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RESOLUCAO ADMINISTRATIVA RA N°.
00139/15

DispOe sobre o Processo Administrativo
Disciplinar	 aplicâvel	 aos	 Membros
(Conselheiros e Conselheiros Substitutos) do
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de
Goi6s.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
no use de suas atribuicOes legais e regimentais, em especial o disposto no inciso X
do art. 70 do Regimento Interno desta Corte de Contas; e

Considerando a compethncia do Tribunal de Contas dos Municipios do
Estado de Goiâs em elaborar seus atos normativos e organizar os seus servicos
auxiliares, exercendo a devida atividade correcional, nos termos dos artigos 73 e 75 e
96, inciso I, alineas "a" e "b" da Constituicâo Federal; NR

Considerando que, nos termos do artigo 28, § 4° da Constituicäo do
Estado de Goi6s, os Conselheiros do Tribunal de Contas teräo as mesmas garantias,
prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do
Tribunal de Justica;

Considerando que, nos termos do artigo 28, § 5° da Constituicäo do
Estado de Goi6s, o Auditor (Conselheiro Substituto), quando em substituicäo a
Conselheiro do Tribunal de Contas, ter-6 as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos e vencimentos do titular e, quando no exercicio das demais atribuicOes
da judicatura, as de juiz de direito de entrancia final;

Considerando que, por forca das 	 determinacOes constitucionais
supramencionadas, säo deveres dos Conselheiros e Conselheiros Substitutos deste
Tribunal observar as disposicOes da Constituicao Federal, da Lei Org5 nica da
Magistratura Nacional - LOMAN, do COdigo de Etica da Magistratura Nacional e da
legislacäo ordinâria em vigor;

Considerando que a Resolucäo n° 135/2011, do Conselho Nacional de
Justica, dispOe sobre a uniformizacao de normas relativas ao procedimento

dadministrativo disciplinar aplicâvel aos magistrados, acerca do rito e das penalida s; n
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RU	 y° 727 - CENTRO - FONE . 3216-6160 - FAX: 3223-9011 - CEP: 74.055-10 - GOA IA - GO	 1

www.tcm.go.gov.br

41 1\11jV



Estado de Goiâs

T 1 3 a1"'""T=:,,n7P— TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICH)!
C

Considerando as diretrizes n° 19 e 33 estabelecidas na Resolucäo
conjunta n° 001/14, da Associacao dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil -
ATRICON e do Colêgio de Corregedores e Ouvidores - CCOR, que visam normatizar
procedimentos de Corregedoria em regramento prOprio, bem como regulamentar o
procedimento disciplinar no ambito interno;

Considerando a necessidade de regulamentar a disciplina legal em vigor
acerca da mataria, bem como o procedimento administrativo disciplinar em face dos
Conselheiros e Conselheiros Substitutos, visto que, desde a criacao deste Tribunal,
nao existe regulamento prOprio;

Considerando, por fim, a manifestacao favor-aver da Assessoria Juridica
da Presidéncia, por meio do Parecer Jur n° 1398/2015, constante nos autos de n°
12187/15,

RESOLVE

Aprovar a presente Resolucäo Administrativa, que regulamenta o
Procedimento Disciplinar definido na Lei Complementar n° 35/79 e na Resolucao n°
135/2011 - CNJ, aplicavel aos Membros do Tribunal de Contas dos Municipios do
Estado de Goias - TCMGO. NR

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.	 1° Esta Resolucao regulamenta o procedimento administrativo
disciplinar definido na Lei Complementar Federal n° 35, de 14 de marco de 1979 — Lei
Organica da Magistratura Nacional - LOMAN, aplicavel aos Membros deste Tribunal,
a saber: (NR)

I -	 Conselheiros;

II -	 Conselheiros Substitutos.

Paragrafo Unico. Para alcancar o objeto definido no caput deste artigo,
sera° observadas, corn as respectivas adequacties, as seguintes normas:

1 5

I -	 Constituicao Federal;

II -	 LOMAN;

III -	 COdigo de Processo Civil, art. 125;

IV -	 Codigo de Processo Penal, art. 251;

RUA 68 N° 727 - CENTRO - FONE: 3216-6160 - FAX: 3223-9011 - CEP: 74.055-100 - GOIANIA - GO
	

2
www.tcm.go.gov.br



f Estado de GoiAs
r

=	 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS

5
V -	 C6digo Penal Brasileiro;	 0 0
VI -	 COdigo de Etica da Magistratura Nacional;

VII -	 Resolucäo n° 135/2011 do Conselho Nacional de Justica - CNJ;

VIII -	 C6digo de Etica de Membros do TCMGO;

IX -	 legislacao ordinaria em vigor aplicavel a materia.

Art. 2° Os processos administrativos disciplinares tratados nesta
Resolucao Administrativa terao natureza sigilosa desde o inicio. (NR)

CAPITULO II
DOS DEVERES DOS MEMBROS

Art. 3° Sao deveres dos Membros do TCMGO:

I -	 cumprir e fazer cumprir, com independéncia e exatidao, as
disposicOes legais e os atos de officio;

II -	 nä° exceder de forma injustificada os prazos para se manifestar
nos autos, desde que lhe sejam disponibilizados recursos humanos e materiais; (NR)

III -	 determinar as provid6ncias necessarias para que os atos
processuais se realizem nos prazos legais;

IV -	 tratar corn urbanidade as partes, os Membros do Ministêrio
PUblico de Contas, os advogados, os servidores do Tribunal e quem os procurarem;

V -	 comparecer pontualmente a hora de se iniciar o expediente ou a
sessäo e nä° se ausentar injustificadamente antes de seu término;

VI -	 exercer fiscalizacao sobre os servidores lotados em seu
Gabinete;

VII -	 declarar-se suspeito ou impedido na forma da lei;

VIII -	 nao perceber quaisquer vantagens indevidas ou que possam
comprometer a independéncia funcional, tais como presentes, doacOes, beneficios ou
cortesias de pessoas fisicas ou juridicas, grupos econ6micos ou autoridades pUblicas,
ressalvadas aquelas sujeitas as normas de reciprocidade; (NR)

IX -	 denunciar qualquer infracäo as normas desta Resol
tiver conhecimento;
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II -	 receber, a qualquer titulo ou pretexto, custas ou pat
processo;
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X -	 resguardar a ordem das sessOes e reunities administrativas
realizadas pelo Tribunal de Contas;

XI -	 informar, na forma da Lei Federal n° 8.730/1993, sua situacao
patrimonial, alêm da Declaracäo de Bens e Rendas;

XII -	 nao atuar como preposto ou procurador em processo do qual
tenha participado em razäo do cargo;

XIII -	 manter conduta positiva e de colaboracäo para corn os demais
Orgäos de controle;

XIV -	 utilizar-se de linguagem polida, respeitosa e compreensivel;

XV -	 denunciar qualquer interferéncia tendente a limitar sua
independéncia;

XVI -	 zelar pela celeridade na tramitacao dos processos;

XVII -	 dispensar aos jurisdicionados igualdade de tratamento,
ressalvados os tratamentos diferenciados resultantes da lei;

XVIII -	 nào agendar compromissos particulares, tais como reunities,
consultas, exames, questOes familiares e outros motivos, para os horârios das
sessOes a serem realizadas no Tribunal, salvo motivo de forca major;

XIX -	 motivar expressamente suas decisties processuais conforme o
caso concreto, inclusive em votos divergentes, vedadas as manifestacOes abstratas.
(NR)

XX -	 cumprir e fazer cumprir as normas do TCMGO.

CAPITULO III
DAS VEDAOES AOS MEMBROS DO TRIBUNAL

Art. 4° E vedado ao Membro do Tribunal:

I -	 exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou func5o,
salvo uma de magistèrio;
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III -	 receber, a qualquer titulo ou pretexto, auxilios ou contribuicOes de
pessoas fisicas, entidades pUblicas ou privadas, ressalvadas as excecOes previstas
em lei;

IV -	 exercer a advocacia no Tribunal de Contas dos Municipios do
Estado de Goi6s, antes de decorridos trés anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneracao;

V -	 exercer o comêrcio ou participar de sociedade comercial, inclusive
de economia mista, exceto como acionista ou quotista;

VI -	 exercer cargo de direcao ou tecnico de sociedade civil,
associacao ou fundac5o, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associacao de
classe, e sem remuneracao;

VII -	 valer-se, em proveito prOprio ou de terceiros, de informacão
privilegiada, ainda que apps seu desligamento do cargo;

VIII -	 utilizar, para fins privados, de servidores, bens ou servicos
exclusivos do Tribunal de Contas;

IX —	 discriminar, por motivo politico, ideolOgico ou partidärio, de
género, origem êtnica ou idade, subordinado, jurisdicionado ou portador de
necessidades especiais; (NR)

X -	 negligenciar-se do interesse pOblico, conforme expresso na
Constituicäo Federal e nas leis vigentes do Pais;

XI -	 manifestar conviccOes politicas e partid6rias em 	 relacäo a
individuos, grupos ou organizacOes;

XII -	 participar de conselhos ou comissOes de OrgAos ou entidades
jurisdicionadas pelo Tribunal de Contas;

XIII -	 dedicar-sea atividade politico-partidâria;

XIV -	 permitir a afixacao de qualquer propaganda politica em veiculos,
terrenos ou benfeitorias de seu dominio e use pessoal;

XV -	 manifestar, por qualquer meio de comunicacao, opiniäo sobre
processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou emitir juizo depreciativo
sobre despachos, votos ou decisOes de Membros do Tribunal, ressalvad 	 critica
autos e em obras têcnicas ou no exercicio do magistêrio,

RUA 68 N° 727 - CENTRO - FONE: 3216-6160 - FAX: 3223-9011 - CEP: 74.055-100 G A IA - GO 5
www.tcm.go.gov.br



TebudiedV CO.. doe Wed,
de Estado de Gout

Ct
Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

XVI - exercer procedimento incompativel corn a dignidade, a honra e o
decoro de suas funcOes.

CAPITULO IV
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art.	 5° Säo penas disciplinares aplicaveis aos Conselheiros e
Conselheiros Substitutos deste Tribunal de Contas:

I -	 advertdricia,

II -	 censura;

Ill -	 disponibilidade;

IV -	 aposentadoria compulsOria;

V -	 demissao.

Paràgrafo imico. A pena de demissäo, prevista na Lei Complementar 35,
so pode ser aplicada aos Conselheiros Substitutos que ainda nä° tiverem adquirido a
vitaliciedade

Art. 6° 0 Membro negligente no cumprimento dos deveres do cargo esta
sujeito a pena de advert6ncia.

Parbgrafo Onico. A reiteracao da atitude mencionada no caput e os casos
de conducao de procedimento incorreto sujeitam o Membro a pena de censura, se a
infracäo nä° justificar punicao mais grave.

Art. 7° 0 Membro sera posto ern disponibilidade corn vencimentos
proporcionais ao tempo de servico, quando a gravidade das faltas ria"o justificar a
aplicacäo de pena de censura, aposentadoria compulsOria ou demissäo.

Art. 8° 0 Membro sera aposentado compulsoriamente, por interesse
pUblico, quando:

I - mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus
deveres;

II - proceder de forma incompativel corn a dignidade, a honra e o decoro
de suas funcOes;
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III - demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou
apresentar comportamento funcional incompativel corn o born desempenho das
atividades do Tribunal.

CAPITULO IV
DA INVESTIGACAO PRELIMINAR

Art. 9° 0 Conselheiro Corregedor, quando tiver ciéncia de irregularidade,
diante da falta de clareza quanto aos responsaveis ou do objeto denunciado, deve
promover a apuracäo imediata dos fatos, mediante instauracao de procedimento de
investigacao preliminar, conforme regramento próprio definido em 	 Resolucao
Administrativa do Tribunal.

Art. 10. A noticia de irregularidade praticada por Membros do Tribunal
podera ser feita por toda e qualquer pessoa, exigindo-se formulacäo por escrito, corn
confirmacao da autenticidade, a identificacao e o endereco do denunciante.

Paragrafo Cinico. 0 conhecimento por manifestagao anOnima, justificada,
desde que forneca dados sobre o fato e seu provavel autor, bem como a qualificacäo
minima que permita sua identificacao, autoriza a adocäo de providéncias pelo
Conselheiro Corregedor. (NR)

CAPITULO V
DA SINDICANCIA

Art. 11. Compete ao Conselheiro Corregedor determinar a instauracao
de sindicancia em face de Membro do Tribunal.

Paragrafo Cmico. A instauracao de sindicancia contra o Presidente do
Tribunal dependera de prêvia deliberacao e aprovacao da maioria absoluta do
Tribunal Pleno.

Art. 12. A portaria de instauracao da sindicancia individualizara o fato e
o Membro a ser investigado.

Paragrafo Cmico. Nä° sera necessaria a publicacao da portaria de
instauracao da sindicancia no Diario Oficial de Contas.

Art. 13. A sindicancia tera natureza inquisitorial e sera presidida pelo
Conselheiro Corregedor, assegurando-se, no seu curso, a informalidade,
discricionariedade e o sigilo necessarios a elucidacao dos fatos ou	 igidos
interesse do Tribunal.

RUA 68 N° 727 - CENTRO - FONE: 3216-6160 - FAX: 3223-9011 - CEP: 74.055-100 - GOIANIA - GO	 7
www.tcm.go.gov.br



/ I /d
Estado de Goias

/"""'..4`.c..„.,:lt''"'''" TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Art. 14. 0 Conselheiro Corregedor poder6 produzir todos os meios de
provas admitidas pelo ordenamento juridic° para esclarecimento dos fatos constantes
na portaria da sindicancia.

Art. 15. 0 prazo para a conclusäo da sindicancia sera de 90 (noventa
dias) dias a contar do ato de instauracao, podendo ser prorrogado, por motivacão
expressa do Conselheiro Corregedor.

Art. 16. 0 relatOrio final da sindicància conterâ, quando for o caso, a
exposicäo da infracäo disciplinar, corn todas as suas circunstancias, a qualificacão do
Membro acusado, a classificacäo do ilicito disciplinar e, quando necesskio, o
requerimento das provas a serem produzidas durante a instrucäo do processo
administrativo disciplinar, podendo o Conselheiro Corregedor arrolar testemunhas.

Art. 17. 0 Conselheiro Corregedor apresentarâ o relatOrio conclusivo da
sindicancia, corn	 sugestäo de arquivamento ou instauracao de processo
administrativo disciplinar, ao Tribunal Pleno, a quem compete, mediante maioria
absoluta de seus Membros determinar:

I -	 a instauracäo de processo administrativo disciplinar;

II -	 a realizacäo de novas diligéncias julgadas necesskias ao melhor
esclarecimento das irregularidades;

Ill -	 o arquivamento.

Art. 18. Nä° seräo registradas, no assentamento funcional do Membro,
informacOes relativas a instauracäo de sindicAncia, sob pena de responsabilidade de
quem o atestar.

Art. 19. Instaurada a sindicancia, sera permitido ao Membro sindicado
acornpanhada.

CAPITULO VI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Segäo I

Da competência para apreciagdo

Art. 20. Para a instauracäo dos processos administrativos disciplinares e
para a aplicacäo de quaisquer penalidades previstas em lei, 6 compete^h o Tribu
Pleno do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goiãs.
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Segdo II
Da instauracao

Art.	 21. A instauracao do processo administrativo discipliner sere
precedida de defesa previa, a ser apresentada pelo Membro a ser processado, no
prazo de 15 (quinze) dias, concedidos pela autoridade proponente, contados da data
da entrega da c6pia do teor da acusacao e das proves existentes.

Paragrafo Unica Findo o prazo da defesa previa, apresentada ou neo, a
autoridade proponente submetere ao Tribunal Pleno relatOrio conclusivo, corn
proposta de instauracao do processo administrativo discipliner ou de arquivamento,
intimando o Membro do Tribunal ou seu defensor, se houver, da data da sesseo do
julgamento.

Art. 22. 0 processo administrativo discipliner podere ser instaurado por
determinacao da maioria absolute do Tribunal Pleno, em sessao reservada, acolhendo
proposta:

I -	 do Tribunal Pleno;

II -	 do Presidente do Tribunal;

Ill -	 do Conselheiro Corregedor.

Paragrafo Cmico. Determinada a instauracao do processo administrativo
discipliner, o respectivo acOrdao sere acompanhado de portaria, que contere a
imputagao dos fatos e a delimitacao do teor da acusaceo.

Segâo III
Da instrugdo processual

Art. 23. Instaurado o processo administrativo discipliner em desfavor de
Membro do Tribunal, competire ao Conselheiro Corregedor a relatoria e instrucao dos
autos. (NR)

Paragrafo Crnico. 0 Conselheiro Corregedor, em suas ausencias e
impedimentos, por motivo de licence, ferias, afastamento legal ou, na hipOtese de ser
o Membro a ser investigado ou processado, sere substituido pelo Conselheiro mais
antigo em exercicio no cargo. (NR)

Art. 24. 0 Conselheiro Corregedor determinare a citaceo do Membro
para apresentar as razOes de defesa e as proves que entender necessaries, em 5
(cinco) dias, encaminhando-lhe cOpia do acOrdeo que ordenou a in 	 race
processo administrativo discipliner, com a respective portaria, observand
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Segäo IV
Do julgamento

Iheiro
Corregedor devera elaborar relatOrio final conclusive e e aminha- 	 o Preside to do

Art. 27. ApOs as manifestacOes e razOes finais das partes, o Co

- caso haja dois ou mais Membros requeridos, o prazo para defesa sera
comum e de 10 (dez) dias contados da intimacao do Ultimo;

II — sera considerado revel o Membro que, regularmente citado, nä°
apresentar defesa no prazo assinado;

Ill- declarada a revelia, o relator podera designar defensor dativo ao
Membro, concedendo-Ihe igual prazo para a apresentacao de defesa.

Paragrafo Onico. As citacOes, notificacOes e intimacOes sera° feitas
pessoalmente ao Membro.

Art. 25. Decorrido o prazo para a apresentacao da defesa previa, o
Conselheiro Corregedor decidira sobre a realizacäo dos atos de instrucao e a
producao de provas requeridas, determinando de oficio as que entender necessarias.

§ 1°. Para todos os demais atos de instrucao, corn a mesma cautela,
sera° intimados o Membro processado ou seu defensor, quando houver.

§ 2°. Na instrucao do processo serao inquiridas, por Membro requerido,
no maximo, 8 (oito) testemunhas de acusacao e ate 8 (oito) de defesa, que
justificadamente tenham ou possam ter conhecimento dos fatos imputados.

§ 3°. A inquiricao das testemunhas e o interrogatOrio deverao ser feitos
em audiéncia una, ainda que, se for o caso, em dias sucessivos.

§ 4°. 0 interrogat6rio do Membro sera precedido de intimacao corn
antecedencia de 48 (quarenta e oito) horas e realizado ap6s a producao de todas as
provas.

§ 5°. Os depoimentos poderao ser documentados pelo sistema
audiovisual, sem a necessidade, nesse caso, de degravacao.

§ 6°. Poderäo ser utilizadas as instalacOes do Gabinete da Corregedoria,
bem como o auxilio dos servidores la lotados, para os atos de sindicancia e de
processo administrativo disciplinar.

Art. 26. Finda a instrucao, o Membro ou seu defensor terao 10 (dez) dias
para manifestacao e razOes finais, respectivamente.
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Tribunal, para que este proponha a penalidade a ser aplicada, quando for o caso, e
submeta ao Tribunal Pleno para julgamento.

§ 1°. 0 Presidente do Tribunal, quando propuser a penalidade, nä° tera
direito a voto.

§ 2°. 0 Conselheiro Corregedor que presidiu o procedimento de
sindicancia destinado a investigar os mesmos fatos narrados no processo
administrativo disciplinar nä° tera direito a voto.

Art. 28. 0 julgamento do processo administrativo disciplinar sera
realizado em sessao reservada e todas as decisties seräo fundamentadas.

§ 1°. A presenca durante os atos processuais e de julgamento sera
limitada as partes e seus advogados.

§ 2°. Para o julgamento sera disponibilizado aos Membros do Tribunal
Pleno acesso a integralidade dos autos do processo administrativo disciplinar.

§ 3°. 0 processo administrativo sera concluido no prazo de 140 (cento e
quarenta), prorrogavel, quando imprescindivel para o tórmino da instrucao e houver
motivo justificado, mediante deliberagäo do Tribunal Pleno.

Art. 29. A punicäo ao Membro do Tribunal somente sera imposta pelo
voto da maioria absoluta do Tribunal Pleno.

Paragrafo Onico. Quando houver divergéncia do Tribunal em relacao
pena a ser aplicada ao Membro, cada sugestäo de pena devera ser votada
separadamente, aplicando-se somente a que alcancar quorum de maioria absoluta na
deliberac5o.

Art. 30. Entendendo o Tribunal Pleno que existem indicios de crime de
nä° pUblica incondicionada, o Presidente remetera ao Ministêrio POblico cOpia dos
autos.

Paragrafo Onico. Aplicada a pena de disponibilidade ou de aposentadoria
compulsOria, o Presidente remetera cOpias dos autos ao Ministerio PCiblico e
Procuradoria Estadual competente para, se for o caso, tomar as providencias cabiveis.

Art. 31. As penalidades definitivamente impostas pelo Tribunal Pleno
seräo anotadas nos assentamentos funcionais do Membro do Tribunal m ntidos pela
Divisäo de Recursos Humanos.
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Paragrafo Onico. Nao sera° registrados no assentamento funcional do
Membro informacOes relativas a instauracao de sindicancia e processo administrativo
disciplinar pendentes de julgamento definitivo.

Art. 32. 0 Membro do Tribunal que estiver respondendo a processo
administrativo disciplinar so tera apreciado o pedido de aposentadoria voluntaria ap6s
a conclusao do processo ou do cumprimento da penalidade.

CAPITULO VII
DO RECURSO

Art. 33. Da decisao do Tribunal Pleno sobre o julgamento do processo
administrativo disciplinar cabers recurso ao Tribunal Pleno, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da publicacao da decisao no Diario Oficial de Contas.

/

§ 1°. 0 recurso sera dirigido ao Presidente do Tribunal, que o relator&
convocando, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do seu recebimento, sessao
extraordinaria do Tribunal Pleno para julgamento, podendo, desde logo, propor a
reforma, anulacäo, desclassificacao da pena imposta para pena mais branda,
requerimento de diligéncia ou manutencao do julgado.

§ 2°. 0 Presidente do Tribunal que relator e propor as medidas do
paragrafo anterior não tera direito a voto no recurso.

§ 3°. 0 Conselheiro Corregedor que tenha presidido procedimento de
sindicancia ou instruido o processo administrativo disciplinar destinado a investigar os
fatos relacionados ao recurso estara impedido de votar.

§ 4°. 0 recurso de que trata este artigo nä° possui efeito suspensivo.

§ 5°. Provido o recurso, seus efeitos retroagirao a data do ato
impugnado.

§ 6°. 0 recurso correra em apenso ao processo originario.

Art. 34. Julgada procedente a revisäo do processo disciplinar, pelo
Tribunal Pleno, tornar-se-a sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos
os direitos por ela atingidos.

Art. 35. As decis6es do Tribunal Pleno no recurso sera° motivadas e
tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus Membros.

RUA 68 N° 727 - CENTRO - FONE: 3216-6160 - FAX: 3223-90 1 - CEP: .055- 0 - GOIANIA - GO 	 12
www.tcm.go.gov.br



3 9 i5
Estado de GoiAs

Tri6urof44e Cemt. Murtioapsas TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOSao	 a®

CAPITULO VIII
DA REVISAO

Art. 36. A qualquer tempo podera ser requerida a revisäo do processo
disciplinar de que resultou aplicacäo de pena, desde que se aduzam e comprovem
fatos novos suscetiveis de justificar a inocência do requerente.

Paragrafo tanico. Tratando-se de Membro falecido ou desaparecido, a
revisão podera ser requerida por qualquer dos seus sucessores ou das pessoas
constantes no seu assentamento individual.

Art. 37. Correra a revisäo em apenso ao processo originario.

Paragrafo unico. Nä° constitui fundamento para a revisâo a simples
alegacäo de injustica da penalidade, a arguicäo de nulidade suscitada no curso de
processo originario, bem como a que, nele invocada, tenha sido considerada
improcedente.

Art. 38. 0 requerimento de revisäo do processo disciplinar de que
resultou aplicacao de pena sera dirigido ao Presidente do Tribunal e a decisâo final
de mêrito competira ao Tribunal Pleno.

§ 1°. Na inicial, o requerente fara uma exposicao dos fatos e
circunstancias capazes de modificar o julgamento originario e pedira, se for o caso, a
designacäo do dia e hora para inquiricäo das testemunhas que arrolar.

§ 2°. Sera considerada informante a testemunha que, residindo fora da
sede do Tribunal de Contas, prestar depoimento por escrito, corn firma reconhecida.

§ 3°. Sera licito ao requerente apresentar documentos que lhe parecam
iateis ao deferimento do seu pedido.

Art. 39. Recebido o requerimento, o Presidente do Tribunal designara
sessäo do Tribunal Pleno para julgamento e sorteara o respectivo relator dentre os
Conselheiros titulares do Tribunal.

Paragrafo tanico. Näo podera relatar a revisao o Conselheiro que tenha
sido relator no processo originario ou em seu recurso, ou o Conselheiro que tenha
proposto a penalidade ao Membro.

Art. 40. 0 prazo para julgamento do pedido revisOrio sera de 15 (quinze)
dias, podendo o Tribunal Pleno determinar diligéncias, concluidas as quaiserira
decisäo dentro do prazo de 15 (quinze) dias.
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Art. 41. A deciseo do Tribunal Pleno podere anular, reformar ou
desclassificar a infrageo para a aplicageo de penalidade mais branda, desde que
devidamente motivada.

Art. 42. Julgada procedente a reviseo do processo discipliner, pelo
Tribunal Pleno, tornar-se-a sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos
os direitos por ela atingidos.

CAPITULO IX
DO AFASTAMENTO PROVISORIO DO MEMBRO DO TRIBUNAL

Art. 43. 0 Tribunal, observada a maioria absolute de seus Membros, na
oportunidade em que determinar a instauracao do processo administrativo discipliner,
decidire fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Membro ate a decisao
final, ou, conforme Ihe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado,
assegurado o subsidio integral.

Paragrafo unico. Decretado o afastamento, o Membro ficare impedido de
utilizer o seu local de trabalho e usufruir de veiculo oficial e outras prerrogativas
inerentes ao exercicio da funcao.

CAPITULO X
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MEMBRO NAO

VITALICIO

Art. 44. 0 processo administrativo discipliner, contra Membro neo
vitalicio, previsto no art. 95, I da Constituicão Federal, sere instaurado mediante
indicacao do Conselheiro Corregedor ao Tribunal Pleno, seguindo, no que Ihe for
aplicevel, o disposto nesta Resolucao.

§ 1°. A instauracao do processo pelo Tribunal suspender6 o curso do
prazo de vitaliciamento.

§ 2°. Ao Membro nä° vitalicio sera aplicada pena de demisseo em caso
de:

I — falta que derive da violacao as proibicOes contidas na Constituicao
Federal e nas leis;
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IV — escassa ou insuficiente capacidade de trabalho;

V — proceder funcional incompativel corn o born desempenho das
atividades do Poder Judiciario.

CAPITULO XI
DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS

Art. 45. 0 prazo de prescricao de falta funcional praticada pelo Membro
e de 5 (cinco) anos, contados da data ern que o Tribunal tomou conhecimento do fato,
salvo quando configurar tipo penal, hipOtese em que o prazo prescricional sera o do
COdigo Penal.

§ 1°. A interrupcao da prescricao ocorre corn a decisao do Plenario que
determina a instauracao do processo administrativo disciplinar.

§ 2°. 0 prazo prescricional pela pena aplicada comeca a correr nos
termos do § 3° do art. 29 desta Resolucäo, a partir do 141° dia apOs a instauracao do
processo administrativo disciplinar.

§ 3°. A prorrogacao do prazo de conclusäo do processo administrativo
disciplinar, prevista no § 3° do artigo 29 desta Resolucao, nä° impede o inicio da
contagem do prazo prescricional de que trata o paragrafo anterior.

CAPITULO XII
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 46. As investigacOes preliminares, sindicancias e processos
administrativos disciplinares reguladas na presente Resolucäo, apOs conclusäo sera()
arquivados no Gabinete da Corregedoria. (NR)

Paragrafo Unico. Ap6s o arquivamento, eventual requerimento de vistas
e copias devera ser formulado diretamente ao Conselheiro Corregedor, em peticao
fundamentada. (NR)

Art. 47. Aplicam-se ao procedimento regulamentado nesta Resolucäo,
subsidiariamente, as regras definidas no art. 34, da Lei Estadual n° 15.958/2007 — Lei
Organica do TCMGO e artigos 15, VII, 158 e 205 Regimento Interno do Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado de Goias — RITCMGO acerca do sigilo processual.
(NR)
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Procurador Geral de Contas

que couber, sucessivamente, as normas da legislacao processual penal e da
legislacao processual civil. (NR)

Art. 49. Esta Resolucäo entra em vigor na data de sua publicacao.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
em Goiania, aos	 14 OUT 2015

Cons. Hono Cruvinel de Oliveira
P esidente	 //

0- 774/664	 /
1 - Consa. M	

___fir__________------ ---
Garrido Santos	 — Cons. Sebastiäo Monteiro

4 — Cons. Nilo Sergio de Resende Neto

6 — Con . aqu A. de Castro Neto
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