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Institui o Código de Processo Administrativo do
Estado de Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

      

TÍTULO I

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1. º Este Código estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos
administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado de Mato Grosso, aplicando-se
também aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando no desempenho de função administrativa.

§ 1.º O processo administrativo estadual deve tramitar, sempre que possível, em formato eletrônico,
admitindo-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de
transmissão de sons e imagens em tempo real.

§ 2.º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - órgão - a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da
Administração indireta;

II - entidade - a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

III - autoridade - o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§3º As normas deste código aplicam-se subsidiariamente aos atos e processos administrativos com
disciplina específica neste código ou em outro ato normativo.
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§4º As normas da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (código de processo civil) aplicam-se
supletivamente no que for omisso este Código.

Art. 2.º O processo administrativo estadual será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e
as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Constituição
do Estado de Mato Grosso, observando-se os seguintes princípios:

I – a juridicidade e o interesse público;

II – a segurança jurídica;

III – o respeito à livre iniciativa e a criação de um ambiente propício ao empreendedorismo.

IV – consensualidade administrativa;

V – a boa-fé objetiva e a moralidade administrativa;

VI – a prestação impessoal e eficiente dos serviços públicos;

VII – a publicidade e a transparência dos atos administrativos;

VIII – a garantia do contraditório e da ampla defesa;

IX – a razoabilidade e a proporcionalidade das decisões administrativas;

X – a modernização e a desburocratização dos procedimentos administrativos, inclusive mediante a
simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social,
tanto para o erário quanto para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude.

Parágrafo único. A autocomposição administrativa observará:

I – no Poder Executivo, o disposto na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

II – nos demais Poderes, o estabelecido em regulamento próprio.

Art. 3.º No processo administrativo estadual, serão observados, entre outros, os critérios de:

I – atuação conforme a lei e o Direito;

II – atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências,
salvo autorização em lei;

III – objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou
autoridades;

IV – atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V – divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;

VI – acesso a informações nos termos da legislação federal específica;

VII – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida
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superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VIII – indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

IX – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

X – adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito
aos direitos dos administrados;

XI – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à
interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XII – impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que
se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Art. 4.º Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se- lhes
subsidiariamente os preceitos desta Lei, naquilo que for compatível.

TÍTULO II

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ADMINISTRADOS

CAPÍTULO I

DOS DIREITOS

Art. 5.º O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração Pública Estadual, sem prejuízo de
outros que lhe sejam assegurados:

I – demandar informações e serviços públicos dos órgãos e entidades competentes, por meio de
procedimentos administrativos com ordenação de atos bem definida;

II - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos
e o cumprimento de suas obrigações;

III – ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões
proferidas;

IV – não ser surpreendido por qualquer decisão administrativa que lhe retire ou limite direitos, sem que seja
previamente ouvido, podendo formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente;

V – fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de
lei.

VI – Peticionar contra ilegalidade ou abuso de poder e para defesa de direitos, independente de pagamento
de taxas.

3



Projeto de lei - ehmticwx

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DO ADMINISTRADO

Art. 6.º São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato
normativo:

I – expor os fatos conforme a verdade;

II – agir com boa-fé;

III – proceder com lealdade e urbanidade, inclusive quando estiver no exercício de seus direitos;

IV – não agir de modo temerário;

V – comparecer aos atos processuais presenciais ou virtuais sempre que demandado;

VI – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos;

VII – manter dados pessoais atualizados, tendo o ônus de informar alterações de seu endereço.

TÍTULO III

NORMAS GERAIS APLICÁVEIS AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I

DO INÍCIO DO PROCESSO

Art. 7.º O processo administrativo estadual pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado, devendo
tramitar em meio eletrônico, conforme regulamento.

Parágrafo único. A abertura de autos físicos deve ser devidamente motivada com a exposição das razões
que impedem a tramitação eletrônica do processo administrativo.

Art. 8.º O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser
formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I – órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II – identificação do interessado ou de quem o represente;

III – domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV – formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V – data e assinatura do requerente ou de seu representante.

§ 1º No ato de recebimento do requerimento inicial de cidadão, a Administração deve aplicar as dispensas de
que trata o art. 26 desta Lei.

§ 2º É vedada à Administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor
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orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Art. 9.º Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários uniformes para
assuntos que importem pretensões equivalentes.

 

Art. 10. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos,
poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário.

CAPÍTULO II

DOS INTERESSADOS E LEGITIMADOS

Art. 11. São legitimados como interessados no processo administrativo:

I – pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no
exercício do direito de representação;

II – aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela
decisão a ser adotada;

III – as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV – as pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos.

§1º A atuação no processo administrativo, nos casos de organizações, associações e entidades de classe,
referidas III e IV deste artigo, dependerá de comprovação de capacidade de representação adequada,
podendo, caso constada a sua ausência ser substituída por outra que melhor represente os interesses dos
tutelados.

§2º. Será admitida a intervenção de terceiros no processo, por decisão de autoridade competente para o seu
julgamento, quando for comprovado o seu interesse.

Art. 12. A capacidade, para fins de processo administrativo estadual, observará os termos da legislação civil.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 13. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como
própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos.

Art. 14. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da
sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados,
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou
territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos
colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 15. Não podem ser objeto de delegação:
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I - a edição de atos de caráter normativo;

II - a decisão de recursos administrativos;

III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Art. 16. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado,
a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da
atribuição delegada.

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e
considerar-se-ão editadas pelo delegado.

Art. 17. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a
avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

Art. 18. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão, nos seus sítios eletrônicos, os locais e os horários
de funcionamento das respectivas sedes e dos postos de atendimento ao cidadão existentes no território
estadual.

Art. 19. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a
autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

CAPÍTULO III

DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 20. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I – tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II – tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações
ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

III – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 21. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade
competente, abstendo-se de atuar.

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos
disciplinares.

Art. 22. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade
notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o
terceiro grau.

Art. 23. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.
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CAPÍTULO IV

DA FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO

Art. 24. Os atos do processo administrativo independem de forma determinada, salvo quando a lei
expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a
finalidade essencial.

Parágrafo único. O erro de forma acarreta unicamente a anulação dos atos administrativos que não possam
ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições
legais.

Art. 25. Na relação dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual com o cidadão, é dispensada
a exigência de:

I - reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquela
constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento
diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

II - autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o
original e a cópia, atestar a autenticidade;

III - juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio
agente administrativo;

IV - apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de
eleitor, identidade expedida por conselho regional de fiscalização profissional, carteira de trabalho, certificado
de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público;

V - apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura;

VI - apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor se os pais estiverem
presentes no embarque.

Parágrafo único. Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual não poderão exigir do cidadão a
apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo Poder,
ressalvadas as seguintes hipóteses:

I - certidão de antecedentes criminais;

II - informações sobre pessoa jurídica;

III - outras expressamente previstas em lei.

Art. 26. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data, o local de sua
realização e a identificação do usuário, que será autenticada conforme regulamento.

Parágrafo único. Os documentos que acompanham os atos do processo administrativo, quando redigidos em
língua estrangeira, devem ter tradução juramentada ou livre, a critério da Administração.
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Art. 27. A prática de atos do processo administrativo estadual eletrônico pode ocorrer em qualquer horário
até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Art. 28. Quando não eletrônicos, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de
funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o
curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à Administração.

Art.29. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada
justificação.

Art. 30. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o
interessado se outro for o local de realização.

CAPÍTULO IV

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 31. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do
interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 1º As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, e deverão conter:

I – identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II – finalidade da intimação;

III – data, hora e local em que deve comparecer;

IV – se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;

V – informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI – indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º A intimação observará a antecedência mínima de três dias quanto à data de comparecimento.

Art. 32. Quando não realizadas por meio eletrônico, as intimações serão feitas aos interessados, aos seus
representantes legais e aos eventuais advogados pelo correio ou, se presentes na repartição, diretamente
por servidor do órgão ou entidade administrativa.

 

§ 1º Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido
devidamente comunicada à Administração, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante
de entrega da correspondência no primitivo endereço.
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 § 2º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve
ser efetuada por meio de publicação oficial.

§ 3º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 33. Ressalvados os casos que impliquem imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao
exercício de direitos e atividades, a comunicação dos órgãos e das entidades da Administração Pública
Estadual com o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou
telefônica, devendo a circunstância ser registrada nos autos quando necessário.

Art. 34. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a
renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, o interessado poderá intervir em qualquer fase,
recebendo-o no estado em que se encontrar.

CAPÍTULO VI

DA INSTRUÇÃO

Art. 35. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de
decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do
direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do
processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso
para estes.

Art. 36. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Art. 37. Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou Entidades
administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes
dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único. Sempre que possível, a critério das autoridades envolvidas, a reunião conjunta poderá ser
realizada mediante videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em
tempo real.

 

Art.38. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

§ 1º O ônus da prova da invalidade ou da inveracidade do ato administrativo cabe a quem o invoca.

§ 2º É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela

apresentação de outro documento válido.
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§ 3º Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para
a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

§ 4º Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter documento

comprobatório de regularidade diretamente do órgão ou entidade dos outros Poderes ou entes da Federação
responsável pela emissão, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo
cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais
aplicáveis.

Art. 39. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 40. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados
ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, na forma do Capítulo IX desta Lei, mencionando-se
data, prazo, forma e condições de atendimento.

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a
matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão.

Art. 41. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação
implicará arquivamento do processo.

Art. 42. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três
dias, mencionando-se data, hora e local de realização.

Art. 43. Nas hipóteses de oitiva obrigatória da Procuradoria-Geral do Estado, o parecer deverá ser emitido
em prazo fixado em norma própria da Instituição, salvo norma especial ou comprovada necessidade de
maior prazo.

 

§ 1º Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá
seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

§ 2º Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter
prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no
atendimento.

Art. 44. Quando por disposição de ato normativo devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos
administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, sem prejuízo da responsabilidade de
quem se omitiu no atendimento, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro
órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.
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Art. 45. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias,
salvo se outro prazo for legalmente fixado.

Art. 46. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências
acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Art. 47. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos
dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo
ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

Art. 48. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando
o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente
justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

CAPÍTULO VII

DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 49. Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto do processo administrativo
estadual ou a repercussão social da controvérsia, a autoridade máxima dos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, em decisão irrecorrível, poderão solicitar ou admitir a participação de
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de
15 (quinze) dias de sua intimação.

Art. 50. Antes da tomada de decisão, quando a matéria do processo administrativo estadual envolver
assunto de interesse geral, o órgão ou entidade da Administração Pública Estadual poderá, diante da
relevância da questão, mediante despacho motivado da autoridade competente:

I – abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não
houver prejuízo para a parte interessada;

II – realizar audiência pública para debates sobre a matéria do processo.

 

§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais e nos sítios eletrônicos dos
órgãos e entidades competentes, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos,
fixando-se prazo de até 15 (quinze) dias para oferecimento de alegações escritas.

§ 2º O comparecimento à consulta ou audiência pública não confere, por si, a condição de interessado do
processo, mas confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a
todas as alegações substancialmente iguais.

§ 3º Os resultados da consulta e audiência pública serão divulgados nos sítios eletrônicos dos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual.

Art. 51. Em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, a edição de atos normativos por
autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública
para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na
decisão.
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Parágrafo único. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da
consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver.

CAPÍTULO VIII

DA DECISÃO E SUA MOTIVAÇÃO

Art. 52. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre
solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 53. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias
para decidir, prorrogável por igual período, havendo motivo justificado.

Art. 54. As decisões administrativas deverão ser motivadas de forma explícita, clara e congruente, com
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V – decidam recursos administrativos;

VI – decorram de reexame de ofício;

VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas
e relatórios oficiais;

VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

 

§ 1º A motivação pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da
respectiva ata ou de termo escrito.

Art. 55. Não se decidirá com base em conceitos jurídicos indeterminados ou cláusulas gerais sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas.

Art. 56. A decisão que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo
indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição
quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.
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Art. 57. Não se considerará fundamentada a decisão administrativa que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a
causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente administrativo ou judicial ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente judicial ou administrativo invocado
pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.

Art. 58. As decisões administrativas observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal de Justiça do Estado de mato Grosso em
controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V – os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado no âmbito do Poder Executivo.

§ 1º Caso a autoridade administrativa entenda que as teses jurídicas firmadas nas hipóteses de que trata o
caput não devem ser aplicadas ao caso concreto, sua decisão ficará condicionada à emissão prévia de
parecer não vinculante pela Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

§ 2º A autoridade administrativa que não observar parecer da Procuradoria-Geral do Estado, ao qual ato do
Governador do Estado tenha atribuído efeitos vinculantes no âmbito do Poder Executivo Estadual,
responderá civil e administrativamente pelas consequências dos seus atos.

Art.59. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público,
inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e,
quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse geral,
celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a
partir de sua publicação oficial.

Parágrafo único. O compromisso referido no caput deste artigo:

I – buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais;
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II – não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por
orientação geral;

III – deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as  sanções
aplicáveis em caso de descumprimento.

Art. 60. A decisão administrativa poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais
ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos.

§ 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento,
sua forma e, se for o caso, seu valor.

§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os
envolvidos, nos termos do art. 55 desta Lei.

CAPÍTULO IX

DA DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO

Art. 61. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido
formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

 

§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado.

§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do
processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige.

Art. 62. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto
da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente.

CAPÍTULO X

DA ANULAÇÃO, REVOGAÇÃO, CONVALIDAÇÃO, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Art. 63. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 64. Anulado o ato administrativo, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele
dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Art. 65. No processo administrativo estadual, ao pronunciar a nulidade, a autoridade declarará quais atos
administrativos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou
retificados.

§ 1º O ato administrativo não será repetido nem sua falta será suprida quando não houver prejuízo ao
interessado.

§ 2º Quando puder decidir a favor do interessado a quem aproveite a decretação da nulidade do ato
administrativo, a autoridade não pronunciará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

14



Projeto de lei - ehmticwx

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Art. 66. A decisão que decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso:

I – considerar os obstáculos e as dificuldades reais da autoridade responsável pelo ato inválido e as
exigências das políticas públicas a cargo dela, sem prejuízo dos direitos dos administrados;

II – indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo
aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.

Art. 67. A revisão quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa

cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que,
com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Art.68. O direito de a Administração invalidar os atos administrativos nulos ou anuláveis de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé.

§ 1º O prazo de que trata o caput é insuscetível de suspensão ou de interrupção, não sendo aplicável para
situações flagrantemente inconstitucionais.

§ 2º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro
pagamento.

§ 3º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe
impugnação à validade do ato, interrompendo-se o prazo de que trata o caput a partir da cientificação do
interessado.

Art.69. O direito de a Administração apreciar as prestações de contas decai em cinco anos, contados do
transcurso de seis meses após a entrega das contas pelo interessado ou do término do período estabelecido
para sua apuração, quando houver.

Art.70. O direito ao ajuizamento de execução ou ação de cobrança prescreve em cinco anos, contados da
definitiva constituição e liquidação do crédito oriundo das prestações de contas.

§ 1º Nos casos de inscrição em dívida ativa, o termo inicial da prescrição deverá observar o previsto no § 3º
do art. 2º da Lei 6.830/80.

§ 2º Implementado o prazo prescricional, haverá baixa e arquivamento do crédito, com o consequente
cancelamento das medidas administrativas que imponham efeitos restritivos em relação ao Administrado.

Art. 71. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração
em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.
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CAPÍTULO XI

DO RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REVISÃO

Art. 72. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

 

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de
cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

§ 2º Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução.

§ 3º Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à
autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso
à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 73. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias administrativas, salvo disposição
legal diversa.

Art. 74. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:

I – os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo;

II – aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida;

III – as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos;

IV – os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 75. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo,
contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

§ 1º Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de
trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§ 2º O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa
explícita.

Art. 76. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos
do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes.

Art. 77. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao
recurso.

Art. 78. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados
para que, no prazo de cinco dias úteis, apresentem alegações.

Art. 79. O recurso não será conhecido quando interposto:
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I – fora do prazo;

II – perante órgão incompetente;

III – por quem não seja legitimado;

IV – após exaurida a esfera administrativa.

§ 1º Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o
prazo para recurso.

§ 2º O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que
não ocorrida preclusão administrativa.

Art. 80. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do recorrente,
este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão.

Art. 81. Se o recorrente alegar violação de enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir
o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 82. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula
vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que
deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização
pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.

Art. 83. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a
pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a
inadequação da sanção aplicada.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção.

CAPÍTULO XII

DOS PRAZOS

Art. 84. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia
do começo e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que
não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º Na contagem de prazo em dias, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição expressa em
sentido contrário.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver
o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.
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Art. 85. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem.

TÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS

CAPÍTULO I

DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR

Seção I  

Disposições Gerais

Art. 86. Este Capítulo estabelece normas sobre Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito
dos órgãos e entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei.

Art. 87. A exoneração ou a mudança de situação funcional do servidor não impedem a instauração de
Processo Administrativo Disciplinar e eventual punição por infrações cometidas no exercício das atribuições
dos cargos originários.

Art. 88. Sem prejuízo das circunstâncias atenuantes e agravantes previstas em legislação específica, para
imposição e gradação de sanções administrativas, a autoridade competente observará:

I – proporcionalidade entre sanção e a gravidade da infração;

II – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências;

III – os antecedentes do infratos, quanto ao cumprimento da legislação violada;

IV – a reincidência, assim compreendida a repetição de infração de igual natureza após a aplicação de
sanção anterior;

V – a situação econômica do infrator, em especial sua capacidade de geração de rendas e seu patrimônio,
no caso de aplicação de multa;

VI – circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração;

Art. 89. São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade:

I – ausência de dolo

II - o baixo grau de instrução ou escolaridade do infratos;

III – a reparação espontânea do dano, ou sua limitação significativa;

VI – a comunicação prévia e eficaz, pelo infratos, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

V – a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e da fiscalização da atividade.
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Art. 90. São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou qualificam a
infração.

I – reincidência nas infrações;

II ausência de comunicação, pelo infrator, do risco de danos a bens, pessoas e serviços;

III – ter o infratos cometido a infração:

) para obter vantagem pecuniária ou por outro motivo torpe

b) coagindo outrem para a execução material da infração;

c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

d) causando danos à propriedade alheia;

e) à noite;

f) mediante fraude ou abuso de confiança;

g) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização;

h) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por
incentivos fiscais;

Art. 91. A ação punitiva da Administração Pública prescreve:

I – em dois anos, a falta de sujeita às penas de advertência, repreensão e suspensão

II – em cinco anos, a falta:

a) a pena de demissão ou destituição de fundação ou de cargo em comissão

b) a cassação da aposentadoria ou disponibilidade:

§1º Interrompe-se a prescrição:

I – pela notificação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital

II – por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato

§2º. Fica suspenso o curso do prazo prescricional

I – durante o período de cumprimento de termo de ajuste de conduta disciplinar firmado com o servidor de
que trata este Código;

II durante o sobrestamento do processo administrativo disciplinar;

III- enquanto não proferida não proferida decisão judicial da qual dependa o prosseguimento do processo
administrativo disciplinar;
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IV – em razão de ordem judicial que suspensa o curso da Sindicância ou do Processo Administrativo
Disciplinar;

§3º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também
como crime;

§4º.  Incide a prescrição do Processo Administrativo Disciplinar paralisado por mais de três anos pendente
de julgamento ou despacho, cujo autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional da paralisação, se for o caso.

Art. 92. É vedada a exoneração a pedido, bem como a concessão de aposentadoria voluntária a servidor
que esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, e, se aplicada pena somente a após o seu
cumprimento.

§1º. O disposto no caput deste artigo se aplica também quando da instauração de processo de ajustamento
de conduta disciplinar, até o completo cumprimento das condições estipuladas;

§2º.  Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os casos de exoneração a pedido formulado por
servidor que estiver respondendo processo administrativo disciplinar por abandono de cargo público,
inassiduidade habitual ou acúmulo ilegal de cargos.

Art. 93. No caso de envolvimento de servidores requisitados ou cedidos que não estejam sujeitos ao regime
disciplinar deste Código, cópia dos autos da sindicância ou do processo, após concluídos, deverão ser
remetidos para os órgãos ou entidades a que estejam vinculados para fins de adoção das providencias
cabíveis de acordo com a respectiva legislação.

Seção II

Do dever de Comunicar e Apurar Irregularidades

Subseção I

Da Comunicação e Apuração de Irregularidades

Art. 94. O servidor que, em razão do cargo, tiver conhecimento de irregularidades no serviço público deve
levá-la ao conhecimento da autoridade superior, para adoção das providencias cabíveis, sob pena de
responsabilização.

Art. 95. São competentes para instaurar Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, o Controlador
Geral do Estado, bem como as autoridades máximas e superiores dos órgãos da Administração Indireta e
Poderes elencados no artigo 1º desta Lei.

Parágrafo único. Quando o servidor, ao tempo do fato apurado, exercer funções em órgão da Administração
diverso do que de sua lotação original a apuração dos fatos se dará no referido órgão, por servidores ali
lotados.

 

Art. 96. A autoridade máxima ou superior, bem como o Controlador-Geral do Estado, quando tiverem ciência
ou notícia de irregularidade no serviço público estadual, ou de faltas funcionais são obrigados, sob pena de
se tornar responsável solidário, a adotar uma das seguintes medidas:
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I – efetuar verificação preliminar, mediante audiência ou relatórios do setor envolvido, quando não houver
razoáveis indícios de irregularidade para depois deliberar sobre a instauração de sindicância ou processo
administrativo;

II – Instaurar sindicância quando houver indício da irregularidade e/ou autoria;

III – instaurar Processo Administrativo Disciplinar quando, antecedendo ou não de sindicância, houver
definição da existência do fato irregular, for determinada a sua possível autoriza e houver a indicação do
possível dispositivo ilegal infringido.

Subseção II

Da Denuncia a Representações

Art. 97. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham informações
sobre indícios de irregularidades e/ou autoria.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar infração disciplinar, a denúncia será arquivada
motivadamente.

Art. 98. A representação em razão de ilegalidade, omissão ou abuso de poder deverá:

I – contes a identificação do representante e do representado e a indicação precisa do fato que por ação ou
missão do representado, em razão do cargo, constitui ilegalidade, omissão ou abuso de poder;

II – vir acompanhada das provas que o representante dispuser ou da indicação das que tenha conhecimento;

III – indicar as testemunhas, se houver.

§1º quando a representação for genérica ou não indicar elementos suficientes, poderá ser devolvida ao
representante para que preste os esclarecimentos adicionais indispensáveis a defesa do representado e aà
decisão da autoridade competente.

§2º Atendendo a denúncia ou representação os requisitos de admissibilidade, a autoridade determinará
imediata apuração dos fatos mediante verificação preliminar, Sindicância ou Processo Administrativo
Disciplinar.

Seção III

Do Afastamento Preventivo do Servidor Envolvido e das Restrições ao Afastamento do Servidor
Indiciado.

 

Art. 99. Para assegurar a produção de provas e a integridade da Sindicância ou do Processo Administrativo
Disciplinar, a autoridade instauradora poderá determinar o afastamento cautelar de servidor que posa influir
na apuração das irregularidades, com direito a remuneração, pelo prazo de até trinta dias contínuos,
observado o disposto em lei específica.

Parágrafo único. Sendo insuficiente o prazo de que trata este artigo, a autoridade competente poderá, por
solicitação do presidente da comissão, prorrogar o afastamento por até trinta dias contínuos, findos os qual
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cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

Art. 100. A concessão ao servidor indiciado de licença ou qualquer outra forma de afastamento do serviço
será precedida, obrigatoriamente, de manifestação da autoridade instauradora do Processo Administrativo
Disciplinar.

Parágrafo Único. A manifestação de que trata o caput, sobre a conveniência e oportunidade da concessão,
deverá ser realizada em prazo não superior a três dias.

Art.  101. É vedada a exoneração a pedido, bem como a concessão de aposentadoria voluntária a servidor
que esteja sujeito à Sindicância, e, se aplicada pena somente a após o seu cumprimento. 

Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os casos de exoneração a pedido
formulado por servidor que estiver respondendo a Processo Administrativo Disciplinar por abandono de
cargo público, inassiduidade habitual ou acúmulo ilegal de cargos.

Art. 102. Durante o afastamento preventivo o servidor:

I- Terá direito à contagem do tempo de serviço público relativo ao período de afastamento, quando não
resultar pena disciplinar ou está se limitar à repreensão;

II – não perceberá vantagens, quotas de produtividade e demais gratificações relacionas ao efetivo exercício,
observado o disposto em lei específica;

III – perceberá, retroativamente, as vantagens, quotas de produtividade e gratificações relacionadas ao
efetivo exercício, reconhecida a sua inocência ao final do processo administrativo disciplinar

Seção IV

Das Comissões Processantes

Subseção I

Dos Deveres e Prerrogativas das Comissões Processantes

Art. 103. Processo Administrativo Disciplinar será conduzido por comissão composta de três membros,
sendo pelo menos dois deles servidores efetivos e estáveis pertencentes ao quadro permanente da
Administração Pública, preferencialmente lotados no órgão da Administração responsável pelo Processo,
designados pela autoridade instauradora, que indicará dentre eles o seu Presidente.

§1º.  A Comissão Processante, permanente ou especial, será composta por um Presidente, um Secretário e
um Vogal.

§2º. A designação de um funcionário de outro órgão para integrar Comissão deverá ser precedida de
autorização da autoridade a que ele estiver subordinado.

§3º. O membro da comissão não poderá ser hierarquicamente inferior ao indiciado.

Art. 104. A designação de servidor para integrar Comissão constitui encargo de natureza obrigatória, exceto
nos casos de suspeição e impedimento legalmente admitidos.
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Subseção II

Dos Impedimentos e da Suspeição

Art. 105. Sem prejuízo das disposições constantes do Título III, Capítulo III deste Código, é impedido de
atuar em Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar o servidor que:

I- tenha interesse direto ou indireto na matéria ou na solução do processo;

II – tenha, de algum modo, participado na relação ou no fato que deu causa à instauração da Sindicância ou
do Processo Administrativo Disciplinar;

III – tenha participado ou venha a participar da Sindicância ou do Processo Administrativo Disciplinar como
perito, testemunha ou representante;

IV – esteja litigando judicial ou administrativamente como interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro;

V – seja cônjuge, companheiro, parente ou afim até o terceiro grau de qualquer dos interessados;

VI – encontrar-se envolvido em Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar;

VII – ter sofrido punição disciplinar e encontrar-se em período de reabilitação;

VIII – estar respondendo a processo criminal

IX ter sido condenado em processo penal;

Art. 106. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato a autoridade
competente, abstendo-se de atuar.

Art. 107. São circunstâncias configuradoras de suspeição para os membros da Comissão Processante em
relação aos interessados:

I – amizade intima com ele ou parentes seus, até o terceiro grau

II – inimizade capital com ele ou parentes seus, até o terceiro grau;

III – compromissos pessoais ou comerciais com o denunciante, como devedor ou credor, quando tratar-se de
pessoas estranhas ao serviço público;

IV – amizade ou inimizade pessoal ou familiar, até o terceiro grau, mútua e reciproca com o advogado do
indiciado;

V – tiver aplicado ao denunciante, ao envolvido ou ao indiciado penalidades decorrentes de Sindicância ou
Processo Administrativo Dicisplinar;

VI – tiver participado da Comissão Sindicante que originou o Processo Administrativo Disciplinar;

Art. 108. Poderá ser arguida por qualquer interessado a suspeição de autoridade ou servidor da Comissão
Processante.

Parágrafo Único. A arguição de suspeição será decidida pela Comissão Processante no prazo de cinco dias
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corridos.

Art. 109. Compete ao Presidente da Comissão:

I – designar, dentre os membros da Comissão, aquele que exercerá a função de secretário, colhendo dele o
compromisso de desempenhar bem e fielmente as suas atribuições;

II- solicitar designação de servidor não integrante da Comissão, para o exercício de atividade específica na
instruçã processual, após prévia concordância da chefia imediata, respeitados os casos de suspeição e
impedimento deste Código.

III – coordenar os trabalhos da Comissão, orientando o secretário, o vogal e os auxiliares no exercicio de
suas funções;

IV – proceder a estudo prévio do processo encaminhado à Comissão, promovendo a complementação de
documentos e desginação de audiências;

V – verificar e corrigir as irregularidades processuais acaso existentes, saneadno o processo;

VI – exarar despachos de expediente e prolatar decisões interlocutórias;

VII – promover a intimação de servidores, de testemunhas e de defensores;

VIII – encaminhar notificação ao indiciado;

IX – dirigir as audiências, auxiliado pelo sercretário e pelo voga, ouvindo o indiciado e as testemunhas e
concedendo a plavra, primeiramente, aos membros de Comissão e, posteriormente ao defensor, para que
apresentem as perguntas a serem efetuadas ao denunciante, represnetante, vítima, indiciado, testemunha
ou informante e ao períto;

X – oficiar à autoridade competente requisistando a presença do servidor, quando este for policial militar,
policial civil ou agente penitenciário, bem como para solicitar o encaminhamento de cópia de documento,
inclusive de inquérito policial e de peças de processo administrativo ou judicial;

XI – verificar a regularidade da assistencia do indiciado por advogado constituído ou defensor dativo,
juntando aos autos instrumentos de mandato ou designação;

XII – deferir ou indeferi, fundamentadamente, produção de prova;

XIII – coordenar a elaboração do relatório final a ser encaminhado à autoridade julgadora;

XIV – cumprir diligência complementares requeridas pela autoridade julgador ou justificar a impossibilidade
de seu cumprimento.

XV – oficiar à Procuradoria Geral do Estado, a fim de que seja requerido em Juízo, acesso a provas
protegidas por sigilo, tais como interceptações telefônicas ou de comunicações realizadas por quaisquer
outros meios, dados bancários e fiscais e declarações de imposto de renda, quando necessárias;

Art. 109. Compete ao vogal da Comissão:

I examinar os processos, elaborando estudo prévio e sugerindo ao presidente a documentação a ser
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inicialmete solicitada e as pessoas a serem convocadas;

II – prestar suporte administrativo necessáios à Comissão Processante, objetivando colher informações
necessárias à instrução do processo;

III – acompanhar, atentamente, as oitivas de modo a elavorar perguntas que auxiliem a esclarecer o fato em
apuração;

IV – auxiliar o presidente e secretário no exercício de suas funções;

Art. 110. Compete ao Secretário da Comissão;

I – reduzir a termo as declarções, depoimentos, informações e promover acareações;

II – receber e expedir documentos, mediante protocolo;

III – autuar o processo e ordenar, cronologicamente, a documentação para permitir sua fiel digitalização,
quando necessário.

VI – promover a juntada ou desentranhamento de documentos mediante despacho do Presidente da
Comissão;

V – zelar pela boa apresentação e ordem do processo;

VI – auxiliar no controle do andamento dos trabalhos internos da Comissão, agendando audiências e
providencias futuras;

VII – participar das audiências, registrando, no termo o que for ditado pelo Presidente;

VIII – efetuar perguntas que auxiliem no esclarecimento do fato em apuração;

IX – cumpir os despachos exarados pelo Presidente;

X – encaminhar ao Presidente, com a antecedencia necessária, os autos do processo com audiências a
realizar;

XI – auxiliar o Presidente e o Vogal no exercício de suas funções;

Seção V

Da Sindicancia

Subseção I

Considerações gerais

Art. 111. A sindicancia destina-se a apurar indícios de autoria e materialidade de irregularidas praticada no
serviço público, devendo ser instruída com brevidade, calareza e exatidão.

Art. 112. A sindicancia, dependendo da gravidade da irregularidade e a critério da autoridade instauradora,
poderá ser conduziada por um comissão de dois ou três servidores, devendo ser iniciada e concluída em
quinze dias.
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Pararágrafo único. Não se aplicam à sindicancia os demais prazos contidos na parte geral deste Código.

Art. 113. O ato administrativo inaugural da Sindicância deverá conter apenas o fato, indicar o orgão onde
ocorreu e os integrantes da Comissão designada.

Art. 114. A sindicância deverá apurar se as irregularidades praticadas indicam responsabilidade
administrativa, civil e penal dos servidores envolvidos.

Art. 115. Os possiveis envolvidos nos fatos em apuração serão notificados para comparecerem perante a
Comissão Sindcante, com o objetivo de prestar declarações.

Art. 116. A vitima e o denunciante ou representante, por terem interesse no resultado da apuração, prestarão
declarações.

Art. 117. O depoimento só deverá ser tomado das pessoas que podem atuar como testemunha.

§1º Não são obrigados a prestar depoimento, o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o conjuge,
o ex-conjunge, o irmão e o pai, a mãe, ou filho do envolvido no fato em apuração, podendo, entretanto,
quando absolutamente necessário ao esclarecimento do fato serem ouvidos como informantes.

§2º Ninguem poderá ser obrigado a depor sobre fato:

I – a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar segredo;

II – a que não possa responder sem desonra propria, de seu consjuge, ascendente ou descentente, ou
amigo intimo;

III que o exponha ou às pessoas referidas no inicio anterior, a perigo de vida, de demanda, ou de dano
patrimonial imediato.

Art. 118. Os autos da Sindicancia serão apensados aos autos do Processo Administrativo Disciplinar como
peça informativa.

 

Subseção II

Da autuação

Art. 119. A autuação da Sindicancia será efetuada, obedecendo-se a seguinte ordem.

I – ato administrativo inaugural da Autoridade instaurando o processo e designando os servidores para
compor à Comissão Sindicante;

II publicação do Ato Adminsitrativo inaugural

III – ato Administrativo do Presidente da Comissão, designando o Secretário e sua assinatura no Termo de
Compromisso;

IV – ata de Abertura

V – histórico funcional dos possiveis envolvidos;
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VI – documentação que originou a sindicancia;

VII depoimentos, declarações e documentos juntados;

VIII – declarações do(s) possivel(eis) envolvidos;

IX – inquiriração de testemunhas e produção de outros elementos probatórios se for o caso;

X – relatório da Comissão e encaminhamento à Autoridade Instauradora.

Subseção III

Do relatório de Sindicância

Art. 120.  Relatório da Sindicancia deverá ser estruturado da seguinte forma:

I – histório: relato acerca da denuncia dos fatos apurados;

II – legislação: Indicação dos dispositivos legais que subsidiaram a atuação da comissão;

III provas: enumeração das medidas tomadas pela Comissão para a elucidação do fato, as provas coletadas
pela Comissão e as provas apresentadas pelos interessados, se houver:

IV – conclusão: a Comissão, mediante parecer devidamente motivado e fundamentado poderá sugerir:

a)  arquivamente por falta de objetivo a perseguir, no caso de cnslusão pela inexistencia de irregularidade ou
de impossibilidade de indentificar o autor da irregularidade administrativa;

b) arquivamento por falta de objetivo a perseguir na esfera administrativa, e encaminhamento de cópia à
Procuradoria Geral do Estado ou Procuradoria da Autarquia ou Fundação, para persecução judicial de
responsabilidade ou improbidade administrativa;

c) arquivamente, por falta de objetivo a perseguir na esfera administrativa e a remessa de cópia autenciada
ao Ministério Publico, quando o fato em apuração estivar tipificado como ilicito penal ou improbidade
administrativa;

d) instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nos casos previstos neste Código;

e) implementação de medidas visando ao aperfeiçoamento dos serviços públicos e inibição de nova
ocorrência das mesmas irregularidades em apuração.

Seção VI

Do Processo Administrativo Disciplinar

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 121. O Processo Administrativo Disciplinar é o intrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do
cargo em que se encontre investido.
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Art. 122. O processo Administrativo Disciplinar obedecerá ao principio do devido processo legal,
especialmente o contraditório, assegurando-se ao indiciado a ampla defesa.

Parágrafo único. Da decisão proferida em processo administrativo disciplinar não caberá recurso, salvo, no
prazo de cinco dias para suprir contradição, omissão ou obscuridade.

Art. 123. A exoneração de cargo em comissão não impede a instauração ou continuidade do Processo
Administrativo Disciplinar, tampouco eventual punição por infrações cometidas no exercício do cargo.

Art. 124. A autoridade instauradora dará conhecimento à Procuradoria Geral do Estado, ao Ministério
Público e ao Tribunal de Contas competentes da instauração de processo administrativo para apurar a
prática de infração que também constitua ato de improbidade administrativa de que trata a Lei n. 8429, de 02
de junho de 1992.

Art. 125. Havendo indícios de responsabilidade civil, a Comissão encaminhará à Procuradoria do Órgão da
Administração Indireta ou à Procuradoria Geral do Estado, para análise e providencias cabíveis no âmbito de
sua competência.

Art. 126. O Processo Administrativo Disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I – instauração, com publicação do ato que designar a Comissão Processante;

II – indiciamento pela Comissão Processante;

III – defesa;

IV – relatório;

V – julgamento;

Parágrafo único. A autuação do Processo Administrativo Disciplinar observará a seguinte ordem:

I – ato administrativo inaugural da Autoridade, instaurando o processo e designando os servidores para
compor a Comissão Processante permanente ou especial;

II – publicação do ato administrativo inaugural

III – ato administrativo do Presidente da Comissão, designando Secretário e sua assinatura do termo de
compromisso;

IV – ata de abertura;

V – informações existentes na Administração Pública a respeito do(s) indiciado(s);

VI – documentação que originou o Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade;

VII – despacho de indiciamento;

VII – notificação do(s) indiciado(s);

IX – defesa, se houver;
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X – produção de provas e inquirição de testemunhas, se for o caso;

XI  - notificação do interessado, para apresentação de razões finais de defesa;

XII – juntada das razões finais;

XIII -  relatório da Comissão e encaminhamento à Autoridade Instauradora;

Subseção II

Da Instauração.

Art. 127. O ato administrativo instaurador do Processo Administrativo Disciplinar conterá:

I – a identificação do indiciado pelo nome e documentos pessoais;

II – a descrição sumária dos fatos imputados ao indiciado;

III – a indicação dos dispositivos legais em tese violados e das sanções passiveis de serem aplicadas;

IV – a designação dos nomes que integram a Comissão Processante e a indicação de seu Presidente;

Art. 128. O ato administrativo de instauração deverá ser publicado em Diário Oficial.

 

Parágrafo único. Quando o suposto ato a ser apurado puder expor a honra, a intimidade, a vida privada ou
imagem de servidores ou terceiros, a autoridade instauradora deverá motivadamente dispensar a publicação
em Diário Oficial dos elementos que permitam sua identificação.

Art. 129. Os trabalhos da Comissão somente poderão ser iniciados a partir da data de publicação do ato
administrativo designador sob pena de nulidade dos atos anteriormente praticados.

§1º Os trabalhos da Comissão terão início até três dias a partir da data de publicação do ato administrativo
designador sob pena de nulidade dos atos anteriormente praticados.

§2º. A autoridade que designou a comissão poderá substituir, justificadamente, qualquer dos seus
integrantes mediante publicação do respectivo ato em Diário Oficial, sem interrupção ou suspenção do prazo
para conclusão dos trabalhos.

Subseção III

Do Despacho de Indiciamento.

Art. 130. O ato de indiciamento será elaborado pela Comissão Processante e conterá a descrição
pormenorizada da irregularidade cometida, em tese, e o dispositivo legal infringido, delimitando o alcance
das acusações.

§1º. A Comissão processante deve se ater aos fatos ali descritos, podendo, entretanto, antes da decisão final
da autoridade competente, requerer a esta o aditamento do ato administrativo instaurador, quando do
surgimento de fatos novos durante a instrução provatória e/ou novos envolvidos no decorrer das apurações.
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§2º Na hipótese de surgimento novos envolvidos no decorrer das apurações, a autoridade poderá decidir
motivadamente pelo desmembramento dos processos administrativos disciplinares.

§3º. O ato de aditamento do ato administrativo instaurador, devidamente identificado pelo número do
Protocolo Geral do Estado atribuído ao expediente, deverá ser publicado em Diário Oficial e no sítio
eletrônico do órgão ou entidade processante.

§4º. Aditado o ato administrativo instaurador, a Comissão Processante procederá ao aditamento do termo de
indiciamento, sendo o indiciado intimado para, em quinze dias, querendo apresentar defesa complementar e
arrolar até três testemunhas.

§5º. Na hipótese de os aditamentos acarretarem o indiciamento de novo servidor este será notificado nos
termos deste Código.

Subseção IV

Da Notificação e da Defesa Prévia

 

Art. 131. Instaurado o Processo Administrativo Disciplinar e formalizado o termo de indiciamento, o indiciado
será notificado para apresentar defesa prévia, no prazo de quinze dias.

 Parágrafo único. Na defesa prévia, poderá indiciado apresentar as provas que dispuser, requerer perícias e
diligências e arrolar, no máximo, oito testemunhas.

Art. 132.  Se o indiciado, regularmente notificado, não comparecer para exercer o direito de acompanhar o
Processo Administrativo será considerado revel, devendo constar advertência nesse sentido na notificação.

Parágrafo único. No Processo Admirativo Disciplinar, ao indiciado revel, bem como nos casos de notificação
ficta, será nomeado defensor dativo, escolhido dentro os servidores públicos que componham a mesma
carreira daquele.

Subseção V

Da Instrução Do Processo Administrativo Disciplinar

Art. 133. Durante a instrução, a Comissão promoverá a tomada de declarações e depoimentos acareações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a
técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Parágrafo único. À Comissão Processante também compete elucidar se o fato tido como irregular causou
danos ao patrimônio público e, em caso positivo, qual foi o valor desse dano.

Art. 134. As oitivas serão registradas em:

I – termo de Declarações: quando a pessoa a ser ouvida estiver na condição de denunciante.

II – Termo de Depoimento: quando a pessoa estiver na condição de testemunha.

III – Termo de informação:  quando a pessoa não possa ser legalmente considerada como testemunha, mas
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deva ser ouvida para esclarecer o fato em apuração.

Parágrafo único. Os termos, sempre que possíveis, serão armazenados integralmente em ambiente
eletrônico, na esteira do §1º do artigo 1º deste Código.

Art. 135. Nenhum ato da instrução poderá ser praticado sem a prévia comunicação do indiciado.

Art. 136. O indiciado é obrigado a comunicar ao Presidente de Comissão qualquer alteração do endereço
onde devam ser intimados.

Art. 137. O Presidente da Comissão poderá, motivadamente, denegar pedidos considerados impertinentes,
meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

 

Art. 138. será indeferido, motivadamente, pelo Presidente da Comissão, pedido de prova pericial, quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito, for desnecessário em vista de outras
provas ou a verificação for ineficaz.

Subseção VI

Do Interrogatório do Indiciado.

Art.139. O interrogatório deverá ser previamente preparado de modo a se obter clareza, objetividade e
celeridade.

Art. 140. Se houver mais de um indiciado, cada um deles será interrogado separadamente e sem a presença
dos demais.

Parágrafo único. Quando os indiciados ou seus representantes divergirem em suas declarações sobre os
fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a acareação entre eles.

Art. 141. Ao indiciado ou seu representante será perguntado sobre o seu nome, número e tipo do documento
de identidade, naturalidade estado civil, data de nascimento, filiação, residência, telefone de contado,
profissão e lugar onde exerce a sua atividade e, depois de cientificado da acusação, será interrogado sobre
os fatos e circunstâncias que constituem o objeto do processo e sobre a imputação que lhe é feita.

Art. 142. Consignar-se-ão as perguntas que o indiciado deixar de responder e as razões que invocar para
tanto.

Art. 143. O defensor do indiciado assistirá ao interrogatório, sendo-lhe vedado interferir ou influir de qualquer
modo, nas perguntas dos membros da Comissão e nas respostas do indiciado.

Parágrafo único. Esgotados os questionamentos da Comissão ao indiciado será concedida a palavra ao seu
defensor para, querendo, em continuação ao interrogatório, promover as perguntas que entender pertinentes.

Art. 144. Sempre que o indiciado desejar algum esclarecimento, propor quesitos para a perícia ou que seja
realizada diligência, deverá solicitar por escrito ao Presidente da Comissão, que em decisão fundamentada
deferirá ou indeferirá o pedido.

Art. 145. Ao interrogatório aplicam-se, no que couber, as disposições relativas ao depoimento das
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testemunhas.

Subseção VII

Inquirição das testemunhas.

Art. 146. Gozam dos seguintes privilégios em razão de situação especial.

I – as pessoas impossibilitadas de comparecer por enfermidade ou outra dificuldade impeditiva de locação,
serão inquiridas onde estiverem.

II – poderão ajustar previamente com o Presidente da Comissão o dia, o local e a hora em serão ouvidas
servidores lotados em cargos de chefia ou agentes políticos.

III – os bombeiros militares, os policiais militares e civis e os agentes penitenciários deverão ser requisitados,
mediante ofício ao seu superior hierárquico o qual se incumbirá de encaminhar a intimação do dia e hora da
audiência a cada um de seus subordinados.

Art. 147. As testemunhas serão intimadas a depois com antecedência mínima de três dias quanto à data de
comparecimento, mediante comunicação expedida pelo Presidente da Comissão, com a indicação do local,
dia e hora pra serem ouvidas, devendo-se ouvir em primeiro lugar as testemunhas arroladas pelo
denunciante ou vítima, se houver, pela Comissão e, posteriormente aquelas que forem arroladas pelo
indiciado.

Art. 148. A intimação de testemunha para depor deve:

I – sempre que possível, ser entregue direta e pessoalmente ao destinatário.

II ser individual, ainda que diversas testemunhas residam no mesmo local ou trabalhem na mesma repartição
ou seção;

III – ser encaminhada ao responsável legal quando a testemunha for menos de dezoito anos, com a
advertência de que deverá comparecer acompanhado de seu responsável.

Art. 149. O indiciado deverá ser obrigatoriamente comunicado da intimação das testemunhas para que
possa exercer o direito de acompanhar os depoimentos.

Parágrafo único. A ausência do indiciado à tomada de depoimento da testemunha, quando devidamente
comunicado nos termos do caput, não é causa para cancelamento ou adiamento daquele ato.

Art. 150.  A testemunha, quando servidor público, não poderá eximir-se da obrigação de depor podendo
recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descentes o afim em linha reta, o cônjuge, o irmão, o pai, a mãe ou
filho do indiciado.

Parágrafo único. A ausência da testemunha será considerada falta ao trabalho e, quando não legalmente
justificada, deverá ensejar o desconto da remuneração correspondente ao dia não trabalhado.

Art. 151. Podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

Parágrafo único. Sendo necessário, o Presidente da Comissão poderá admitir sejam prestadas declarações
independentemente de compromisso, por pessoas menores impedidas ou suspeitas.
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Art. 152. Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato que:

I – deva guardar sigilo em virtude de função, ministério, ofício ou profissão.

II – acarreta grave dano a si próprio, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes
consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau.

 

Art. 153. A testemunha prestará depoimento do que lhe for perguntado e do que souber a respeito dos fatos
objetos do Processo Administrativo Disciplinar devendo declarar seu nome, data de nascimento, estado civil,
residência, profissão e se é parente e em que grau do indiciado, explicando sempre as razões de ciência ou
as circunstâncias pelas quais se possa avaliar sua credibilidade.

Art. 154. As testemunhas serão inquiridas de modo que uma não ouçam os depoimentos das outras.

Parágrafo único. Se nem todas as testemunhas intimadas puderem ser ouvidas no mesmo dia, o Presidente
da Comissão expedirá nova intimação, com indicação do local, dia e hora para serem ouvidas.

Art. 155. O Presidente da Comissão, antes de dar início à inquirição, advertirá o depoente de que se faltar
com a verdade estará incluso em crime de falso testemunho tipificado no art. 342 do Código Penal, bem
como perguntará se encontra em algumas hipóteses de suspeição ou impedimento previstas neste Código,
especialmente se é amigo íntimo ou inimigo capital do indiciado.

Parágrafo único. O indiciado poderá contraditar a testemunha antes do início da audiência cabendo ao
presidente da Comissão, registrar no próprio Termo as razões e provas da contradita apresentada e a
decisão preferida, a qual poderá ser:

I – deferimento da contradita e dispensa da testemunha, quando ocorrer as hipóteses de impedimento e
suspeição.

II – deferimento da contradita e oitiva da pessoa, na qualidade de informante, dispensando-lhe de
compromisso.

III – indeferimento da contradita e oitiva da pessoa na qualidade de testemunha quando do cotejo das razões
da contradita e das respostas da pessoa aos questionamentos apresentados pelo presidente da Comissão
não for possível concluir que a testemunha é suspeita.

Art. 155. Se ficar comprovado no processo que alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a
verdade, o Presidente da Comissão remeterá cópia do depoimento à autoridade julgadora para exame e
decisão.

Art. 156. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha fazê-lo
para escrito, sendo permitida breves consultas a apontamentos.

Parágrafo único. Na redução a termo do depoimento, o Presidente da Comissão deverá cingir-se, tanto
quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases.

Art. 157. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem proceder-se-á a acareação entre
depoentes.
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Art. 158. A Comissão empregará, ao longo de toda a arguição, tom neutro, não lhe sendo lícito usar de
meios que revelem coação, intimação ou invectiva.

 

Parágrafo único. As perguntas devem ser formuladas com precisão e habilidade, podendo em certos casos
serem reformuladas para que se possa avaliar a segurança das alegações do depoente.

Art. 159. Concluídos os questionamentos da Comissão, o Presidente franqueará ao indiciado a oportunidade
de formular quesitos a serrem respondidos pela testemunha.

Parágrafo único. Ao final do depoimento, o presidente da Comissão franqueará a palavra ao depoente.

Art. 160. O depoimento será assinado ao final, bem como rubricadas todas as suas folhas, pela testemunha,
pelo Presidente da Comissão, pelo vogal, pelo secretário, pelo indiciado e seu defensor.

§1º. Se a testemunha não souber assinar, ou não puder fazê-lo, o presidente pedirá ao secretario que leio o
termo, em voz alta, e colha a sua impressão digital.

§º Tratando-se de processo eletrônico, será admitido que a assinatura do termo seja realizada por meio de
certificação digital.

§3º. O depoimento gravado em vídeo dispensa as assinaturas de que tratam o caput deste artigo

Art. 161. É facultado à testemunha solicitar cópia do termo de depoimento.

Subseção VIII

Das Diligências e Perícias

Art. 162. A Comissão, para colher elementos ou esclarecer dúvidas poderá:

I – realizar diligências, cujos resultados deverão ser reduzidos a termo:

II – solicitar à autoridade instauradora a realização de perícia ou de assessoria técnica formulando
previamente os quesitos ou temas que devem ser respondidos ou desenvolvidos quando o assuntos
demandar conhecimentos especializados;

Art. 163. A escolha dos peritos e dos assessores técnicos deverá recair, preferencialmente, entre os
servidores públicos, salvo se, em função da matéria, esse procedimento for inviável.

Art. 164. Se for necessário assistente técnico especializado o indiciado adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada por quem houver requerido.

Art. 165. Indiciado o perito ou assessor técnico, será editado o respectivo ato administrativo de designação
pelo presidente da Comissão e providenciada a comunicação ao indicado para apresentação de quesitos, no
prazo de quinze dias.

Art. 166. Os peritos e assessores elaboração laudo ou relatório em que, além das respostas dadas aos
quesitos e temas apresentados pela Comissão e pelo defensor, poderão estender-se em outras
considerações que julgarem adequadas ao caso.
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§1º. A Comissão poderá dispensar a realização da prova pericial quando existir laudo técnico anterior
produzido em Sindicância, em Processo Administrativo Disciplinar ou em Processo Judicial, suficiente para
elucidação dos fatos.

§2º. Sendo o laudo técnico anterior suficiente para elucidação apenas parcial dos fatos, a Comissão poderá
determinar a realização de prova pericial relativamente aos fatos que faltarem ser esclarecidos

Subseção IX

Da Acareação.

Art. 167. A acareação será admitida entre indiciados, entre indiciado e testemunha e entre testemunhas,
sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes.

Art. 168. Constatada a divergência o Presidente da Comissão notificará as pessoas cujas afirmações sejam
divergentes, indicando local, dia e hora para competente acareação.

Art. 169. O Termo de Acareação deverá conter referencias sobre as afirmações anteriores dos acareados e
se foram ou não confirmadas.

Art. 170. Os acareados serão reinquiridos, para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a
termo o ato de acareação, que será assinado pelos acareados, pelos integrantes da Comissão e pelo
Defensor.

Art. 171. Se ausente algum dos intimados para acareação, ao que estiver presente dar-se-á a conhecer os
pontos de divergência, consignando-se o que explicar ou observar.

Subseção X

Do Incidente de Insanidade Mental

Art. 172. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do indiciado, a Comissão proporá a autoridade
competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial da qual participe pelo menos um
médico psiquiatra.

Paragrafo único. O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados.

Subseção XI

Sobrestamento e das Razões Finais.

Art. 173. O andamento do processo ou de uma diligência poderá ser interrompido até a solução do fato que
imprede o seu regular desenvolvimento, ficando o prazo prescricional suspenso até o fim do obstaculo ou
termino da referida diligência.

§1º. O sobrestamento será proposto pela Comissão e autorizado pela autoridade instauradora do Processo
Administrativo.

§2º. O inidicado será intimado do sobrestamento.
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Art. 174. O prazo para apresentação de razões finais de defesa será de quinze dias.

Subseção XII

Do Relatório

Art. 175. Recebidas as razões finais de defesa, a Comissão elaborará relatório minucioso mencionando os
fatos imputados, os dispositivos legais e regulamentares infringidos, as penas que estaria sujeito o indiciado,
as peças principais dos autos, analisará as manifestações da defesa e indiciará as provas em que se baseou
para formar sua convicção.

Art. 176. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do indiciado e
informará, quando for o caso, se houve falta capitulada como crime e se houve danos aos cofres públicos,
sugerindo à autoridade julgadora a remessa de cópia do processo ao setor competente para inscrição em
dívida ativa e cobrança.

Parágrafo único. Havendo danos aos cofres públicos o relatório ainda poderá sugerir à autoridade julgadora
a adoção de medidas para o ressarcimento dos danos mediante desconto em folha de pagamento ou a
remessa de cópia do processo ao setor competente para inscrição em dívida ativa e cobrança.

Art. 177. O relatório poderá, ainda, propor o arquivamento do processo por insuficiência de provas, por não
ter sido possível apurar a autoria ou por falecimento do indiciado quando pessoa física, sem prejuízo da
eventual responsabilidade civil.

Art. 178. o relatório poderá conter sugestões sobre medidas que podem ser adotadas pela Administração,
objetivando evitar a repetição de fatos ou irregularidades semelhantes aos apurados no Processo
Administrativo Disciplinar.

Art. 179.  O Processo Administrativo Disciplinar, com relatório da Comissão, será remetido à autoridade que
determinou a sua instauração, para julgamento.

Art. 180. Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade responsável pela instauração
do processo para apuração de responsabilidade, para prestar qualquer esclarecimento julgado necessário,
dissolvendo-se imediatamente após a data em que for proferido o julgamento.

Subseção XIII

Do Julgamento.

Art. 181. A autoridade julgadora formará sua convicção mediante livre apreciação das provas.

§1º. A autoridade julgadora não acatará o relatório da Comissão quando contrário às provas dos autos,
devendo motivar a decisão.

§2º. As conclusões oferecidas no relatório da Comissão não vinculam a autoridade julgadora que poderá, em
despacho motivado, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o indiciado de responsabilidade.

§3º. A decisão proferida e os atos dela decorrentes deverão ser publicados em Diário Oficial no prazo de oito
dias, e no sítio eletrônico do órgão processante.

Art.182. se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora, o processo será
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encaminhado à autoridade competente, desde que se tenha obedecido ao princípio do contraditório e
assegurado ao indiciado ampla defesa.

Art. 183. Quando for verificada a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, a autoridade instauradora
encaminhará cópia dos autos ao setor competente para inscrição em dívida ativa.

Art. 184. Cópias dos ofícios remetidos aos órgãos competentes para promover as ações penais e cíveis
cabíveis deverão ser juntadas ao Processo Administrativo Disciplinar a ser mantido arquivado no órgão onde
foi procedido o julgamento.

Parágrafo único. A copia dos oficios serão preferencialmente armazenadas em ambiente digital que garanta
sua autencidade e inviolabilidade.

CAPITULO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Art. 185. Aplicam-se as disposições do capitulo anterior, ao Processo Administrativo para Apuração de
Responsabilidade relacionadas a infrações por fatos apurados em licitação e contratação com a
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, bem como aquelas previstas pela Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013 no Estado de Mato Grosso.

CAPÍTULO III

DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Seção I

Das Hipóteses de Cabimento.

Art. 186. A tomada de contas especial é procedimento devidamente formalizado por órgão ou entidade
competente com vistas à apurar fatos, identificação de responsáveis e quantificação de dano, quando
constada:

I – omissão do dever de prestar contas

II – não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado, provenientes de Fundos de
qualquer natureza ou receitas cujas transferência seja referendada por lei, da ocorrência de desfalque ou
desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico de que resulte danos ao erário.

Art. 187. No caso de omissão no dever de prestar contas de uma ou mais parcelas, todas eventuais
prestações de contas de parcelas repassadas pela concedente deverão ser objeto de análise conjunta nas
providencias administrativas preliminares ou no procedimento de tomada de conta especial, conforme o caso
e, deverão, juntamente com o processo de concessão de recursos compor os autos para encaminhamento
ao Tribunal de Contas.

Seção II

Das Providencias Administrativas Preliminares à Instauração da Tomada de Contas Especial.
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Art. 188. A autoridade administrativa competente deverá adotar as providencias administrativas preliminares
à instauração da Tomada de Contas Especial, quando constatada qualquer das hipóteses previstas nos
incisos I e II do artigo 186 deste Código, com vistas à equalização não litigiosa das situações descritas nos
referidos dispositivos.

§1º. Considera-se autoridade administrativa competente.

I – o Secretário de Estado, nas entidades integrantes da Administração Direta

II – o Diretor-Presidente ou equivalente, nas autarquias, nas fundações públicas, nas sociedades de
economia mista, nas empresas públicas e demais entidades privadas controladas direta ou indiretamente
pelo Estado de Mato Grosso.

III – a Autoridade Máxima, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de
Contas e na Defensoria Pública.

§2º. A autoridade administrativa competente dará início às providencias administrativas no prazo de cinco
dias a contar da data:

I – em que deveria ter sido apresentada a prestação de contas.

II – do conhecimento das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 186 deste Código.

III – do recebimento da comunicação de determinação do Tribunal de Contas do Estado ou;

IV – do recebimento de recomendação da Controladoria Geral do Estado.

§3º. As providencias administrativas deverão ser concluídas no prazo improrrogável de sessenta dias
contados da data dos fatos previstos no §2º deste artigo.

§4º. A autoridade administrativa designará comissão para adoção das providencias previstas no caput deste
artigo, obedecidas, no que couber as regras aplicáveis à Comissão Processante.

§5º. O responsável pelo controle interno se responsabilizará pelo cumprimento dos prazos previstos no §§ 2º
e 3º deste artigo.

§6º. A ausência de adoção das providências de que trata o caput deste artigo caracteriza grave infração à
norma legal sujeitando a autoridade administrativa omissa à responsabilização solidária e às sanções
cabíveis.

Art. 189. Competem a Comissão Processante todos os atos necessários à instrução das providencias
administrativas, especialmente:

I – reunir provas e realizar diligências necessárias à comprovação dos fatos e identificação dos responsáveis,
tais como documentos comprovantes de despesas, comunicações, pareceres e depoimentos.

II – apurar o dano detalhando o valor original, o valor atualizado acompanhado de memória de cálculo,
indicando o fato de atualização e sua base legal e, se for o caso, os valores das parcelas recolhidas e a data
do recolhimento, com os respectivos acréscimos legais.

III – qualificar os responsáveis.
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IV – emitir notificação aos supostos responsáveis, para que, em até quinze dias:

a) realize a reposição do bem ou a indenização do valor integral do débito imputado por meio de deposito
identificado na conta de arrecadação do órgão ou da entidade, anexando o respectivo comprovante.

b) comprove a adoção de medidas saneadoras da irregularidade ou ilegalidade que resultaram em
ressarcimento ao erário e;

V -emitir relatório conclusivo das providencias administrativas com elementos obtidos;

VI – dar ciência do relatório conclusivo das providências administrativas aos responsáveis e quando se tratar
de recursos concedidos a título de subvenção, auxilio e contribuição também ao órgão ou entidade
beneficiária na pessoa do seu atual dirigente;

VII – encaminhar os autos à autoridade administrativa competente para o pronunciamento de que trata o
artigo 190 deste Código.

Art. 190. A autoridade administrativa competente emitirá pronunciamento por meio do qual atestará ciência
em relação aos fatos apurados, indicará as medidas a serem adotadas para o saneamento das deficiências e
irregularidades e, quando for o caso, determinará a instauração de tomada de conta especial.

Seção III

Do Procedimento da Tomada de Conta Especial

Subseção I

Da Instauração

Art. 191. Esgotadas as providencias administrativas preliminares sem a apresentação da prestação de
contas, sem a restituição de recurso repassado e não aplicado, ou sem a reparação do dano ao erário, a
autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade solidária, deverá providenciar no prazo de trinta dias
a instauração de tomada de contas especial.

§1º.  Considera-se instaurada a tomada de contas especial a partir da publicação do ato de instauração e
designação da comissão de tomada de contas especial contendo os seguintes elementos:

I – fato ensejador da tomada de conta especial em descrição sucinta e clara.

II – número do processo preexistente ou previamente constituído especificamente para finalidade;

III – número da decisão do Tribunal de Contas do Estado que ensejou a instauração da tomada de contas
especial.

IV – número do documento emitido pela Controladoria Geral do Estado quando for recomendada ou
determinada a instauração da tomada de contas.

V – nome e matricula dos membros da comissão que instruirá a tomada de contas especial e;

§2º A comissão designada deve dar conhecimento da abertura da tomada de contas especial ao tribunal de
Contas e ao responsável pelo controle interno.

39



Projeto de lei - ehmticwx

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

§3º. O responsável pelo controle interno dará ciência imediata à Controladoria Geral do estado ou órgão
equivalente por meio de Relatório de Controle Interno Específico quando constatar a omissão da autoridade
administrativa em instaurar a tomada de contas especia no prazo previsto no caput deste artigo.

Subseção II

Dos Prazos e Procedimentos

Art.192. O procedimento de tomada de contas especial deverá ser concluído em até quatro meses contados
da data de sua instauração, devendo a comissão processantes observar os seguintes prazos:

I – quinze dias para apresentação de defesa e juntada de documentos;

II - quinze dias para produção complementar de provas e saneamento do feito;

III - quinze dias para esclarecimentos complementares quando solicitados pela comissão;

IV - quinze dias para emissão de relatórios conclusivo da tomada de contas especial e ciência do relatório à
autoridade administrativa competente;

Parágrafo único. Os prazos referidos nos incisos I a IV poderão ser prorrogados em decisão motivada e a
critério da Comissão Processantes, desde que não ultrapasse o prazo máximo previsto no caput deste artigo.

Art. 193. Autoridade administrativa competente, no prazo de quinze dias emitirá pronunciamento definitivo
sobre os fatos apurados, a identificação dos responsáveis e a quantificação do dano.

Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado em decisão fundamentada.

Art. 194. Encerrado o processo de Tomada de Conta Especial, a Administração terá quinze dias para
diligenciar no sentido de:

I – reposição do bem ou indenização do valor integral do débito imputado por meio de deposito identificado
na conta de arrecadação do órgão ou da entidade anexando o respectivo comprovante;

II – comprovação da adoção de medidas saneadoras da irregularidade ou ilegalidade que resultaram em
ressarcimento ao erário.

Subseção III

Da Remessa do Feito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Art. 195. Esgotadas todas as medidas ao alcance da Autoridade Administrativa e do órgão de controle
interno visando ao ressarcimento do erário, a Tomada de Contas especial será encaminhada ao Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso para julgamento.

CAPITULO IV

AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Art. 196. Como medida alternativa à instauração de Processo Administrativo para apuração de
responsabilidade ou aplicação de sanção se já instaurado, poderá ser firmado Termo de Ajustamento de
Conduta com o agente interessado.
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Art. 197. Por meio do Termo de Ajustamento de Conduta o agente interessado assume a responsabilidade
pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta e a observar os deveres de
proibições previstos na legislação vigente.

Art. 198. O ajustamento de conduta recomendado pela Administração ou requerido pelo próprio interessado
à superior do órgão ou entidade, pode ser formalizado antes ou durante sindicância ou Processo
Administrativo para apuração de responsabilidade.

§1º. Em procedimentos em curso, o requerimento de Termo de Ajustamento de Conduta poderá ser feito
pelo interessado à autoridade instauradora até quinze dias após o recebimento da notificação de sua
condição de indiciado.

§2º. O requerimento de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta feito pelo interessado poderá ser
indeferido com base em juízo de admissibilidade anterior que tenha concluído pelo não cabimento do TAC
em relação à irregularidade a ser apurada.

Art. 199. São requisitos de admissibilidade do requerimento ou recomendação de celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta.

I – demonstração de que os fatos são puníveis com sanções de advertência repreensão ou suspensão, em
se tratando de agente público ou advertência, multa ou suspensão temporária de participação em licitação,
em se tratando de agente submetidos às normas de concorrência pública, licitação e contratos.

III – não ter sido condenado em processo administrativo ou judicial por infração às regras de contratação
com o Poder Público.

IV – não se encontrar o agente público em estágio probatório.

Parágrafo único. Não poderá ser celebrado Termo de Ajustamento de Conduta nas hipóteses em que haja
indício de crime ou improbidade administrativa.

Art. 200. São legitimados para propor Termo de Ajustamento de Conduta:

I – o interessado.

II – a Comissão Processante

III – a autoridade superior do órgão ou entidade da Administração

IV – a autoridade máxima do órgão ou entidade da Administração

Art. 201. A recomendação ou requerimento para celebração do Termo de Ajustamento de Conduta, dirigido
à autoridade superior, deverá conter, necessariamente:

I – a qualificação completa das partes;

II – a descrição pormenorizada dos fatos ou das condutas e os fundamentos que motivaram a sua
proposição;

III – a proposta concreta e detalhada para correção das práticas apontadas, especificando-se as obrigações
de pagar, fazer ou não fazer a serem assumidas;
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IV – o cronograma de execução e de implementação das medidas propostas, com metas a serem atingidas;

V – a vigência do termo de compromisso.

Art. 202. Cabe à autoridade superior do órgão ou entidade firmar o Termo de Ajustamento de Conduta,
ouvidas, previamente, as unidades técnicas competentes.

Art. 203. Os processo administrativos de Termo de Ajustamento de Conduta deverão ser instruídos, no
mínimo, com:

I – estudos que levaram à apresentação da minuta do TAC

II – manifestação conclusiva dos orgãos técnicos do orgão ou entidade responsavel pelo TAC

III – manifestação conclusiva da autoridade superior do órgão ou etidade sobre a conveniencia de ser
firmado o TAC;

Art. 204. São requisitos essencias da minuta de Termo de Ajustamento de Conduta:

I – qualificação do(s) envolvido(s)

II – a autoria e materialidade da infração, demonstradas de forma inconstete.

III – o objeto e fundamentos de fato e de direito para a sua efetivação;

IV – descrição das obrigações assumidas;

V – o prazo e o modo pra cumprimento das obrigações

VI – a forma de fiscalização da sua observância;

VII – a fixação do valor da multa ou outra penalidade a ser aplicada no caso de descumprimento total ou
parcial do termo de compromisso;

VIII – declaração de ciencia do compromissário de que o descumprimento integral ou parcial das obrigações
assumidas implicará imediata aplicação das penalidades desctitas no termo;

Parágrafo único. O prazo de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta não pderá ser superior a
dois anos.

Art. 205.  O acompanhamento da execução do Termo de Ajustamento de Conduta será feito pelo orgão ou
entidade da Administração reponsavel pela sua elaboração.

Art. 206. O termo de Ajustamento de Conduta, quando celebrado junta a agente público será registrado nos
seus assentamentos funcionais cancelanso-se esse registro após o decurso de dois anos a partir da data
estabelecida para o término de sua vigência.

Parágrafo único. Declarado o cumprimento das condições do Termo de Ajustamento de Conduta pela chefia
imediata do agente público, não será instaurado procedimento disciplinar pelos menos fatos objeto do ajuste.

Art. 207. a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta deverá ser informada à Controladoria Geral do
Estado e inserida na ferramenta de utilizada pela CGE no prazo de trinta dias a contasr da data de sua
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celebração.

Parágrafo único. Compete aos orgãos e entidades manter registro atualizado sobre o cumprimento daso
condições estabelecidas no termo de ajustamento de conduta.

Art. 208. Durante o perioo de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta fica suspenso o prazo
prescricional.

Art. 209. A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta suspenderá o proceso administrativo.

Art. 210.  O termo de ajustamento de Conduta não inibe, limita ou veda quaisquer providencias ou medidas
de controle e fiscalização, bem como aplicação de sanção decorrente de outros fatos, por parte do orgão ou
entidade estadual na qual se efetivou.

Art. 211. Sem prejuízo de aplicação das penalidades estipuladas no Termo de Ajustamento de Conduta, o
descumprimento do termo acarretará no prosseguimento do Processo Administrativo.

Art. 212. O descumprimento do disposto no Termo de Ajustamento de Conduta sujetia o compromissado ao
pagamento de multa ou outra penalidade, fixada no Próprio TAC,  ser aplicada pelo orgão ou entidade
responsável pelo termo, sem prejuízo de outras cominações civis, penais e administrativas previstas em lei.

§1º. A multa de que trata o caput deste artigo será fixada levando-se em consideração a gravidade e
natureza da infração, a vantagem auferida a extensão do dado causado, a Administração e a condição
econômica do compromissado.

§2º. O produto da arrecação da multa reverterá à Fazenda Estadual.

Art. 213. Na hipotese de atraso ou descumprimento das obrigações contidas no Termo de Ajustamento de
Conduta, a autoridade superior do órgão ou entidade responsável deverá:

I – intimar o compromissado para, no prazo de quinze dias, pagar a multa prevista no termo ou apresentar
justificativa sobre os motivos do seu descumprimento;

II – emitir Certificado de Descumprimento, caso não apresentadas ou consideradas insastifatórias as
alegações do intimado, informando que será dada continuidade a todos procedimentos sancionatórios
relacionados com o compromisssado, sem prejuizo de outros providencias administrativas cabíveis;

III – comunicar ao comprimissado quanto à emissão de Certicado de Descumprimento, fixadno-lhe prazo de
dez dias, contados da data de assinatura do Aviso de Recebimento correspondente, para o pagamento do
valor da multa prevista no TAC, sob pena de inscrição na dívida ativa;

Parágrafo único. O certificado de Descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta é o instrumento
pelo qual a Administração caracteriza o inadimplemento do compromisso celebrado e terá eficácia de título
executivo extrajudicial, na forma da Lei.

Art. 214. O descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta impedirá a celebração de novo termo,
sobre qualquer objeto, no prazo de cinco anos, contados da data da emissão do Certificado de
Descumprimento do termo inadimplido.

Art. 215. Decreto do Chefe do Poder Executivo regulamentará outras restrições à celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta, bem como máterias não tratadas neste Código.
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CAPÍTULO V

DO PROCEDIMENTO DE OUTORGA

Art. 216. Sem prejuízo das diposições gerais os pedidos de  de reconhecimento, de atribuição ou de
liberação do exercício do direito serão processados por estas disposições.

Art. 217. A competência para apreciação do requerimento será do dirigente do órgão ou entidade
encarregados da matéria versada, salvo previsão legal ou regulamentar em contrário.

Art. 218. O requerimento será dirigido à autoridade competente para sua decisão, devendo indicar:

I - o nome, a qualificação e o endereço do requerente;

II - os fundamentos de fato e de direito do pedido;

III - a providência pretendida;

IV - as provas em poder da Administração que o requerente pretende ver juntadas aos autos.

Parágrafo único - O requerimento será desde logo instruído com a prova documental de que o interessado
disponha.

Art. 219. A tramitação dos requerimentos de que trata esta Seção observará as seguintes regras:

I - protocolado o expediente, o órgão que o receber providenciará a autuação e seu encaminhamento à
repartição competente, no prazo de 2 (dois) dias;

II - o requerimento será desde logo indeferido, se não atender aos requisitos dos incisos I a IV do artigo
anterior, notificando-se o requerente;

III - se o requerimento houver sido dirigido a órgão incompetente, este providenciará seu encaminhamento à
unidade adequada, notificando-se o requerente;

IV - a autoridade determinará as providências adequadas à instrução dos autos, ouvindo, em caso de dúvida
quanto à matéria jurídica, o órgão de consultoria jurídica;

V - quando os elementos colhidos puderem conduzir ao indeferimento, o requerente será intimado, com
prazo de quinze dias, para manifestação final;

VI - terminada a instrução, a autoridade decidirá, em despacho motivado, nos vinte dias subseqüentes;

VII - da decisão caberá recurso hierárquico em quinze dias.

Art. 220.  Quando duas ou mais pessoas pretenderem da Administração o reconhecimento ou atribuição de
direitos que se excluam mutuamente, será instaurado procedimento administrativo para a decisão, com
observância das normas do artigo anterior, e das ditadas pelos princípios da igualdade e do contraditório.

CAPÍTULO VI

DO PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO
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Art. 221. É assegurada, nos termos do Artigo 5.° , XXXIV, "b", da Constituição Federal, expedição de
certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos em
poder da Administração Pública, ressalvado o disposto no Artigo 224.

Parágrafo único - As certidões serão expedidas sob a forma de relato ou mediante cópia reprográfica dos
elementos pretendidos.

Art. 222 - Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, o interessado deverá protocolar requerimento
no órgão competente, independentemente de qualquer pagamento, especificando os elementos que
pretende ver certificados.

Art. 223. O requerimento será apreciado, em 5 (cinco) dias úteis, pela autoridade competente, que
determinará a expedição da certidão requerida em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis.

Art. 224. O requerimento será indeferido, em despacho motivado, se a divulgação da informação solicitada
colocar em comprovado risco a segurança da sociedade ou do Estado, violar a intimidade de terceiros ou
não se enquadrar na hipótese constitucional.

§ 1.º - Na hipótese deste artigo, a autoridade competente, antes de sua decisão, ouvirá o órgão de
consultoria jurídica, que se manifestará em 3 (três) dias úteis.

§ 2.º - Do indeferimento do pedido de certidão caberá recurso cujo prazo será de quinze dias.

Art. 225. A expedição da certidão independerá de qualquer pagamento quando o requerente demonstrar sua
necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Parágrafo único - Nas demais hipóteses,o interessado deverá recolher o valor correspondente, conforme
legislação específica.

CAPÍTULO VII

DO PROCEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 226. Toda pessoa terá direito de acesso aos registros nominais que a seu respeito constem em qualquer
espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos ou entidades da Administração, inclusive
policiais, nos termos da lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Art. 227. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o Poder Público
observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, de
12 de novembro de 1997 (Lei do Habeas Data) e da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) e no que não for incompatível a esta lei.

Art. 228. O requerimento para obtenção de informações observará as seguintes regras:

I - o interessado apresentará, ao órgão ou entidade do qual pretende as informações, requerimento escrito
manifestando o desejo de conhecer tudo o que a seu respeito conste das fichas ou registros existentes;

II - as informações serão fornecidas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do protocolo do
requerimento;
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III - as informações serão transmitidas em linguagem clara e indicarão, conforme for requerido pelo
interessado:

a) o conteúdo integral do que existir registrado;

b) a fonte das informações e dos registros;

c) o prazo até o qual os registros serão mantidos;

d) as categorias de pessoas que, por suas funções ou por necessidade do serviço, tem, diretamente, acesso
aos registros;

e) as categorias de destinatários habilitados a receber comunicação desses registros; e

f) se tais registros são transmitidos a outros órgãos estaduais, e quais são esses órgãos.

Art. 229. Os dados existentes, cujo conhecimento houver sido ocultado ao interessado, quando de sua
solicitação de informações, não poderão, em hipótese alguma, ser utilizados em quaisquer procedimentos
que vierem a ser contra ele instaurado.

Art. 230. Os órgãos ou entidades da Administração, ao coletar informações, devem esclarecer aos
interessados:

I - o caráter obrigatório ou facultativo das respostas;

II - as consequências de qualquer incorreção nas respostas;

III - os órgãos aos quais se destinam as informações; e

IV - a existência do direito de acesso e de retificação das informações.

Parágrafo único - Quando as informações forem colhidas mediante questionários impressos, devem eles
conter os esclarecimentos de que trata este artigo.

Art. 231.  É proibida a inserção ou conservação em fichário ou registro de dados nominais relativos a
opiniões políticas, filosóficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e filiação sindical ou partidária.

Art. 232. É vedada a utilização, sem autorização prévia do interessado, de dados pessoais para outros fins
que não aqueles para os quais foram prestados.

Art. 233. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão
impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 234. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o
interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão
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impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

 

Art. 235. Negado o acesso à informação pelos órgãos ou entidades de qualquer dos três Poderes, o
requerente poderá recorrer à Controladoria do Poder a que esteja vinculado órgão ou entidade , que
deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

 

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;

 

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar
a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou
desclassificação;

 

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido
observados; e

 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

 

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à respectiva Controladoria depois de
submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a
decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

 

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a respectiva Controladoria determinará ao órgão ou
entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto neste Código.

CAPÍTULO VIII

DO PROCEDIMENTO PARA RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

Art. 236. Qualquer pessoa tem o direito de exigir, da Administração:

I - a eliminação completa de registros de dados falsos a seu respeito, os quais tenham sido obtidos por
meios ilícitos, ou se refiram às hipóteses vedadas pelo Artigo 231;

II - a retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios
ou desatualizados.

Parágrafo único - Aplicam-se ao procedimento de retificação as regras contidas nos Artigos 218 e 219.
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Art. 237. O fichário ou o registro nominal devem ser completados ou corrigidos, de ofício, assim que a
entidade ou órgão por eles responsável tome conhecimento da incorreção, desatualização ou caráter
incompleto de informações neles contidas.

Art. 238. No caso de informação já fornecida a terceiros, sua alteração será comunicada a estes, desde que
requerida pelo interessado, a quem dará cópia da retificação.

 

TÍTULO VI

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 240. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão, os procedimentos administrativos em que
figure como parte ou interessado:

I – pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

II – pessoa portadora de deficiência, física ou mental;

III – pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo.

§ 1º A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à
autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas.

§ 2º Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação
prioritária.

Art. 241. As disposições de natureza processual desta lei não se aplicam desde logo aos procedimentos em
curso, mas apenas aos procedimentos iniciados após a sua vigência;

Art. 242. A critério do Chefe do Poder Executivo, poderá ser suspenso o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Parágrafo único. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiência nem julgamentos em órgãos
colegiados.

Art. 243. Os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Poder Judiciário deverão, em até dois anos após a
publicação dessa lei, desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de procedimentos administrativos
por meio de autos total ou parcialmente digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de
computadores e acesso por meio de redes internas e externas.

Parágrafo único. O sistema adotado, preferencialmente, deverá ser o mesmo para os três poderes,
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garantindo uniformidade de tratamento e facilidade de acesso.

Art. 245. Revogam-se inteiramente os capítulos V, VI e VII da lei complementar n° 207, de 29 de dezembro
de 2004; revoga-se a lei n° 7.692, de 1º de julho de 2002;

Art. 246. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Professor Egon Bockmann Moreira, catedrático de Direito Administrativo da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), sabiamente diz:

A Administração Pública e as pessoas privadas vinculam-se por meio de relações jurídicas
(materiais e processuais). Contudo, nem todas as relações postas entre a Administração e as
pessoas privadas possuem a mesma racionalidade, pois desenvolvidas em contextos diversos
e sob premissas absolutamente distintas. Tal como as gerações – ou dimensões – dos
direitos  fundamentais  materiais,  também  os  direitos  fundamentais  processuais
(devido processo legal, ampla defesa e contraditório) e a relação jurídica por eles
disciplinada experimentaram evolução ao longo do tempo. - As Várias Dimensões Do
Processo Administrativo Brasileiro. Um Direito-Garantia Fundamental Do Cidadão. Revista
de Processo. vol. 228.2014. p. 37 – 49.

É nesse cenário que se propõe uma nova regulamentação aos Procedimentos Administrativos. Busca-se dar
concretude à evolução legal amparada por leis como da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD) editadas e promulgadas anos após a Lei Estadual n° 7.692, de 1º de julho de 2002 que regulou o
processo administrativo no Estado e, além disso, dar respaldo aos direito e garantias fundamentais previstos
na Constituição, mas sem equivalente sólido e visível no Processo Administrativo Mato Grossense.

Além de regular o Processo Administrativo Estadual dando sensível avanço em garantias constitucionais
antes esquecidas, o presente Código tratou de matérias deixadas de lado pela lei em sentido estrito, mas
que cotidianamente fazem parte da rotina da Administração Pública, seja ela afeta a qualquer dos Poderes
Institucionais.

Podemos mencionar o Termo de Ajustamento de Conduta, previsto na instrução normativa CGE nº 001/2017,
Decreto nº 522/2016 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a aplicação da Lei Federal n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013 e demais medidas de responsabilização de pessoas Jurídicas, pela prática de atos
lesivos contra a Administração Pública Estadual Direta e Indireta, ou ainda, os inúmeros decretos que, de
uma forma, ou de outra preveem uma centena de procedimentos para obtenção de certidões, outorgas ou
licenças.

Aproveitando o ensejo, o presente Projeto de Lei busca, ainda, trazer segurança jurídica e, principalmente,
fazer valer a máxima Constitucional da Igualdade, padronizando em uma única fonte legal dezenas de ritos
de procedimentos administrativos previstos para, ao fim e ao cabo, atingirem o mesmo fim de direito material.
Seja qual for a esfera de Poder, a atividade administrativa, vinculada que é (a Lei), sempre tenderá ao
escopo público e do bem comum. É inimaginável que haja em cada órgão ou entidade um rito diferente para
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obtenção de uma certidão, outorga de uma licença etc.

Por fim, mas não menos importante. Este projeto não a organização administrativa e judiciária de serviços
públicos e pessoal da administração, tampouco cria cargos, funções ou empregos públicos. Longe disso.
Trazemos disposições unicamente processuais e procedimentais.

Quanto a diferença entre processo é procedimento, salutar trazer alguns ensinamentos doutrinários.

Lucia Valle Figueiredo faz importante distinção entre os termos processo e procedimento administrativo,
observando:

Quanto a nós, remeditando mais uma vez no problema, acreditamos que se possa referir a
processo  quando  estivermos  diante  daqueles  de  segundo  grau  (Gianini),  quer  sejam
disciplinares, sancionatórios ou revisivos (quando houver, portanto, litigantes ou acusados;
do  contrário,  como  requisito  da  atividade  administrativa,  normal  da  explicitação  da
competência, haverá procedimento.

Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que:

embora também reputemos largamente preferível a expressão processo administrativo, tanto
por ser a correta - pois batiza o mesmo fenômeno ocorrente na esfera legislativa e judicial,
guardadas as peculiaridades e força jurídica específicas de cada qual -, seguimos adotando a
expressão 'procedimento'. Fazemo-lo apenas por já estar enraizada entre nós - Curso de
direito administrativo, Malheiros, 1997, p. 318.

Igualmente Carlos Ari Sundfeld prefere a palavra procedimento administrativo, não como sinônimo de rito, de
modo de realização de processo, utilização que é frequente nas obras de Direito Processual Civil, mas com
conceituação semelhante a processo judicial. Observa que a expressão processo está por demais ligada à
atividade jurisdicional, que tem características próprias. - A importância do procedimento no direito
administrativo, Revista de Direito Público 84, p. 89, 1997.

No dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, processo administrativo:

é uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a
um resultado final  e  conclusivo".  No  entanto,  Hely  Lopes  Meirelles  pensa  que  "se
constitui  de  atos  intermediários,  preparatórios  e  autônomos,  mas  sempre
interligados, que se conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final
colimado pelo Poder Público - Direito administrativo brasileiro, RT, 1994, p. 133.

Em seu livro Curso de direito administrativo, José Cretella Júnior define o processo administrativo como:

o  conjunto  de  atos  e  formalidades  que,  antecedendo  e  preparando  o  ato
administrativo,  permite  que  o  Estado  atinja  seus  fins  através  da  vontade  da
Administração, quer expressa espontaneamente, quer por iniciativa do particular ou
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do funcionário lesado em seus direitos.  Forense, 1967, p. 390

Assim, não se está aqui tentando remodelar a atividade administrativa fim, nem se está criando ou
extinguindo formas da Administração atingir seu escopo. Está-se, sim, regulando seu meio, o iter pelo qual
se atingirá a finalidade e função pública, constitucionalmente erigida a cânone fundamental.

Atualizando a legislação, dando matriz legal a procedimentos relegados a normas infraconstitucionais,
buscamos concretizar o direito ao Devido Processo Legal, previsto no artigo 5º, LIV; o direito a igualdade de
tratamento previsto no mesmo artigo 5º, I e legalidade, previsto no inciso seguinte, II.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2021

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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