foram travestidos de “devido processo 

legal e constitucionalidade” pela atual composição da corte 

suprema sedimentado a partir da instauração dos inquéritos 

inconstitucionais de ofício pelas “supostas vítimas” de “atos 

antidemocráticos” e “fake news” que no mundo jurídico causa 

rupturas no devido processo legal constitucional e processual 

penal, em especial, atentando contra o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana tendo em vista a perseguição política 

judicial engendrada para intimidar pessoas inocentes e censurar a 

manifestação da opinião e do pensamento do povo brasileiro 

através de aparelho persecutório instrumental opressor e 

atentando contra o princípio acusatório que é garantia 

fundamental de que ninguém será processado sem que se obedeça 

de forma absoluta e incondicional a regra basilar do devido 

processo legal processual penal na total separação entre julgador 

(Poder Judiciário), investigador (Autoridade Policial), acusador 

(Ministério Público) e defesa (Advogado). 

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – 

CFOAB não pode continuar calado diante de tantos fatos 

assombrosos perpetrados contra com não poucos advogados que 

atuam na defesa de vários perseguidos políticos no inquérito 

inconstitucional das fake news (Inquérito 4781) e agora diante da 

tenebrosa perseguição contra a advocada de defesa acima 

mencionada, constituída por procuração nos autos do inquérito 

inconstitucional que deu origem a AP 1044/DF. 
 

Por estas razões, requereram: 

 

a) imediata instauração de procedimento administrativo visando 

adotar providências institucionais e judiciais em defesa da 

advogada Dra. PAOLA DA SILVA DANIEL - OAB/RJ 216.639 

atacada em um processo desconhecido que tramita de forma 

sigilosa no STF com possível quebra ilegal de sigilo fiscal e 

bancário de uma profissional do Direito que atua na defesa 
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criminal do perseguido político Daniel Silveira, sendo cediço que 

a ordem de bloqueio bancário partiu do relator do inquérito 

inconstitucional (AP1044 – DF) requerendo esclarecimentos e 

informações do relator Alexandre de Moraes, da atual 

composição no STF para que preste explicações de sua atuação 

enquanto magistrado no implemento de medidas contra a 

advogada supracitada, fora ou dentro da AP 1044 e que indique 

quais medidas persecutórias foram instauradas contra a advogada 

de defesa e quais motivos que levaram o relator proceder o 

atentando as prerrogativas da advogada, dentre outros. 

 

b) Desagravo Público a ser concedido de ofício pela Presidência 

do CFOAB em favor da advogada Dra. PAOLA DA SILVA 

DANIEL - OAB/RJ 216.639 em frente ao STF, local do ataque a 

pessoa da profissional do Direito e mulher advogada no exercício 

da defesa criminal nos autos da AP 1044 e também porque tivera 

sua conta bancária utilizada para recebimento de honorários e 

outros proventos para sua subsitência familiar e pessoal 

bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes em processo 

sigiloso, não conhecido da parte, com possível quebra ilegal de 

sigilo fiscal e bancário dentre outros. 

 

Encaminhados os autos à Presidência, determinou-se a remessa a esta 

Procuradoria-Geral, para análise. 

 

É o relatório. 

 

Passo a me manifestar. 

 

Em relação ao pedido de adoção de medidas judiciais em favor da advogada 

Dra. Paola da Silva Daniel, notadamente em razão do bloqueio de suas contas bancárias, tenho 

que falece legitimidade aos requerentes. 

 

Não se observa do expediente trazido à OAB procuração ou subscrição pela 

própria interessada, o que impede o trânsito do pedido nesta entidade. 

 

Ademais, além dos requerentes não comprovarem autorização da advogada 

Dra. Paola da Silva Daniel para em nome dela postularem perante o Conselho Federal da OAB, 

a adoção de qualquer medida por esta instituição à revelia da advogada interessada pode 

prejudicar eventual estratégia defensiva adotada no caso concreto, o que seria temerário. 

 

Por outro lado, em relação ao pedido de desagravo, de igual modo não merece 

trânsito perante este Conselho Federal, seja pelo motivo acima destacado (ausência de 

legitimidade dos postulantes), ou, ainda, pela inexistência da notoriedade fática exigida para 

atuação ex ofício da OAB. 
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O que se alega na inicial é que houve bloqueio judicial das contas da advogada 

Dra. Paola da Silva Daniel, sem que se saiba, até o momento, o conteúdo do ato judicial 

respectivo, impedindo que se forme qualquer Juízo valorativo sobre o fato. 

 

Ademais, na data de hoje este Conselho Federal recebeu um e-mail da própria 

advogada interessada, Dra. Paola da Silva Daniel, onde narrou fatos e pediu atuação 

institucional, ocasião em que remeti o expediente à Procuradoria Nacional de Defesa das 

Prerrogativas para adoção das providências necessárias, notadamente averiguar se foi garantido 

acesso aos autos donde expedida a ordem judicial, bem como se as decisões proferidas violaram 

prerrogativas profissionais, a merecer atenção da OAB. 

 

Este o quadro, opino pelo imediato arquivamento destes autos. 

 

Remeta-se ao Presidente Nacional da OAB para decisão. 

 

 

Brasília, 08 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Ulisses Rabaneda dos Santos 

Procurador-Geral da OAB Nacional 
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