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Ofício Circular n. 014/2021-GOC/OEP.  

Brasília, 08 de julho de 2021. 

 

 

Ao(À) Exmo(a). Sr(a). 

Presidente (encaminhado a todos os Presidentes Seccionais) 

Conselho Seccional da OAB/ 

 

 

 

Assunto: Consulta n. 49.0000.2020.005420-1/OEP. Consulta. Aplicabilidade da suspensão 

de prescrição prevista pela Lei n. 14.010/2020 aos procedimentos disciplinares da OAB. 

 

Ilustre Presidente. 

 

  Nos termos do art. 85, IV, do Regulamento Geral do EAOAB, tenho a 

satisfação de encaminhar ao conhecimento do Egrégio Conselho Seccional cópia da íntegra da 

decisão proferida pelo Órgão Especial do Conselho Federal da OAB nos autos da Consulta n. 

49.0000.2020.005420-1/OEP (Assunto: Consulta. Aplicabilidade da suspensão de prescrição 

prevista pela Lei n. 14.010/2020 aos procedimentos disciplinares da OAB.), cuja Ementa n. 

018/2021/OEP, do acórdão de 09/02/2021, foi disponibilizada no Diário Eletrônico da OAB 

do dia 28/05/2021, p. 01, com publicação no dia 31/05/2021. 

 

Colho o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Luiz Viana Queiroz 

Presidente do Órgão Especial 
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Consulta n. 49.0000.2020.005420-1/OEP 
Origem: Processo originário.
Assunto: Consulta. Aplicabilidade da suspensão de prescrição prevista pela Lei n. 
14.010/2020 aos procedimentos disciplinares da OAB.
Consulente: Corregedor-Geral Adjunto do Conselho Federal da OAB - Fernando Calzza 
de Salles Freire (SP).
Relatora: Conselheira Federal Valentina Jungmann Cintra (GO).

RELATORIO

1- A presente consulta foi formulada pelo Corregedor Adjunto do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Fernando Freire (SP), e diz respeito à aplicabilidade 
da Lei Federal n. 14.010, de 10/6/2020, que prorroga a prescrição, em razão da pandemia, 
para procedimentos administrativos, aos procedimentos disciplinares da OAB.

2- Por determinação do Corregedor Nacional, foi solicitado à Assessoria Juridica do 
Conselho Federal -AJU- o seu posicionamento sobre a matéria, o que se deu por meio do 
Parecer n. 001/2020-AJU, encaminhado aos autos por meio do Memorando n° 157/2020- 
AJU.

2.1- Na referida manifestação foi observada a natureza juridica da prescrição da 
punibilidade no processo disciplinar da OAB, entendendo que ''embora inexista total 
identidade, o instituto da prescrição nos procedimentos disciplinares que correm em face  
dos membros da Advocacia perante esta Ordem dos Advogados do Brasil guarda relação 
mais próxima com aquele inerente ao Direito Processual Penal e Administrativo 
Sancionatório em razão dos direitos tutelados'', acrescentando que:

"Assim, muito embora a Ordem dos Advogados do Brasil não esteja vinculada à 
Administração Pública Direta ou Indireta, tratando-se de entidade com personalidade 
própria, autônoma e independente (ADI 3.026, Plenário, Rei. Ministro Pros Grau, DJ 
20/09/2006), o exercício do poder punitivo da OAB se aproxima do ius puniedi estatal, 
sobretudo na esfera sancionatória administrativa.

Em assim sendo, pela natureza da relação jurídica, a prescrição nos processos 
disciplinares da OAB se norteará pelos princípios que regem a prescrição punitiva,

extintivaspróprios da Lei Federal n° 8.906/1994".

2.1.1- Quanto à aplicação da Lei Federal n° 14.010/2020, observa que o "artigo 1° da 
referida Lei já  deixa clara a intenção do legislador de limitar o âmbito de aplicação do 
normativo, ao assim dispor: ‘Esta Lei institui normas de caráter transitório e 
emergencial para a regulação de relações juridicas de Direito Privado em virtude da 
pandemia do coronavirus (Covid-19)", acrescentando que "a aplicação da 
suspensão/impedimento do curso dos prazos prescricionais prevista no multimencionado
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normativo ocorrerá especificamente no campo do Direito Privado e das relações 
havidas entre particulares".

2.1.2- Reforça que, "especificamente quanto à prescrição aplicável aos processos 
administrativos sancionatórios no âmbito da Administração Pública Federal, o Governo 
Federal editou em 23/3/2020 a Medida Provisória n° 928 que estabeleceu, entre outras 
medidas, a suspensão do transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de sanções 
administrativas previstas nas Leis Federais n° 8.112/1990, 9.873/1999 e 12.846/2013, 
enquanto perdurado o estado de calamidade em razão da pandemia do COVID-19".

2.1.3- Todavia, entende que a Medida Provisória n° 928/2020 perdeu a eficácia em razão 
da sua não conversão em lei no prazo regulamentar, destacando que, enquanto vigente, 
teve "sua eficácia parcialmente suspensa pelo Supremo Tribunal Federal por 
provocação deste próprio Conselho Federal da OAB, na AD I 6.351", opinando que:

"Assim, embora se pudesse cogitar, em tese, da existência de identidade entre a 
natureza juridica da prescrição administrativo-sancionatória que teve seus 
prazos suspensos pela M P V n° 928/2020 e o instituto da prescrição aplicável aos 
processos disciplinares da OAB, é de se afastar qualquer discussão em concreto 
sobre eventual aplicação subsidiária da Medida Provisória aos procedimentos 
que visam ã aplicação de penalidade aos Membros da Advocacia pela Ordem face  
ã perda da eficácia da M P V e a sua questionável constitucionalidade".

2.1.4- Argumenta, ainda, que a Lei Federal n° 8.906/1994, ao dispor sobre a prescrição 
em seu artigo 43, estabelece no seu parágrafo segundo duas causas interruptivas de 
prescrição (hipóteses em que o prazo volta a correr por inteiro a partir do fato 
interruptivo), mas não prevê nenhuma hipótese de suspensão da prescrição.

2.1.5- Destaca que "a matéria que versa sobre prescrição não pode ser objeto de 
negociação entre as partes ou e livre interpretação pelo julgador: trata-se de matéria de 
ordem pública e, por isso, está absolutamente adstrita aos ditames legais", defendendo 
que a descontinuidade do transcuro do prazo prescricional "deverá, necessariamente, 
advir de previsão legal que expressamente se aplique ao processo disciplinar no âmbito 
da OAB, não se permitindo a prorrogação do prazo prescricional fora  das hipóteses 
previstas em lei em sentido estrito".

2.1.6- Conclui que:

"Assim, a aplicação de suspensão/prorrogação dos prazos prescricionais fora  das 
hipóteses previstas pelo Estatuto da Advocacia pode gerar nulidades no processo 
disciplinar e acarretar futura declaração anulação da sanção aplicada, em sede 
administrativa ou judicial, com grandes prejuízos aos advogados interessados e 
ã própria OAB, a quem compete defender a Constituição e a ordem juridica do 
Estado Democrático de Direito.
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De todo o exposto, esta Assessoria Juridica conclui pela inaplicabdidade da 
suspensão de prescrição prevista pela Lei n° 14.010/2020 aos procedimentos 
disciplinares da OAB".

3- Foram os autos encaminhados a esse Egrégio Órgão Especial, pela Assessoria 
Juridica do Conselho Federal. Após a inclusão da presente Consulta 
n°49.0000.2020.005420-1/OEP em pauta, foi juntado aos autos ofício firmado pela Sra. 
Secretária do Colégio de Presidentes de Tribunal de Ética e Disciplina, informando que:

"Em reunião realizada em 24.08.2020 os Presidentes de TED ’s debateram acerca 
da incidência ou não da prescrição, tendo em vista os atos administrativos que 
emanaram do Conselho Federal e replicados pelos Presidentes dos Conselho 
Seccionais no sentido de determinar a suspensão do trâmite dos processos éticos 
disciplinares em razão da pandemia denominada COVID-19.

[ ...]

O Relator apresentou voto no sentido de que, em razão da motivação da 
suspensão dos prazos nos processos disciplinares não ter como motivação a 
atividade da OAB e sim o advento da pandemia, enquadrando-o como caso 
fortuito, entendendo pela suspensão.

Foi suscitada divergência pelo Presidente do TED/BA no sentido de entender que 
não houve a interrupção da prescrição, vez que inexiste lei que tenha estabelecido 
qualquer repercussão da pandemia em referência na contagem do prazo 
prescricional para os processos disciplinares perante a OAB, sendo vedada a 
aplicação subsidiária da legislação no processo disciplinar que implique em 
situação juridica mais desfavorável ao acusado, nos termos da consulta por esta 
fe ita  ao Órgão Consultivo do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/BA.

Em votação virtual, acolheu-se, por maioria, o voto divergente, cuja cópia segue 
em anexo, a titulo de colaboração do Colégio de Presidentes de TED ’s aos 
ilustres Diretores aos debates que se sucederão perante Órgão Especial do 
Conselho Federal por ocasião da votação do Parecer n. 001/2020-AJU’’.

3.1- Observa o relator do voto divergente, acolhido por maioria, que a matéria objeto 
da consulta "exige obediência a algumas diretrizes que disciplinam o microssistema 
juridica de apuração de atos infracionais e imputação de penalidade no âmbito da Ordem 
dos Advogados do Brasil". Defende, assim, que: os prazos prescricionais se sujeitam ao 
principio da legalidade estrita; aplica-se subsidiariamente a legislação processual penal; 
é vedada toda aplicação subsidiária no processo disciplinar que implique em situação 
juridica menos favorável ao acusado.

3.1.1- Registra, ainda, que, recentemente, o Conselho Federal, por meio de decisão 
prol atada por esse eminente Órgão Especial, "reiterou entendimento pela possibilidade 
de aplicação, nos processos disciplinares, da Lei n° 9.872/99". Trata-se da Consulta n.
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49.0000.2019.011574-0% relatada pelo ilustre Conselheiro Federal Maurício Gentil 
Monteiro e aprovada por unanimidade, na qual se entendeu ser aplicável no âmbito dos 
processos disciplinares da OAB o regramento da Lei n. 9.873/1999 (§2°, art. 1°), que 
estabelece prazo prescricional para o exercido de ação punitiva pela Administração 
Pública Federal, direta e indireta, "quando de sua aplicação resulte situação mais 
vantajosa, em relação ao art. 43 da Lei n. 8.906/1994, ao advogado que responde ao 
processo disciplinar".

3.1.2- Ao acolher a consulta, responde que "Eventual suspensão das atividades 
administrativas da OAB em razão da pandemia COVID-19 não repercute na fluência do 
prazo prescricional da pretensão punitiva da Ordem dos Advogados do BrasiE .

É o RELATÓRIO

Passo ao VOTO:

4- Observo que a presente consulta foi formulada em tese, atendendo requisito 
previsto no art. 85, inc. IV, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. 
A matéria objeto da consulta diz respeito ao processo ético disciplinar, já que indaga sobre 
a possibilidade de aplicação da Lei Federal n° 14.010/2020 aos procedimentos 
disciplinares da OAB.

Portanto, por entender que a matéria objeto da consulta diz respeito á 
interpretação, ainda que de forma indireta, do Estatuto da Advocacia e da OAB, que, em 
seu art. 43, trata da prescrição da pretensão á punibilidade das infrações disciplinares, 
inclusive estabelecendo os casos de sua interrupção (art. 2°), e, considerando, também, a 
competência da Segunda Câmara para decidir os recursos sobre ética e deveres do 
advogado, infrações e sanções disciplinares (art. 89, inc. 1), conheço da presente 
consnlta.

5- Resta claro no r. Parecer que a Lei Federal n° 14.010, publicada em 10/6/2020, 
instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações juridicas de Direito 
Privado (RJET) no período da pandemia do novo Coronavirus (Covid 19).

5.1- Assim, respondendo especificam ente a consulta, é de se concluir que a Lei
Federal n“ 14.010/2020, instituiu normas de caráter transitório e emergencial para 
a regulação de relações juridicas de Direito Privado em virtude da pandemia do 
coronavirus (Covid-19), conforme se vê do seu art. 1“, e que, ao dispor sobre a 
aplicação da suspensão/impedimento do curso dos prazos prescricionais, diz que 
ocorrerá especificamente no campo do Direito Privado e nas relações havidas entre

1 EMENTA N. 015/2020/OEP. CONSULTA. APLICAÇÃO, NO ÂMBITO DOS PROCESSOS 
DISCIPLINARES E NO ÂMBITO DO ART. 43 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB, DO 
REGRAMENTO DO § 2° DO ART. 1° DA LEI N. 9.873/99 SOBRE PRESCRIÇÃO, nos termos do voto 
do Relator Maurício Gentil Monteiro, v. u., p. no DEOAB, a. 1, n° 303, 10.3.2020, p. 6.
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particulares, por isso não há possibilidade de sua aplicação aos procedimentos 
disciplinares da Ordem dos Advogados do Brasil.

E que, mesmo considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil não está 
vinculada à Administração Pública, Direta ou Indireta, tratando-se de entidade com 
personalidade juridica própria, autônoma e independente (ADI 3.026, Plenário, Rei. 
Ministro Bros Grau, DJ 20/9/2006), o exercicio do seu poder punitivo se aproxima 
do poder punitivo estatal, sobretudo na esfera sancionatória administrativa.

Portanto, em decorrência da natureza da relação jurídica, a prescrição nos 
processos disciplinares da OAB se norteará pelos principios que regem a prescrição 
punitiva, devendo-se observar, evidentemente, os prazos, os efeitos e as causas 
modificativas e extintivas próprios da Lei Federal n“ 8.906/1994, Estatuto da 
Advocacia e da OAB.

É que a Lei n° 8.906/1994 estatui regras de processo disciplinar sancionatório para 
a advocacia, bem ajustadas às especificidades e peculiaridades da profissão, conectadas 
com outras regras sobre regulação do exercício profissional por parte da OAB, e, por isso, 
diante da sua especialidade, deve prevalecer sobre a regra geral, a saber a Lei n. 
9.873/1999, que é regra de processo disciplinar sancionatório de servidores públicos 
como um todo.

5.2- Mesmo assim, recentemente, esse Egrégio Órgão Especial, ao responder à 
consulta n° 49.0000.2019.011574-0/OEP% decidiu que:

"FMEMMA 07V2020/OEP. COmí/LTM. AO ÁMB7TO
EROCEÓ'^0  ̂ E AO ÁMB7TO OO ART. 43 DO EET4TOTO Ov4
ADFOC4CMEOv4 OL4B, OOEEOEXA4EATOT)0^2''T)OART 7"Oy4TE/A P.g73/9P
SOBRE PRESCRIÇÃO. 1 - OAB atua, no âmbito dos processos disciplinares, enquanto 
Administração Pública, com atuação equiparada à de autarquia federal, o que induz à 
possibilidade de aplicação da Lei n° 9.873/1999, que "Estabelece prazo de prescrição 
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, 
e dá outras providências". Precedentes (RECURSO N. 49.0000.2013.002210-3/OEP, 
Relator Maurício Gentil Monteiro, DOU, S.l, 04.05.2016, p. 178; REPRESENTAÇÃO 
N. 49.0000.2016.012373-1/PCA, Relator Ary Raghiant Neto, DEOAB, a. 1, n. 28, 
7.2.2019). 2 - Ante eventual controvérsia sobre aplicação de lei geral ou de lei especial, 
em princípio, deve prevalecer o critério da especialidade. A especificidade da Lei n. 
8.906/1994 - no que estatui regras de processo disciplinar sancionatório para a

com outras regras sobre regulação do exercício profissional por parte da OAB - conduz

 ̂CONSULTA N. 49.0000.2019.011574-O/OEP. Assunto: Consulta. Prescrição. Processos disciplinares no 
âmbito da OAB. Aplicabilidade do § 2°, do art. 1°, da Lei n. 9.873/1999. Consulente: Presidente do Tribunal 
de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da OAB/Espírito Santo - Alberto Nemer Neto. Relator: 
Conselheiro Federal Maurício Gentil Monteiro (SE). Órgão Especial. Luiz Viana Queiroz Presidente, 
DEOAB, a 1, n. 303, 10.3.2020, p. 6.
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ú .ywa /)yevaZáMc/a .yoòye a yegm gem/, a .yaòey a Tg/ ». 9. R 73/7999, gwe é yegm (7e
processo disciplinar sancionatório de servidores públicos como um todo. 3 - No processo 
disciplinar sancionatório no âmbito da OAB, como em todo processo sancionatório, deve 
/pyevaZecey, MO AeyfMgMáwricq), a /Mteypyetapd'o gwe
ao réu, o que somente pode ser aferido em cada caso concreto e não em tese. 4 - E sim 
aplicável no âmbito dos processos disciplinares da OAB o regramento do § 2" do art. 1" 
da Lei n. 9.873/1999, quando de sua aplicação resulte situação mais vantajosa, em 
relação ao art. 43 da Lei n. 8.906/1994, ao advogado que responde ao processo 
disciplinar. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, 
acordam os membros do Órgão Especial do Conselho Pleno do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento 
Geral, por unanimidade, em responder à consulta, nos termos do voto do Relator ”.

5.2.1- Portanto, é de se concluir que a OAB atua, no âmbito dos processos disciplinares, 
enquanto Administração Pública, com atuação equiparada à de autarquia federal, o que 
induz à possibilidade de aplicação da Lei n“ 9.873/1999, que estabelece prazo de 
prescrição para o exercicio de ação punitiva pela Administração Pública Federal, 
direta e indireta.

6- Ainda quanto a aplicação da Lei n° 9.873/1999, registro que a Medida Provisória 
n° 928 estabeleceu, entre outras medidas, a suspensão do transcurso dos prazos 
prescricionais para aplicação de sanções administrativas ali previstas, enquanto perdurado 
o estado de calamidade em razão da pandemia da Covid-19.

Diferentemente do entendimento da douta Assessoria Juridica do Conselho 
Federal da OAB -  AJU - que afastou a aplicação subsidiária da Medida Provisória aos 
procedimentos que visam à aplicação de penalidade aos Membros da Advocacia pela 
Ordem face à perda da eficácia da MPV e a sua questionável constitucionalidade, observo 
que:

6.1- A Medida Provisória n° 928, de 23 de março de 2020, que alterou a Lei n° 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 20 de julho de
2020 .

Foi previsto no art. 6°-C que "Não correrão os prazos processuais em desfavor 
dos acusados e entes privados processados em processos administrativos enquanto 
perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo n° 6, de 2020" (ainda 
vigente). Previu a suspensão do "transcurso dos prazos prescricionais para aplicação de 
sanções administrativas previstas na Lei n° 8.112, de 1990, na Lei n° 9.873, de 1999, na 
Lei n° 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados públicos" 
(parágrafo único).

6.2- O § 3° do art. 62 da Constituição Federal estabelece que a medida provisória perde 
eficácia desde a sua edição se não for aprovada no seu prazo original ou prorrogação, 
hipótese em que o Congresso Nacional deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, editar
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decreto que possa regular os efeitos das relações juridicas executadas durante a sua 
vigência.

Em homenagem ao principio da segurança juridica, foi prevista a subsistência dos 
efeitos das relações juridicas firmadas durante a vigência da medida provisória, como se 
vê no § 11 do art. 62. Portanto, na falta de regulamentação pelo Congresso Nacional, 
permanecem válidos os atos praticados com fundamento na medida provisória rejeitada 
(tácita ou expressamente).

6.3- Ticiane Moraes Franco e Derick de Mendonça Rocha^ esclarecem que, “como 
acentuou a min. Rosa Weber no julgamento da ADIn 5.709 ‘a eficácia da medida 
provisória é temporal e limitada [...] e está sujeita à condição resolutiva do processo 
legislativo que a converterá em lei ou a rejeitará de form a expressa ou tácita"'. 
Acrescentam, mais:

"Para melhor explicitação da questão, citam as palavras do min. Celso de Mello:

‘A superveniência de medida provisória, com efeito abrogante, pendente ato normativo
dü fMe.yyMa .yo/Mente /locZeyd gemy O caydtey
material, consistirá na mera suspensão de eficácia jurídica da anterior medida [...] Não
.yg qpgyaWo, /loyêfM, a .ywa co»vgy.ydo Zggi\yZaAva, yg.ytawyay-.yg-d a ^ cd cia  ywyWica, atê 
gMtdo TMgyafMgMtg yw.ŷ M.ya ow /layaZ/yadd, doy dipZofMay q/gtadoy /igZa ywpgyvgMigMtg
edição do ato normativo provisório. Essa restauração de eficácia -  inconfundível com o
iM.yritwto dd yg^yiytmapdo - ygyd g% twMC, ow y^d, dgydg a ddta dd gdipdo dd fMgdidd
provisória não convertida ’ (STF, ADIn 221, rei. min. Moreira Alves DJe 29/3/90).

Ou seja, aMP 928/20 apenas possuiu efeitos em um espaço temporal limitado ao período
dg ywa WgáMcid dg fModo gwg ao tgy y/do y^gdadd tacdafMgMtg, »do yg qpgyando a ywa 
coMvgyydo ZggiyZadva, ygytowyow-yg a y/twapdo ywyZdica aMtgyioy a ywa gntyadd gy» vigoy,
com a fruição normal dos prazos processuais.

Essa construção, todavia, não se traduz em prejuízo ás relações jurídicas constituídas e
dggoyygMtgy dg atoy /lyadcadoy dwyantg a ywa WgáMcid, Moy ywoZdgy do ayt. 62, ^ 77, dd
Constituição Federal, de forma que a rejeição da medida provisória não alcança os casos
gy» gw g o y  adyyyyywytyadoy yg vaZgyayy; d d  ywy^gyyydo d o y  /y y az o y  g  y ido  /y y ad cay ay y ; a to y

processuais durante a vigência da MP.

Dúvida prática reside no retorno da contagem dos prazos processuais, diante da rejeição 
tácita da MP, bem como se havería ou não por parte da Administração Pública o dever 
de notificar novamente o interessado para a prática do ato.

Em verdade, haja vista que o art. 6°-C, caput e parágrafo único, inserido no bojo da lei
73.979/20, /ygZaMP 92R/20, vgyya yoòyg a ywŷ gyyydo dg /yyazoy y?o dyyyòyto dg /yyocgyyoy
administrativos sancionadores, por meio dos quais a Administração Pública exerce o seu

 ̂ In https://www.migalhas.com.br/depeso/331244/a-reieicao-tacita-da-mp-928-e-o-retorno-da-fluencia- 
dos-prazos-nos-processos-administrativos-sancionadores. acessado em 9/2/2001, no artigo A rejeição 
tácita da MP 928 e o retorno da fluência dos prazos nos processos administrativos sancionadores.
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jus puniendi, os princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório (incisos LIV 
e LV do artigo 5 j  devem ser plenamente observados na retomada dos prazos
/yyoceyywoZy.

Nesse contexto, seria inapropriado conceber o retorno desses prazos processuais sem a 
devida comunicação aos administrados. Isso porque, conforme estabeleceu o min. Luís 
Roberto Barroso, os atos do poder público devem ser reger pela boa-fé e pela
y a z o a ò d /d d d e ,  gw e  aZ /adoy  d  y e g w y a n p a  yw yZd/ca yg q /?gw ya  Z/yM/tgy ywyZd/coy d  a p d o

discricionária do poder estatal.

D g y y a  tg » d o  gy» vyyta a  yygggyyyddde d g  yg /yyopygyay d d g g w a d o  g y a w  d g  cg y fg za ,

segurança e respeito aos direitos dos administrados ’ (art. 2°, IX  da Lei do Processo 
Administrativo Federal -  LPA), bem como a incidência do princípio da oficialidade no 
processo administrativo, que é mais amplo do que o impulso oficial no processo judicial 
e que implica á administração o poder-dever de impulsionar de oficio, o processo 
administrativo (art. 2°, XLI, da LPA), não deve a Administração Pública considerar 
automaticamente o retorno dos prazos em face dos administrados, sem n ova intimação, 
sob pena de cerceamento do direito constitucional á ampla defesa e ao contraditório, 
bem como de violação ao princípio da boa-fé e da segurança jurídica.

vfZêyyy d o  yyya/y, voZg yg/gyyyòyoy gw g yygyy; yyygyyyyo o  dgyotgyydyyyygyyto d g  gvgyytwoZ yyydyyyopdo

importa no reconhecimento da verdade dos fatos ou na renúncia a direito do 
administrado, nos moldes do que dispõe o art. 27, da LPA, devendo a Administração, no 
prosseguimento do processo, garantir o direito á ampla defesa e ao contraditório ao 
interessado (art. 27, parágrafo único, da LPA).

T o y  ^yyy, o  yygggyyydddg d e  yyovo yyydyyyopdo gw g oyyggw yg o  c g y fg z o  d d  cyáyygyd d o

interessado quanto ao retorno do prazo e ao ato a ser praticado se torna ainda mais 
evidente tendo em vista o momento atual de restrições impostas aos investigados e 
acusados m razão dos grandes impactos decorrentes da pandemia do covid-19, que
/yodgyyy yg/yygygy?tay d i^cw Z dddgy o ^ y a cy o y y a y y  gjctyooydyyydyydy o o y  o o w y o d o y " .

7- Finalmente, deve-se observar que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.351, 
com pedido de liminar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil -  CFOAB, teve como objeto o art. 6-B da Lei 13.979/2020, que dispõe sobre a 
suspensão dos prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas 
entidades da administração pública, nada discutindo em relação ao art. 6-C.

7.1- Sobre o artigo 6-B referido, a OAB Nacional aduziu que o referido dispositivo 
viola os arts. 2°, 5°, XXXlll; 37, § 3°, 11; 62, caput; e 216, § 2°, da Constituição federal. 
Sustentou-se a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por afrontar a 
separação dos poderes e por não preencher os requisitos de relevância e urgência 
necessários para a edição de Medida Provisória; e (b) sua inconstitucionalidade material, 
pois limitaria o direito á informação, á transparência e á publicidade.

7.2- Diante da perda da eficácia pelo decurso do prazo constitucional previsto no art. 
62, § 3°, da CF, sem deliberação pelo Congresso Nacional (Ato Declaratório do Presidente
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da Mesa do Congresso Nacional 93/2020, publicado no DOU de 31/7/2020), o Ministro 
Relator Alexandre de Moraes concluiu que a ação encontrava destituida dos requisitos 
necessários ao seu prosseguimento, pois a jurisdição constitucional abstrata brasileira não 
admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo revogado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato 
de terem produzido efeitos concretos residuais, sob pena de transformação da jurisdição 
constitucional em instrumento processual de proteção de situações juridicas pessoais e 
concretas" .̂ Dai, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 
21, IX, do Regimento Interno do STF, e 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015%

8- Assim, considerando os fundamentos acima expostos, é de se concluir pela
possibilidade de a Medida Provisória n. 928/2020, durante a sua vigência -  23/3/2020 
a 20/7/2020 -, de forma subsidiária e sendo mais benéfica, ser aplicada em eventual 
processo administrativo disciplinar em curso perante à Ordem dos Advogados do 
Brasil, para se estabelecer a não fluência de prazo em desfavor do(a) advogado(a) 
representado(a).

Termos em que, é como respondo a consulta formulada nos presentes autos.

De Goiânia para Brasilia, 9 de fevereiro de 2021.

/}

alentina JungmannValentina Jungmann Cintra
)  Relatora

Decorre, portanto que, nas hipóteses de revogação do ato impugnado ou perda de sua eficácia, antes do 
julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade, ocorrerá a prejudicialidade da ação, por perda do 
objeto.
 ̂Decisão monocrática publicada no DJE n° 220, divulgado em 2/9/2020.
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Consulta n. 49.0000.2020.005420-1/OEP 
Origem: Processo originário.
Assunto: Consulta. Aplicabilidade da suspensão de prescrição prevista pela Lei n. 
14.010/2020 aos procedimentos disciplinares da OAB.
Consulente: Corregedor-Geral Adjunto do Conselho Federal da OAB - Fernando Calzza 
de Salles Freire (SP).
Relatora: Conselheira Federal Valentina Jungmann Cintra (GO).

Ementa n. 018/2021/OEP. CONSULTA. PROCESSO DISCIPLINAR NO 
ÂMB/TO DA OAB. TMPOBaBTLyDADD DD APD/CAÇvÉO DA 
BfASBDmÉO/BWPDDTMEATO DO COBBO DOB BBAZOB 
BDDBCB/C/OAAZB BDDF7BTOB AA DDÍ DEDDBAL A" 74.070/2020 
(DDGOZAÇvÉO DD DDBAÇÓDB JOBÁ)/CAB DD D7DDÍTO DDDADO). 
MA7DD7AB AFD7AB A DDDBCD/QLÉO DDFD&fóDB DDGOLADABDDBO 
D/6DOBTO 7YA DDÍ FDDDBAL A° B.906/7994 (DBTATDTO DA 
ADFOCAC7A D DA OAB(). A OAB TViÉO DBD^ FTACLDADA A 
ADM7A7B7DAQLÉO DÓBD/CA, D7BD7A D 7AD7BD7A, 7DA7A7VDO-6D 
DD DA77DADD COM DDBB07YAL7DADD JOMD/CA, DDÓDD/A, 
A DTÔAOMA D 7ADDBDADDA7D. DADBC/C/0 DO DODDB DOA777FO 
6AAC/07YADOD A7I7AQLÉO DgOZBARADA A DD ADTARgOZA 
FDDDBAL. DOBÓTBTMDADD DD APD/CAÇvÉO DA DDÍ A" 9.B73/7999. 
MDD7DA DDOF7BÓD7A A" 92B/2020, DD DODMA BOBaDL^B/A, 
DOBAA7D A BOA n cA U T A  D DM BDADO MA/B BDAD//CA, 
POSSIBILIDADE D E SUA APLICAÇÃO. 1) Não há possibilidade de 
aplicação da Lei Federal n° 14.010/2020, que institui normas de caráter 
transitório e emergencial para a regulação de relações juridicas de direito 
privado, em virtude da pandemia do coronavirus (Covid-19), aos 
processos disciplinares em curso perante ã OAB, por prever 
expressamente que a aplicação da suspensão/impedimento ocorrerá 
especificamente no campo do direito privado e nas relações havidas entre 
particulares (art. 1°). 2) Nos processos disciplinares em curso perante ã 
Ordem dos Advogados do Brasil, as matérias afetas ã prescrição devem 
observar o disposto na Lei Federal n° 8.906/1994. Sendo que Ante 
eventual controvérsia sobre aplicação de lei geral ou de lei especial, em 
principio, deve prevalecer o critério da especialidade ’. Precedente 
(Ementa n° 015/2020/OEP, na Consulta n. 49.0000.2019.011574-O/OEP, 
Relator Mauricio Gentil Monteiro, DEOAB, a 1, n. 303, 10.3.2020, p. 6). 
3) Tem-se entendido que a ‘OAB atua, no âmbito dos processos disciplinares, 
enquanto Administração Pública, com atuação equiparada à de autarquia 
/êAeraZ, o gwe yWwz d /x)yy/6y7/düAe Ae opZ/capd'o dü Le/ 9. R 73/7 999, gwe
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela 
Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
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Precedentes (PECUPSO N. 49.0000.2013.002210-3/OEP, Pelator Maurício 
Gentil Monteiro, DOU, S.l, 04.05.2016, p. 178; PEPPESENTAÇÃO N.
49.0000. 2016.012373-1/PCA, Pelator Ary Paghiant Neto, DEOAB, a. 1, n. 28, 
7.2.2019); e pela possibilidade de se aplicar a Lei n° 9.873/1999, quando dela 
resultar situação mais vantajosa ao(à) advogado(a) que responde ao processo 
disciplinar. Precedente (Ementa n° 015/2020/OEP, na Consulta n.
49.0000. 2019.011574-O/OEP, Relator Mauricio Gentil Monteiro, 
DEOAB, a 1, n. 303, 10.3.2020, p. 6). 4) A Ordem dos Advogados do Brasil 
não está vinculada ã Administração Pública, Direta ou Indireta, tratando- 
se de entidade com personalidade juridica própria, autônoma e 
independente (ADI 3.026, Plenário, Rei. Ministro Eros Grau, D J  
20/9/2006), sendo que o exercicio do seu poder punitivo se aproxima do 
poder punitivo estatal, sobretudo na esfera sancionatória administrativa. 
5) A Medida Provisória n° 928/2020, de forma subsidiária, durante a sua 
v / g á M c / a  e  e y »  y g y y d b  yy y a /y  ò e y y ^ c a ,  / y o A e  y g y  o p Z y c a d d  eyy; e v e y y fw a Z  / y y o c e y y o  

administrativo disciplinar em curso perante á Ordem dos Advogados do Brasil, 
/ y a r n  y g  g y f a ò g Z g g g y  a  y y J o  /Z w á y y g y a  A g  / y y a z o  gyy; A g y ^ A v o y  a A w o g a A o / z ^  

yg/yygygyytaAo/ẑ .

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em referência, acordam os 
membros do Órgão Especial do Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do Regulamento Geral, por 
unanimidade, em responder à consulta, nos termos do voto da Relatora.

Brasilia, 09 de fevereiro de 2Q21. ___

/ i f
Afeife Mohamad Hajj
Presidente em exercicio

VaTentína Jungmann Cintra
s )  Relatora
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25V  Sessão Virtual Extraordinária do Órgão Especial 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil

Incluído em pauta na sessão de 23/09/2020.

Consulta n. 49.0000.2020.005420-1/OEP
Assunto: Consulta. Aplicabilidade da suspensão de prescrição prevista pela Lei n. 
14.010/2020 aos procedimentos disciplinares da OAB.
Consulente: Corregedor-Geral Adjunto do Conselho Federal da OAB - Fernando 
Calzza de Salles Freire (SP).
Relatora: Conselheira Federal Valentina Jungmann Cintra (GO).

Presidente em exercício: Conselheiro Federal Afeife Mahamad Hajj (MS).
Secretário ad hoc: Conselheiro Federal Luiz Claudio Silva Allemand (ES).

CERTIDÃO

Certifico que o Órgão Especial, ao apreciar o processo em referência, em 
sessão realizada no dia 09/02/2021, proferiu a seguinte decisão: “Após a leitura do 
relatório e voto, não havendo manifestações, decidiu o Órgão Especial, observado o 
quorum exigido no art. 92, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, 
por unanimidade, em responder à consulta, nos termos do voto da relatora.”.

Brasília, 18 de fevereiro de 2021.

■

Brunna Luisa Dias de Sousa
Coordenadora do Órgão Especial
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Ref.: Consulta n. 49.0000.2020.005420-1/OEP.

CERTIDÃO DE DISPONIBILIZACÂO/PUBLICACÂO DE ACÓRDÃO

Certifico que a ementa n. 018/2021/OEP do acórdão de 09/02/2021 foi 
disponibilizada no Diário Eletrônico da OAB do dia 28/05/2021 p. 1 com publicação no 
dia 31/05/2021, cf documento juntado a seguir.

Brasília, 28 de maio de 2021.

íÇyaipVurEdlaine da SijíyápVunes Brandino
Técnica Jurídica Ào Órgão Especial

Brunna Lmsa^Èias de Sousa
Coordenadora do Órgão Especial
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DIÁRIO ELETRÔNICO
Ordem dos Advogados do Brasil

Ano III N.° 610 I sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Página: I

Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2 °  No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do 
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte á publicação, assim considerada o 
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Federal

Distrito Federal, data da disponibilização: 28/05/2021

ORGAO ESPECIAL

ACORDAO

CONSULTA N. 49.0000.2020.005420-1/OEP.

Assunto: Consulta. Aplicabilidade da suspensão de prescrição prevista pela Lei n. 14.010/2020 aos 
procedimentos disciplinares da OAB. Consulente: Corregedor-Geral Adjunto do Conselho Federal 
da OAB - Fernando Calzza de Salles Freire (SP). Relatora: Conselheira Federal Valentina 
Jungmann Cintra (GO). Ementa n. 018/2021/OEP. CONSULTA. PROCESSO DISCIPLINAR NO 
vFMB/TO Dv4 TMPOBaB/L/DADD DD APL/CWpJO Dv4 BL%PDA%JD/ZMPDD7MEVTD DD
CDDBD DDB D7MZDB DDDBCD/C/D7V^B DDDJ7BTDB LDÍ DEDDRAL V  74.070/2020 
(RDGDZMpJD DD 7ÍDMÇÓDB .7D7(7D/CL4B DD DTTÍDÍTD D7(7E4DD). A&47D7(7/4B v4FDT4B 4  
DTÍDBCM^D DDEEM BER TÍDGDZMDvFB DDLD D/BPDBTD 7V̂  7D4 FDDDRAL 7\7° & 906/7994 
(DBT47I7TD Dv4 ADFDCLICLI D Dv4 Dv4E(). DAB TV̂ D D W  EEVCDZMDvl 4  
ADMZAOBTTMpJD DÚB7JCL4, D77(DT4 D TNDTTÍDTM, 77MT47VDD-BE DD DVTTDvlDD CDM 
DD7(BD7V^L7Dv4DD JD7(7D/C4, DDÓDTÍM, v4DTD7VDM4 D 7VDDPDVDDV7D. DAERC/C/D DD 
DDDDR DDAT77FD B47VC/D7V^D7(. vlZIMÇLJD DgDZTMTMDvl 4  DDv4DD47(GDM FDDDR^. 
DDBB/BTLTDvlDD DD APTJCWpJD Dv4 7D4 V  9.B73/7999. ATEDTDvl DDDJTBÓTÍM V  92B/2020, 
DD DD7(M4 DD7M7V7D v4 BU4 JTGAVCM D FM B0VDD AF47B .BDVÉF7CL4,
POSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO. 1) Não há possibilidade de aplicação da Lei Federal n° 
14.010/2020, que institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de 
relações juridicas de direito privado, em virtude da pandemia do coronavirus (Covid-19), aos 
processos disciplinares em curso perante ã OAB, por prever expressamente que a aplicação da 
suspensão/impedimento ocorrerá especificamente no campo do direito privado e nas relações 
havidas entre particulares (art. I j .  2) Nos processos disciplinares em curso perante ã Ordem dos 
Advogados do Brasil, as matérias afetas ã prescrição devem observar o disposto na Lei Federal n° 
8.906/1994. Sendo que ‘Ante eventual controvérsia sobre aplicação de lei geral ou de lei especial, 
em principio, deve prevalecer o critério da especialidade ’. Precedente (Ementa n° 015/2020/OEP, 
na Consulta n. 49.0000.2019.011574-O/OEP, Relator Maurício Gentil Monteiro, DEOAB, a 1, n. 
303, 10.3.2020, p. 6). 3) Tem-se entendido que a ‘OAB atua, no âmbito dos processos 
disciplinares, enquanto Administração Pública, com atuação equiparada ã de autarquia federal, o 
que induz ã possibilidade de aplicação da Lei n° 9.873/1999, que estabelece prazo de prescrição 
para o exercicio de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá 
outras providências’. Precedentes (RECURSO N. 49.0000.2013.002210-3/OEP, Relator Mauricio 
GgMOY AToMtg/m, DDL/ B.7, 04.0J.2076, 77B,' 7(DP7(DBEVT4pJD 7\7. 49.0000.2076.072373-
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1/PCA, Relator Ary Raghiant Neto, DEOAB, a. 1, n. 28, 7.2.2019); e pela possibilidade de se 
aplicar a Lei n° 9.873/1999, quando dela resultar situação mais vantajosa ao(ã) advogado(a) que 
responde ao processo disciplinar. Precedente (Ementa n° 015/2020/OEP, na Consulta n.
49.0000.2019.011574-0/OEP, Relator Maurício Gentil Monteiro, DEOAB, a 1, n. 303, 10.3.2020, 
p. 6). 4) A Ordem dos Advogados do Brasil não está vinculada ã Administração Pública, Direta ou 
Indireta, tratando-se de entidade com personalidade jurídica própria, autônoma e independente 
(ADI 3.026, Plenário, Rei. Ministro Eros Grau, D J 20/9/2006), sendo que o exercício do seu poder 
punitivo se aproxima do poder punitivo estatal, sobretudo na esfera sancionatória administrativa. 
5) A Medida Provisória n° 928/2020, de forma subsidiária, durante a sua vigência e em sendo 
mais benéfica, pode ser aplicada em eventual processo administrativo disciplinar em curso 
perante ã Ordem dos Advogados do Brasil, para se estabelecer a não fluência de prazo em 
desfavor do(a) advogado(a) representado(a). Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do 
processo em referência, acordam os membros do Órgão Especial do Conselho Pleno do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, observado o quorum exigido no art. 92 do 
Regulamento Geral, por unanimidade, em responder à consulta, nos termos do voto da Relatora. 
Brasília, 09 de fevereiro de 2021. Afeife Mohamad Hajj, Presidente em exercício. Valentina 
Jungmann Cintra, Relatora.

28/05/2021 Diário Eietrônico OAB

Documento assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2 
de 24/08/2001, que instituiu a Infraestratura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil
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