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DESPACHO Nº 412/2020 - GAB

EMENTA: CONSULTA. COVID-19. PEDIDO PARA EDIÇÃO DE
ATO GOVERNAMENTAL DISCIPLINANDO A SUSPENSÃO DE
PRAZOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.  PORTARIA Nº
099/2020-SEAD.  DECRETO.  FORMATO  NORMATIVO
ADEQUADO.  RECOMENDAÇÃO  PARA  PREVISÃO  DE
EXCEÇÃO À PRÁTICA DE ATOS PARA MEDIDAS URGENTES
E INADIÁVEIS,  PARA PRESERVAÇÃO DE DIREITOS E PARA
EVITAR  A  IMINÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO  OU  DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA  DE  ÓBICES  À  MATERIALIZAÇÃO  DO  ATO
INFRALEGAL.

1. Autos iniciados com o Ofício nº 153/2020 (000012189610), da Presidência  da
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/GO, em que solicita a edição de ato normativo pelo Chefe
do Executivo determinando a suspensão temporária de prazos em processos administrativos, bem como
de  publicações  e  audiências  relacionadas,  justificando  tratar-se  de  solicitação  necessária  e
complementar  às  medidas  normativas  e  administrativas  já  adotadas  neste  Estado  de  Goiás,  para  a
prevenção ao avanço da pandemia causado pelo novo coronavírus - COVID-19.

2.  Provocada  a  respeito  do  interesse  na  providência  solicitada  em  razão  da
superveniência do art. 5º da Portaria nº 099/2020-SEAD1, a OAB/GO (000012216618) confirmou o
intento inicial, destacando a relevância de ato normativo pelo Chefe do Executivo, com conteúdo mais
claro e inequívoco a respeito da suspensão processual no âmbito administrativo, e seu alcance para
todas as partes envolvidas, inclusive defensores privados e administrados.

2.1. Avanço na análise jurídica solicitada.

3.  De plano, concentrando-se no formato do ato normativo buscado -  Decreto do
Chefe do Executivo -, instrumento alheio ao processo legislativo, seu texto deve compreender apenas
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matérias  restritas  à  ordenação  interna  administrativa  e  ao  desenvolvimento  das  suas  atividades,
podendo também detalhar direito já estatuído em lei, mas, jamais, ensejar incremento da despesa estatal
ou  inaugurar  direito.  Essa  faculdade  do  Chefe  do  Executivo  está  prevista  no  art.  84,  IV  e  VI,
simetricamente reproduzido no art. 37, IV e XVIII, da Constituição Estadual2. E o objeto da solicitação
não foge dessa dimensão permitida a ato infralegal.

4.  Sobre  o  mérito  da  providência,  a  apreciação  relativa  à  sua  conveniência  e
oportunidade escapa desta Procuradoria-Geral, cabendo ao Chefe do Executivo a deliberação final. E
essa decisão pela autoridade governamental, dado o atual cenário de projetada crise na saúde pública,
deve contemplar valorações de diversas matizes, e com visão prospectiva, para então eleger as medidas
de Estado mais adequadas para satisfazer  o  interesse público primário.  Faço,  na sequência,  alguns
apontamentos para subsidiar o representante político.

5.  É  exato que  a  pretensão dos autos  correlaciona-se  ao  conjunto  de  medidas  de
prevenção de saúde pública, atualmente tida sob perigo em âmbitos nacional e internacional, conforme
Decretos Estaduais nºs 9.633/2020 e 9.634/2020. A Lei Nacional nº 13.979/2020 e a Portaria nº 188
GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, também dão suporte ao desígnio de regulamentação.

6. Especificamente quanto à suspensão dos prazos em processos administrativos e,
por corolário, dos atos de instrução e de comunicação processual relacionados, deve influir, na tomada
de  decisão  e  na  configuração  do  ato  normativo: i)  a  realidade,  quase  completa,  de  uso  de  meio
eletrônico na  tramitação de processos  administrativos  no Estado; e,  de outro lado;  ii)  na  hodierna
situação  emergencial,  o  teletrabalho  como  instrumento  prioritário  ao  labor  (Decreto  Estadual  nº
9.634/2020) e, consequentemente, a sobrecarga dos sistemas eletrônicos causando instabilidade e riscos
à adequada observância do devido processo legal.

7.  O  art.  5º  da  Portaria  nº  099/2020-SEAD,  da  Secretaria  de  Estado  da
Administração, já poderia ser tido como ato normativo suficiente, embora ato do Chefe do Executivo
possa melhor evidenciar o comando de suspensão processual, e transparecer que, consequentemente,
também sobrestadas ficam as publicações de decisões, intimações, dentre outros atos. Importante é que
sejam expressamente resguardados os atos necessários para a prática de medidas urgentes e inadiáveis,
e para a preservação de direitos.  Essencial,  ainda,  que haja clareza quanto a contagem regular dos
prazos extintivos de direitos - prescrição e decadência -, pois, sem previsão legal, tal cômputo não é
afetado  pela  suspensão  dos  prazos  procedimentais;  portanto,  recomendável  que  o  ato  infralegal
contenha  determinação  para  a  prática  de  medidas  consideradas  necessárias  ante  a  iminência  de
prescrição ou decadência.

8. Com as observações expostas, concluo, sob uma ótica técnico-jurídica restrita, que
inexistem entraves à formalização do Decreto proposto.

9. Matéria orientada, encaminhem-se os autos à Secretaria de Estado da Casa Civil,
via Gerência de Redação e Revisão de Atos Oficiais, para os devidos fins.

Juliana Pereira Diniz Prudente
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Procuradora-Geral do Estado

1 Secretaria de Estado da Administração.

2 Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2857, 2564, 3232/TO, 4125/TO, 3254/ES e 2806/RS.
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Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE,
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