ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

INTRODUÇÃO
Editado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o Provimento não
cria direito, mas consolida o direito existente, para que se torne efetivo.
A Administração eficiente deve tratar a matéria disciplinar sob a ótica da
ciência, deixando à margem os procedimentos sem sentido, que se põem, por
vezes, no caminho dos gestores, menos ao serviço do Bem e do Justo e mais
– ou unicamente – ao serviço da burocracia inútil.
O Direito Disciplinar, enquanto ramo científico, tal qual o Direito Penal, deve
primar pela correção e justiça. A Administração não pode patrocinar
violências; não pode pretender retorquir uma eventual incorreção de conduta
agindo, também, incorretamente; não pode ser elemento desagregador de
valores, proferindo decisões temerárias, que arrasam a honra e aniquilam
carreiras.
Quem trabalha com essa matéria sabe, certamente, que o modelo tradicional
está superado. O Estado semeador do medo vem sendo substituído mundo
afora pelo Estado que concilia, que interfere nos conflitos para resolver, e não
para desorganizar.
O custo de um processo disciplinar é altíssimo. A complexidade é enorme,
com formalidades que exigem conhecimento especializado e demandam
tempo e recursos. Para aplicação de mera pena de advertência, é preciso
desencadear um aparato processante, com gasto para o erário e enorme
desgaste para as pessoas. E, ao fim, para tudo resultar na expressão da
burocracia. A finalidade – melhorar o servidor e o serviço – raramente é
alcançada.
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Em 1963, na Alemanha, surgiu o princípio da discricionariedade da ação

disciplinar, pelo qual a autoridade administrativa, examinando o caso
concreto, pode eleger uma solução alternativa à aplicação de pena. Sempre,
obviamente, uma solução que atenda ao interesse público, aperfeiçoando o
funcionário e dando ao serviço melhor qualidade.
O Brasil, na década passada, recepcionou novos institutos de Direito, dentre
eles a transação penal e o ajustamento de conduta. Pois é exatamente o

ajustamento de conduta o instrumento formal que ora ganha se afirma. Por
ele, o gestor moderno operacionaliza o princípio que veio do Direito alemão.
Desta maneira, o processo tradicional, dispendioso e ineficiente, é substituído
por um compromisso moral, que restabelece a ordem em curto prazo.
Entenda-se que o que desestimula a infração não é a severidade de uma
pena em tese. O que desanima o infrator em potencial é a presteza da
resposta. E o ajustamento de conduta é uma resposta rápida.
O Estado de Tocantins foi a primeira unidade da Federação a implantar, por
lei, essa alternativa. Outros estados o fizeram por normatização interna, como
o Estado do Pará, na Corregedoria de Educação e na Corregedoria de Polícia
Civil. Mas coube ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso ir além,
adotando, antes do ajustamento de conduta, mecanismos de prevenção e
correção. Dessa forma, o controle das infrações disciplinares passa a ser feito
por:
•
•
•
•

prevenção;
correção;
ajustamento de conduta;
aplicação de sanções.

Assim, em mármore, o Tribunal escreveu um novo capítulo da história do
Direito Disciplinar no Brasil.
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A prevenção é instrumento da área de Recursos Humanos; a correção é
instrumento das chefias imediatas. Com isso, resolvem-se na base mais da
metade dos incidentes que hoje se amontoam nas mesas das autoridades.
Ficam as instâncias superiores com as causas remanescentes, para
promoverem o ajustamento de conduta ou o processo disciplinar: o
ajustamento, para devolver de imediato para o serviço um funcionário melhor;
o processo, para o enfrentamento dos indivíduos perversos, cuja presença no
serviço público, aos poucos, vai se tornando insuportável.
Como a edição do presente Provimento, o Tribunal consolida o que há de
mais adequado no tratamento da questão disciplinar no mundo; e interpreta a
legislação do Estado – e a legislação federal aplicável – à luz de princípios
informativos do Direito Disciplinar e do Direito Administrativo.
Lançado o Provimento, vem, aqui, acompanhado de notas explicativas, que
facilitam a compreensão das medidas.
Tanto o Provimento quanto o presente Manual resultou de um trabalho ao
lado de dedicados profissionais da Corte, que demonstraram tanto
conhecimento técnico quanto sensibilidade para a modernização.
Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2008.

LÉO DA SILVA ALVES
Professor de Direito Disciplinar
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PROVIMENTO Nº 005/2008/CM

Dispõe sobre o sistema de controle das infrações
disciplinares, aplicável aos servidores do Poder
Judiciário.

O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no
uso de suas atribuições legais (art. 28, XXXVIII e art. 289, II, “d”, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso), e
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n.º 04/90, instituiu um Regime Jurídico
Único para todos os servidores públicos civil, unificando o tratamento jurídico da relação
institucional estatutária que se estabelece entre o Estado e os seus servidores;
CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o Código
de Ética do Servidor Público Estadual;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação das normas regimentais e
administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso à legislação estadual
vigente, no que tange ao processo administrativo disciplinar dos servidores da Justiça;
CONSIDERANDO o disposto no § 1º do art. 1º da Lei Complementar n.º 101, de 04
de maio de 2.000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, que preconiza a adoção de mecanismos
preventivos e corretivos em situações que possam acarretar impacto nas contas públicas;
CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes
disciplinares com presteza e segurança jurídica;
CONSIDERANDO que a lei deve ser interpretada em harmonia com o princípio
constitucional da eficiência e com os princípios administrativos da economicidade,
proporcionalidade e razoabilidade.

R E S O L V E:
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I
DA POLÍTICA DE CONTROLE
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Art. 1º. Este Provimento regulamenta o sistema de controle das infrações disciplinares
e os procedimentos a serem adotados na instauração, instrução e julgamento de sindicâncias e
processos administrativos disciplinares relacionados a servidores da justiça.
POLÍTICA DE CONTROLE
Art.2º. O controle da disciplina dos servidores do Poder Judiciário é realizado por
meio de:
I – prevenção;
II – correção;
III – ajustamento de conduta;
IV – aplicação de sanções.
NOTA
O controle das infrações disciplinares, na Administração moderna, passa por etapas.
A aplicação de punições ao servidor, tradicionalmente vista como instrumento de
controle, mostra-se, na realidade brasileira, um modelo complexo, caro e ineficiente.
Os Tribunais Superiores têm exigido para a sanção de qualquer funcionário – ainda
que para pena de advertência – e que se obedeça ao conjunto de garantias que a
Constituição Federal alcança a todos os acusados. Por conseguinte, toda sanção só
pode brotar de processo juridicamente seguro, o que implica em atos de extrema
formalidade e em gastos geralmente expressivos, sem falar no desgaste das pessoas
envolvidas na atividade processante.
Nessa linha, o processo deve ser reservado para o enfrentamento de situações
extremas. Antes, a Administração trabalha com os instrumentos da prevenção, da
correção e do ajustamento de conduta.
A prevenção é instrumento da área de Recursos Humanos; a correção é instrumento
da chefia (superior imediato); o ajustamento de conduta é instrumento de uma
autoridade superior, no exercício de um poder disciplinar. Na forma do art. 7º, § 1º do
Provimento, esta autoridade é o magistrado - Diretor do Fórum nas Comarcas - e, no
Tribunal, magistrado especialmente designado pela Presidência.
Impedimentos
No caso de eventuais impedimentos e suspeições do magistrado, o ajustamento de
conduta será formalizado perante o seu substituto legal.

PREVENÇÃO
Art. 3º. Compete à Coordenadoria de Recursos Humanos, preventivamente, planejar e
aplicar, todos os anos, programas de qualificação, atualização e orientação aos servidores para
o exercício das suas atribuições, dentro dos padrões da ética e da disciplina, com enfoque na
correta interpretação dos seus deveres e a perfeita compreensão das proibições e das
responsabilidades.
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NOTA
É sabido que o concurso público não faz a aferição de todos os conhecimentos, nem
é garantia de adequação do servidor ao serviço. O estágio probatório, ainda que faça
acompanhamento e avaliação em padrões eficientes, também não assegura que, ao
longo do tempo, os servidores se mantenham sem envolvimento em incidentes
funcionais. Por isso, a Administração Pública, tal qual a gestão na iniciativa privada,
adota permanente serviço de treinamento e atualização.
Os servidores, portanto, como medida de cautela, devem ser periodicamente
treinados e informados, tanto na atividade-fim quanto nas suas responsabilidades, o
que implica o seguro conhecimento dos deveres, das proibições e dos demais pontos
de risco, como crimes contra a Administração Pública e improbidade administrativa.

Reconhecimento
§ 1º - O órgão encarregado do programa promoverá, até 30 de setembro de cada ano, a
identificação de servidores que se destacaram no seu ofício, para que sejam formalmente
distinguidos pela Presidência do Tribunal com elogios, diplomas e condecorações, a serem
inscritos em sua ficha funcional, estimulando, pelo exemplo, a formação de uma consciência
coletiva em prol dos valores da ética e da disciplina.
NOTA
O reconhecimento de servidores que se destacam nos seus ofícios é medida de
prevenção adotada pelo Direito Disciplinar desde a formatação da Administração
Pública Civil por Napoleão Bonaparte. Napoleão, com efeito, organizou o serviço
público civil nos mesmos moldes das organizações militares. Nestas, pune-se o
infrator para restabelecer a ordem e a hierarquia; mas também são reconhecidos e
condecorados aqueles que se destacam nos seus ofícios. Esse modelo entrou para a
Administração Pública no mundo.
O professor Marcelo Caetano, referência do Direito Administrativo na Europa,
lecionou:
“O cumprimento normal e corrente dos deveres corresponde a rotina. Já o
facto de alguém (...) fazer vingar e progredir os objectivos comuns e em
melhorar os métodos de os alcançar é digno de recompensa.”
O professor Francisco Adalberto Nóbrega, da Universidade de Brasília, em 1997 fez
firme sustentação acerca do dever de os superiores hierárquicos premiarem os
subordinados que laborarem com destaque. Veja-se, é dever, uma vez que previsto
nos estatutos funcionais. Na Lei Complementar nº 04/90, por exemplo, a previsão
está no artigo 268.
O professor Nóbrega, a propósito, ensina:
“Resultante de um composto de corpo e alma, o ser humano move-se num
universo complexo, compreendido por um amplo arco, que se estende do
preenchimento das necessidades básicas de subsistência à satisfação
psicológica de seus mais íntimos anelos.”
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“O Direito captou essa realidade, estabelecendo, para os servidores civis e
militares um sistema de reconhecimento do valor pessoal, de premiação dos
méritos individuais, e de incentivo à dedicação.”
Portanto, o que está estabelecido neste artigo é medida já prevista em lei e que se
ajusta aos preceitos da boa gestão.

§ 2º - Para efeito do estabelecido no parágrafo anterior, serão levados em conta, na
avaliação dos servidores, os seguintes critérios:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

assiduidade;
iniciativa;
criatividade;
administração do tempo;
cooperação;
idoneidade moral;
adoção de sistemas de redução de custos ou de melhor
aproveitamento de material; ou apresentação de idéias ou projetos
que atendam a esses fins;
produtividade e eficiência;
destaque no relacionamento com autoridades, advogados, partes e
colegas, primando pela urbanidade, cortesia, presteza e qualidade
do serviço;
cumprimento exemplar dos deveres;
sensibilidade para as questões de interesse do Poder Judiciário.

§ 3º - Para a seleção de que trata o § 1º, a Coordenadoria de Recursos Humanos
poderá, entre outros meios de aferição, utilizar avaliações e estatísticas produzidas por outros
setores no âmbito do Poder Judiciário do Estado e criar mecanismos de consulta com o
Ministério Público, com a Defensoria Pública e com as seccionais da Ordem dos Advogados
do Brasil.
§ 4º - Os elogios, diplomas e condecorações serão formalizados em solenidades, na
Semana da Justiça, sob a presidência do juiz diretor do foro, ou de autoridade do Tribunal,
estimulando a participação coletiva dos servidores e a presença de familiares dos agraciados.
PROGRAMA COMPLEMENTAR DE PREVENÇÃO
Art. 4º. À Corregedoria, à Coordenadoria de Controle Interno e às comissões
permanentes de sindicância e de processo disciplinar, em parceria, compete implantar
programa complementar de prevenção, com realização de reuniões setoriais, visando
padronizar procedimentos e esclarecer situações de risco.
NOTA
O Héctor Garcini Guerra, professor de Derecho Administrativo em Havana, Cuba,
explica:
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“Vinculada al poder de ordenar, la orientación, que há sido denominada
también vigilância interna, es la atribución, faculdad o poder de um órgano
administrativo para orientar a los trabajadores em la realización de los actos
administrativos o funciones del cargo...”
A figura da “vigilância interna”, como vigente no Direito Administrativo em Cuba,
implica em mecanismos de acompanhamento periódico para que os funcionários bem
cumpram as suas atribuições. O presente Provimento, nesse contexto, prevê um
acompanhamento pela Corregedoria, pela Coordenadoria de Controle Interno e pelas
Comissões Permanentes de Sindicância e de Processo Disciplinar. Atentos às
repetições de ocorrências e ao perfil dos infratores, esses setores planejarão
programas que possam eliminar ou reduzir situações de risco.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
Art. 5º. Para adoção de mecanismos de prevenção e correção, a Corregedoria e a
Coordenadoria de Recursos Humanos terão sistema integrado de informações que permitam,
estatisticamente, identificar pontos vulneráveis na regularidade dos serviços, tipos de
infrações e possíveis causas, além do perfil dos infratores.
NOTA
O Direito Penal não é um ramo científico fechado. Abre-se para buscar o concurso de
outras ciências. Assim é, também, nas diferentes especialidades médicas. Em
ortopedia, por exemplo, a Medicina busca o auxílio da Psicologia e da Física
(mecânica), respectivamente para restabelecer o ânimo do paciente e para o fabrico
de próteses. Assim, o Direito, como ciência aberta, precisa buscar o concurso de
outros conhecimentos. Para o Direito Penal, são relevantes a Sociologia, a
Psicologia, a Psiquiatria e a Estatística.
Se a Administração não se valer de dados estatísticos, estará, por conseguinte
laborando às escuras. A estatística no controle de infrações disciplinares é um
instrumento a ser usado tal qual se faz no campo da criminologia.
Entram aqui conhecer as infrações que se repetem, identificar o perfil dos faltosos e
mapear causas que se acumulam contribuindo para os ilícitos.

CORREÇÃO
Art. 6º. A correção é a ação imediata e obrigatória dos Magistrados, aos quais os
servidores estiverem diretamente subordinados, e dos demais gestores, diante das
irregularidades cometidas no exercício das funções ou com reflexo nelas, especialmente
relacionadas a erro de interpretação de ordens ou regras, erro no cumprimento de tarefa, ou
erro de postura em relação a autoridades, advogados, colegas e terceiros, quando tais ações
não configurarem falta leve ou grave.
NOTA
A correção é uma reação imediata do superior ao qual o servidor estiver vinculado.
Compete àquele exercer, em primeiro turno, a chamada vigilância interna, o que fará
no estrito cumprimento do poder-dever de autoridade. Isso significa ordenar, controlar
e corrigir.
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Os gestores neste nível nem podem ser omissos, nem devem encaminhar às
instâncias superiores incidentes que podem resolver internamente.

Comunicações de alerta
§ 1º - A correção é exercida, na primeira oportunidade, pelo esclarecimento verbal;
seguindo-se, se necessário, de comunicação escrita, de caráter educativo, em que conste
objetivamente o fato e a orientação sobre a forma correta de procedimento.
§ 2º - A comunicação escrita, com possível resposta do servidor, será arquivada por
quem a emitiu, dela não podendo resultar aplicação de sanção.
§ 3º - Cópias das comunicações podem ser requisitadas pela Coordenadoria de
Recursos Humanos, Corregedoria, Coordenadoria de Controle Interno ou comissões
permanentes de sindicância e processo disciplinar, para formulação de estudos estatísticos e
adoção de medidas preventivas e corretivas.
Notícia de ocorrência
§ 4º - Quando o servidor das comarcas, devidamente esclarecido na forma do presente
artigo, insistir na conduta inadequada, terá o fato comunicado ao Diretor do Foro, com cópia
da comunicação escrita, para adoção de medidas disciplinares.
§ 5º - No âmbito do Tribunal as comunicações escritas devem integrar a notícia da
ocorrência a ser encaminhada à Coordenadoria da área.
Notícia direta
§ 6º - Independem de prévia comunicação escrita, podendo desde logo ser noticiadas
as ocorrências graves ou as que, pela sua natureza, não possam ser corrigidas na forma dos
artigos 6º ou 7º.
AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Art. 7º. O ajustamento de conduta, fundado no princípio da discricionariedade da ação
disciplinar, poderá ser adotado a qualquer tempo ou instância, quantas vezes necessárias, nos
casos de infração leve como forma de compor o incidente.
NOTA
O processo disciplinar é o instrumento jurídico de que se vale a autoridade
administrativa, na busca da verdade real, quando necessita aferir a responsabilidade
de agente público e, se for o caso, aplicar a respectiva sanção. Mas o processo não
existe fora de uma finalidade. Tudo gira em torno dos fundamentos da disciplina.
Manuel Leal-Henriques, juiz do Tribunal Superior de Justiça de Macau1, cita A.
Monteiro Martins para explicar que o que justifica o controle da disciplina “é a
necessidade de garantir a correta integração dos servidores na orgânica dos serviços
públicos através do cumprimento dos deveres que lhes são impostos, com vista à
1

Manuel Leal-Henriques – Procedimento Disciplinar, 3ª edição, Ed. Rei dos Livros, Porto, 1997.
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realização das tarefas e ao preenchimento dos objectivos que lhe foram cometidos”.
E interessante é a ênfase da conclusão:
“O seu fim (grifo original) é conseguir a ordem e a justiça nos serviços
públicos...”
O processo disciplinar, portanto, está associado à ordem e à justiça, que são
deveres dos dois lados: dos servidores e do Poder. A Administração não pode servirse desse instrumento de forma leviana ou abusiva, causando desordem maior e
semeando a injustiça que a todos ameaça. Neste sentido, é oportuna a sentença de
Montesquiau: “A injustiça feita a um é uma ameaça feita a todos”.
Marcelo Caetano, na obra Do Poder Disciplinar, leciona que “o poder disciplinar
consiste na possibilidade de aplicar sanções corretivas aos agentes que pelo seu
procedimento embaracem ou de qualquer modo prejudiquem o perfeito
funcionamento dos serviços, expulsando-os até se for o caso disso.”. Vê-se, assim, o
pressuposto fundamental para a punição: embaraço ou prejuízo à regularidade do
serviço. E observa-se, na lição, o fim a ser alcançado: a correção.
A partir disso, sustenta-se que, sempre que possível, deve-se corrigir o funcionário,
devolvendo ao serviço um profissional melhor. Quando o servidor não corresponder a
essa expectativa, a sua permanência é dispensada.
A oportunidade
Os princípios jurídicos da razoabilidade e da eficiência podem indicar o alcance do
mesmo fim por outros mecanismos que não passem pela punição estrita. A questão
foi muito bem examinada a partir do Direito alemão, ao introduzir na matéria
disciplinar o princípio da discricionariedade da ação, conhecido no Direito Disciplinar
português como princípio da oportunidade.
O princípio da oportunidade, então, corresponde, na Alemanha, à discricionariedade
da ação – Handlungsermessen. O modelo, idealizado por Mayer, em Berlim, em
1963, tratava, com efeito, da oportunidade da ação disciplinar, flexibilizando a
obrigação de punir o funcionário. O poder disciplinar, no que diz respeito à aplicação
de penas, nesse contexto, ganha caráter de faculdade, não é um poder-dever. A
Administração teria um juízo discricionário, podendo discernir sobre a conveniência e
oportunidade de aplicar ou não punição ao agente, identificando, no exame de casos
concretos, outras soluções que alcancem a finalidade corretiva do controle disciplinar.
A primeira leitura poderia identificar a inviabilidade dessa medida no Brasil, em face
da legislação aparentemente engessada. É uma ordem, repetida nos estatutos da
União, Distrito Federal, Estados e Municípios de que a autoridade que tiver
conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a imediata
apuração. Assim reza o artigo 170 da Lei Complementar nº 04/90. Se não o fizer,
poderia incorrer em improbidade administrativa, como está na Lei nº 8.429/92, art. 11,
II. E, dependendo da causa do ato omissivo, ter-se-iam os crimes de prevaricação ou
condescendência criminosa. O interesse público, portanto, seria indisponível por
absoluto.
Entretanto, essa é uma leitura sem lentes. A lei determina a apuração, o que não
significa necessariamente aplicar sanção. A autoridade, tendo conhecimento, não
pode ser omissa, mas pode adotar outras medidas, também identificadas no universo
jurídico.
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É preciso, assim, ler o que está nas entrelinhas ou nas notas explicativas do
verdadeiro Direito Disciplinar. O princípio da oportunidade, com efeito, não pode ser
confundido com renúncia de poder, com disponibilidade do interesse público. Pelo
contrário, incorpora mais um poder que se dá ao agente: o poder-dever de corrigir
com eficiência. E, nesta linha, tem-se como referência, sempre, a devolução da
ordem e a garantia de uma solução justa. Isso atende ao interesse público muito além
de medidas meramente formais, inócuas no resultado.
Vê-se, portanto, que compete à autoridade administrativa promover a apuração de
todas as infrações. Não significa necessariamente a instauração de processo
disciplinar em todos os casos. Uma mera averiguação pode esclarecer o fato e,
identificando os pressupostos, é possível realizar o ajustamento de conduta do
agente infrator.
Note-se que esta solução está sustentada na discricionariedade. Em Direito, significa
o espaço que o gestor tem para, no caso concreto, verificar se esta ou aquela solução
é conveniente ou oportuna. Por exemplo, a reiteração da mesma conduta infracional,
sem uma explicação plausível, pode afastar a conveniência da medida.

§ 1º - O ajustamento proposto ao servidor dispensa instauração de processo e exclui
eventual aplicação de pena, e levará em conta a possibilidade de melhorar o agente e
aperfeiçoar o serviço, mediante a compreensão da transgressão por parte do infrator, e da
assinatura de compromisso de ajuste perante um Magistrado.
§ 2º - Em sindicâncias e processos em curso, presentes os pressupostos, a respectiva
comissão poderá propor o ajustamento de conduta como medida alternativa à eventual
aplicação da pena.
Critérios para o ajustamento de conduta
§ 3º - Para a aferição da conveniência e da oportunidade da adoção da medida, serão
considerados, especialmente, os seguintes critérios:
I – inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator;
II – inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter
sido prontamente reparado pelo servidor;
III – que o histórico funcional do servidor e a manifestação de superiores
hierárquicos lhe abonem a conduta precedente;
IV – que a solução mostre-se razoável no caso concreto.
Averiguação prévia
§ 4º - Para o esclarecimento das condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá
a autoridade determinar averiguação, que consistirá numa coleta simplificada de informações
que permitam concluir pela conveniência da medida.
NOTA
A averiguação convencional
A averiguação é um meio informal e simplificado de verificar a razoabilidade de uma
denúncia, queixa ou boato; ou de se colher, com rapidez, informações que permitam
ID 201.685
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uma avaliação prévia da causa. É muito útil, também, na ocorrência de notas
publicadas na imprensa, sem solidez de dados. Nesses casos, em atenção a
princípios como economicidade, razoabilidade e eficiência, é conveniente buscar um
esclarecimento mínimo, evitando-se a deflagração de medidas inócuas e
constrangimentos desnecessários.
Na averiguação, um servidor pode ser designado por um superior com função mínima
de controle. Não é preciso que seja deflagrada pela autoridade com poder disciplinar.
Todo agente em função de chefia, pela melhor doutrina do Direito Administrativo, tem
o poder-dever de controlar e corrigir. Logo, em tendo ciência de algo que indique
situação irregular (sem elementos para encaminhar de pronto para medidas mais
sérias), deve proceder a averiguação para, só depois dela, levar o episódio ao
conhecimento dos superiores. Dessa forma, evita-se atolar as autoridades com
questões minúsculas, sem sentido, sem mínima procedência.
O servidor encarregado da tarefa realizará diligências, de maneira discreta e
simplificada. Sem lavrar termos, sem procedimentos burocráticos. Ao cabo da
missão, fará um sucinto relatório, informando que, “cumprindo ordem de Vossa
Senhoria (ou Vossa excelência, procedi averiguação com o sentido de esclarecer o
fato....” Indicará as medidas que adotou e as conclusões. Se for o caso, presente
razoabilidade, recomendará a instauração de sindicância para aprofundar e formalizar
as investigações.
Nos ajustamentos de conduta
Para efeitos de ajustamento de conduta, a averiguação poderá ser feita pela própria
autoridade a aplicar a medida, como providência preliminar de esclarecimento. Assim,
é possível ouvir, informalmente, outros servidores, examinar papéis, consultar chefias
às quais o servidor, alvo da medida, esteve vinculado, até formar a convicção de que,
no caso, estão presentes os pressupostos para um compromisso de ajustamento.
Compreenda-se que enquanto uma sindicância recolhe provas, a averiguação recolhe
informações.

Competência
§ 5º - Nas comarcas, o ajustamento de conduta será atribuição do Juiz Diretor do Foro
e, no Tribunal, por Juiz Auxiliar da Presidência.
Alcance da finalidade
§ 6º - O Magistrado deverá considerar sempre a finalidade dessa medida disciplinar,
alternativa de processo e punição, valorizando a possibilidade de resultado eficaz,
especialmente a reeducação do servidor, mediante a correta e imediata compreensão dos seus
deveres e proibições, bem como a melhoria da qualidade do serviço por ele desempenhado,
ficando essas condições expressas no compromisso.
NOTA
A finalidade do controle da disciplina consiste em:
•
•
ID 201.685
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Logo, tanto a conveniência e oportunidade do ajustamento de conduta devem ser
avaliadas nessa moldura, como a medida a ser eleita. Ao se eleger uma outra
solução, alternativa de processo, deve-se levar em conta o alcance dessa finalidade.

Arquivamento
§ 7º - O termo de compromisso de ajustamento de conduta não será publicado nem
registrado em ficha, ficando arquivado na pasta funcional do servidor.
SANÇÕES
Art. 8º. A aplicação de sanções resultará de condenação em sindicância disciplinar ou
processo administrativo disciplinar, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II
DAS INFRAÇÕES E DAS PENAS
PENAS
Art. 9º. As penas disciplinares aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário do Estado
de Mato Grosso são:
I - repreensão;
II – advertência (art. 9º, I, da LC n.º 112/02);
III – censura ética (art. 9º, II, da LC n.º 112/02);
IV – destituição de cargo em comissão.
V - suspensão não superior a 90 dias (art. 157 da LC 04/90);
VI - demissão;
VII – cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Deveres
§ 1º - Os deveres funcionais dos servidores do Poder Judiciário são aqueles previstos
na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis
Complementares n.º 04/90, 112/2002 e 207/2004.
Apuração
§ 2º - As penalidades dos incisos II e III deverão ser apuradas e aplicadas pela
Comissão de Ética a que se refere o artigo 6º da LC n.º 112/2002. Sempre que a conduta do
servidor público ou sua reincidência ensejar a imposição de penalidades diversas das
estabelecidas no Código de Ética, a Comissão encaminhará Relatório circunstanciado à
autoridade competente para instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos do
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (LC n.º 04/90), e, também,
se for o caso, à entidade em que, em razão do exercício profissional, o servidor esteja inscrito,
para as providências disciplinares cabíveis.
ID 201.685
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Competência
§ 3º - Quanto às penalidades descritas no artigo 168, incisos I, II, III e IV, da Lei
Complementar n.º 04/90 do Estado de Mato Grosso, a competência para sua aplicação
distribui-se da seguinte maneira:
I – repreensão e suspensão não superior a 30 dias: Juiz Diretor do Foro, CorregedorGeral da Justiça ou Presidente do Tribunal de Justiça, conforme o caso;
II – destituição de cargo em comissão: autoridade que praticou o ato de nomeação;
III – suspensão superior a 30 dias, demissão e cassação de aposentadoria ou
disponibilidade: Conselho da Magistratura;
§ 4º - Prevalecerão as competências previstas no Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, quando com elas conflitarem disposições deste Provimento;
§ 5º - As penas do inciso III serão efetivadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
APLICAÇÃO DAS PENAS
Art. 10. As penas previstas no artigo anterior serão aplicadas:
I – as de repreensão e suspensão até 30 dias, mediante sindicância;
II – as de advertência e censura ética, por meio do procedimento previsto no art. 8º da
LC n.º 112/2002;
III – mediante processo administrativo, nos demais casos.
INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA OU PROCESSO
Art. 11. Se a gravidade da falta cometida pelo servidor ensejar pena que não possa ser
aplicada pelo Juiz Diretor do Foro, este, ainda assim, constituirá, para a apuração, comissão
de sindicância e/ou processo administrativo, composta por servidores, após o que
encaminhará os autos à autoridade competente, com relatório circunstanciado.
Sessão de julgamento - Notificação
I – Se a eventual pena a ser aplicada for de competência do Conselho da Magistratura,
será o servidor notificado da sessão de julgamento.
NOTA
A medida ajusta-se ao princípio da ampla defesa, que traz, subjacentes, três direitos.
O primeiro deles é o direito à informação. O servidor acusado, portanto, deve ser
notificado (cientificado) de tudo o que possa causar impacto no seu direito ou no seu
interesse legítimo.
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Vista antes da sessão
II – Se a eventual penalidade a ser aplicada couber ao Presidente do Tribunal de
Justiça, a autoridade processante, antes da remessa dos autos ao Tribunal abrirá vista ao
servidor, no prazo de 3 (três) dias, para manifestação.
CONTRADITÓRIO E DEFESA
Art. 12. Ao servidor será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa no
processo administrativo disciplinar e nas sindicâncias das quais possa resultar, diretamente, a
aplicação de sanção.
NOTA
Contraditório significa ter oportunidade de acompanhar a produção da prova e
enfrentá-la, por exemplo, reinquirindo. Já a ampla defesa passa pelo direito à
informação, direito de manifestação e direito de ter as razões consideradas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que nenhuma prova pode ser produzida sem
que, antes, o argüido seja notificado para contraditar; e o Superior Tribunal de Justiça
disse que, se o servidor, notificado, não comparecer, ser-lhe-á nomeado defensor.
Assim, nenhuma prova pode ser produzida em sede de processo sem que o
contraditório, pelo menos em tese, esteja garantido.

III
DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO
ORIGEM
Art. 13. A sindicância e o processo administrativo disciplinar serão iniciados,
conforme a competência, pelo Juiz Diretor do Foro, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo
Conselho da Magistratura ou pelo Presidente do Tribunal de Justiça, de ofício ou atendendo à
representação ou reclamação formulada por qualquer pessoa.
NOTA
Quando deve ser instaurada sindicância
Sindicância é o instrumento próprio para:
a – investigar;
b – esclarecer;
c – orientar a tomada de providências.
Embora associada à questão disciplinar, a sindicância não é um expediente restrito a
esse mérito, podendo – e devendo – ser utilizada para subsidiar providências em
torno de qualquer situação que indique irregularidade no serviço público. Por
exemplo: contratos administrativos (preparar o processo de rescisão de contrato);
recuperação de dano ao Erário (ação de indenização contra terceiros, ação cautelar
de indisponibilidade de bens, composição ou glosa de faturas de empresas
contratadas, composição ou tomada de contas especial em relação a funcionários).
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A sindicância e os contratos
Em matéria de contratos públicos, o controle regular é feito pelo serviço de gestão,
que administra todos os contratos; e pelo serviço de fiscalização, que acompanha
pontualmente cada execução, determinando, junto ao preposto da contratada, as
providências de correção. Por fim, o fiscal leva ao conhecimento da área de gestão,
quando for o caso, as irregularidades não sanadas, a fim de que sejam adotadas as
medidas administrativas ou civis.
Há casos, entretanto, de enorme complexidade. Por trás da inexecução de um
contrato podem estar interesses escusos e, até mesmo, o crime organizado. Será
uma temeridade expor o fiscal – servidor sem maiores garantias – ao confronto com
grupos econômicos ou com pessoas de índole duvidosa. Em casos assim, tanto o
fiscal pode recomendar a instauração de uma sindicância quanto a Administração
pode instaurar de ofício. Assim, uma comissão - na qual cada integrante fica menos
exposto – fará uma “varredura” no caso, levantando provas de eventuais ilícitos e, ao
cabo, recomendando a adoção de medidas que passam por todos os níveis:
administrativo, civil e criminal.
Outras aplicações
A sindicância serve, ainda, para identificar pontos vulneráveis na Administração,
falhas no serviço de controle e segurança, problemas que afetem a qualidade dos
serviços públicos, inclusive autorizações e concessões.
Observe-se que, enquanto o processo disciplinar só pode ser
instaurado contra servidor ou empregado público, a sindicância pode
investigar qualquer situação (e pessoa) que tenham reflexo com
serviço público. Entra aqui empregado de empresa que presta serviço
terceirizado.
Desaparecimento de bens
Em caso de furtos ou desaparecimento de objetos, instaura-se sindicância para:
1 – prevenir responsabilidade do gestor por possível omissão;
2 – justificar a baixa no patrimônio;
3 – evitar responsabilidade pecuniária do ordenador de despesa;
4 – subsidiar, quando for o caso, a cobrança da empresa de segurança
patrimonial;
5 – promover, se identificado autor de crime, a responsabilidade junto ao
Ministério Público; e, se servidor, também, por meio de processo disciplinar;
6 – identificar eventuais falhas de controle ou segurança e sugerir medidas
corretivas ou preventivas.
Quando deve ser instaurado processo
Processo disciplinar somente será instaurado quando presentes provas de autoria e
materialidade. Portanto é fundamental que o ato de instauração indique, direta ou
indiretamente, a acusação e o acusado.
De um lado, a administração não pode instaurar processo sem razões mínimas; de
outro lado o funcionário tem o direito subjetivo de só ser processado se contra ele
forem apresentadas provas de ilícito funcional.
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Processo e sindicância
Note-se que processo disciplinar é um expediente, sindicância investigativa é
outra coisa. Comunicam-se, mas são diferentes. Cada expediente tem uma finalidade
e uma metodologia. Em cada qual, os servidores envolvidos (interessados, suspeitos,
acusados) têm garantias específicas. Para cada caso, há uma forma de reação.
Fique claro, nessa linha, que, quando um processo é instaurado, já deve existir um
conjunto probatório idôneo. Postas no processo, essas provas serão submetidas ao
crivo do contraditório, passando por uma depuração. É seguro afirmar que em
processo não se apura, em processo se depura.
Não existe mais, portanto, processo inquisitório, ou seja, aquele que era instaurado
para ir inquirindo, recolhendo provas e envolvendo nos autos quem encontrasse pelo
caminho. Hoje, todo processo é acusatório. Isso significa que nasce de uma
acusação objetiva, fundamentada em provas pré-identificadas. Essas provas, em
regra, são recolhidas em uma sindicância de natureza investigatória.

Requisitos de admissibilidade de representação
§ 1º - Sob pena de rejeição liminar, a representação escrita ou a reclamação tomada
por termo indicará:
I - o nome, a qualificação completa e o endereço do representante ou reclamante;
II - o nome e a qualificação do servidor, se possível;
III - a descrição dos fatos e suas circunstâncias;
IV - o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação e endereço, ou indicação de
outras provas através das quais pretende demonstrar a veracidade do fato.
NOTA
Representação é o ato de dar ciência de algo contra alguém; reclamação
administrativa, de outro turno, significa apresentar a inconformidade em relação a
alguma coisa.
Quando se tratar de representação, a autoridade ao examinar a notícia deve observar
que, quando feita por procurador, exigem-se poderes especiais. É o que preceitua o
diploma processual penal, aplicado supletivamente em razão da natureza penal da
matéria disciplinar:
Art. 39. O direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por
procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita
ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial.

Confirmação de autenticidade
§ 2º - A autoridade processante, para o fim de recebimento da representação,
determinará, quando necessário, a confirmação da sua autenticidade.
NOTA
A confirmação da autenticidade significa conferir se a pessoa cujo nome e assinatura
aparecem no expediente efetivamente é autora da medida. Não raro, por motivos
ID 201.685
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escusos, há quem peticione, represente e até ajuíze pedido de hábeas corpus em
nome de terceiros que sequer têm conhecimento do assunto.

Informações preliminares
§ 3º - Recebida a representação ou reclamação, a autoridade processante deverá:
I – requisitar informações preliminares ao servidor antes de instaurar a sindicância ou
o processo administrativo disciplinar, para apresentar justificativa ou esclarecimentos sobre o
fato objeto da denúncia, no prazo de 03 (três) dias; ou
II – determinar seu arquivamento sumário, quando manifestamente descabida ou
improcedente, ou quando veicular fatos incapazes de gerar aplicação de quaisquer das
penalidades elencadas neste Provimento.
OUTROS MEIOS DE CIÊNCIA DO FATO
Art. 14. A autoridade poderá, de ofício, determinar a averiguação de irregularidade
que por qualquer outro meio tenha conhecimento. Em havendo razoabilidade nas informações
recolhidas determinará a instauração de sindicância para produção de provas e promoção de
responsabilidades, conforme o caso.
NOTA
Sobre averiguação, ver comentário ao § 4º do art. 7º.

CONHECIMENTO DA PESSOA
Art. 15. Antes de iniciado o processo administrativo disciplinar ou sindicância, a
autoridade processante mandará o setor competente informar a existência de procedimento
administrativo anterior, penalidades aplicadas, a natureza jurídica da nomeação, a
circunstância de o argüido estar em estágio probatório, ou qualquer outra informação
relevante sobre a conduta funcional e ética do servidor.
NOTA
Perceba-se que, em matéria disciplinar, apuram-se fatos, mas julgam-se pessoas.
Portanto, a autoridade processante, que fará o primeiro juízo sobre a causa, precisa
conhecer o perfil de quem é processado.
Entre os indicadores que sinalizam o cliente da punição, sobretudo extrema, estão:
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Traços de perversidade – mau caráter;
Conduta que, de alguma forma real, cause lesão ao erário, ao patrimônio, aos
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PORTARIA INSTAURADORA
Art. 16. O processo administrativo será instaurado por Portaria, que indicará:
I – a autoridade instauradora e o fundamento legal da instauração;
II - a descrição dos fatos e a identificação do argüido;
III – se for o caso, a aplicação da medida prevista no artigo 174 da L.C. n.º 04/90,
fixando-se o prazo da suspensão preventiva e a possibilidade de sua prorrogação, nos
termos da referida Lei;
IV – os componentes da comissão processante.
NOTA
O processo disciplinar foi, pela Carta de 1988, equiparado ao processo judicial para
efeitos de segurança jurídica e de respeito às garantias das pessoas acusadas. Essa
equiparação foi afirmada, a propósito, pelo Superior Tribunal de Justiça, em
memorável voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima (Mandado de Segurança nº
10.837-DF).
Hoje não se discute que não há diferença entre funcionário e réu. As mesmas
garantias que os réus possuem nos processos criminais devem ser respeitadas aos
funcionários acusados em processo disciplinar. E a primeira garantia é a
objetividade de uma acusação. Como bem explicou, em outra ocasião, o Ministro
Paulo Medina, “o servidor não pode defender-se de forma eficaz se lhe falta o
conhecimento pleno e cabal das acusações que lhe são imputadas” (Mandado de
Segurança nº 10.756-DF).
A portaria que instaura processo disciplinar, tal qual a denúncia no processo criminal,
deve, portanto, objetivamente, apontar uma acusação.
A Portaria, obviamente, deve começar com a clara identificação da autoridade
instauradora, para que a defesa faça o controle de competência; e deve reportar-se
ao dispositivo legal que autoriza essa autoridade a constranger o servidor mediante
processo, a fim de que, novamente a defesa, proceda o controle da legalidade. Afinal,
reza a Carta, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude lei.

Portarias de sindicâncias
§ 1º - O formato e os requisitos da portaria de processo disciplinar são adotados para a
instauração de sindicância disciplinar.
NOTA
A sindicância disciplinar é, na verdade, um processo sumário. São suprimidas
algumas formalidades (poucas) e é reduzido o prazo referencial para conclusão. No
entanto, para o argüido, mantém-se tudo o que se relaciona ao contraditório e à
ampla defesa. Isso começa com a segurança jurídica do ato instaurador.

§ 2º - A Portaria de sindicância investigatória, cujo objeto é esclarecer fatos, não
vinculará servidor, limitando-se a identificar o raio apuratório.
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NOTA
A sindicância, neste caso, não pode ser instaurada contra alguém porque limita o raio
de apuração e abre espaço para o sindicado acompanhar todos os passos da
investigação.
Com efeito, a Constituição Federal não só garante o exercício do contraditório e da
ampla defesa aos acusados em processo judicial ou administrativo, como o estende
àqueles a quem identifica como “acusados em geral”. Assim, se a sindicância
apontar, no início, um “sindicado”, este entrará no rol dos “acusados em geral” e
passará a exercer todas as garantias que são comuns em um processo, judicial ou
administrativo. Isso significa, por exemplo, que nenhuma prova poderá ser recolhida
sem a sua presença (ou presença de um defensor). Isso, em investigação, é a
fórmula certa de dar errado. Afinal, limita o investigador, constrange as testemunhas
em potencial, engessa o trabalho.
Quem investiga precisa estar à vontade, livre, solto, para procurar provas sem
carregar a sombra dos suspeitos. Essas provas, recolhidas com liberdade (sem ferir a
licitude), serão depois, em um processo, submetidas ao crivo do contraditório.
Ademais, se estamos a tratar de uma investigação, nunca se sabe onde ela poderá
esbarrar. Steve Weinberg, uma das maiores referências em jornalismo investigativo,
ensina: "Investigar é como trabalhar num poço de petróleo: quanto mais cavar, mais
vai descobrir”.
Portanto, a sindicância pura, de natureza investigativa, deve ser tratada como um
inquérito policial, atendo-se, inicialmente, aos fatos. Não é da melhor técnica de
investigação começar por pessoas – começa-se pelos fatos.
O ministro da Justiça Tarso Genro, em junho de 2007, ao ser
abordado por parlamentares que se queixavam que estavam sendo
investigados, respondeu: “A Polícia Federal inicia inquéritos em cima
da constatação de delitos e, a partir disso, os delitos se vinculam a
pessoas”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 17. Verificando-se necessária a aplicação da penalidade, o processo disciplinar
será instaurado independentemente de sindicância, quando houver confissão lógica ou forem
evidentes a autoria e a materialidade da infração.
NOTA
Todo processo, por ser um constrangimento, precisa começar com provas de autoria
e materialidade. Essas provas, em regra, são recolhidas no bojo de um expediente de
caráter investigativo, como uma sindicância ou uma auditoria. Há outras maneiras, no
entanto, pelas quais a autoridade também tem conhecimento seguro da infração,
como notícia – acompanhada de provas – remetidas por autoridade policial, Ministério
Público ou Magistrado.
O art. 17 traz, ainda, a hipótese de confissão lógica. Isso porque a confissão, por si
só, não oferece segurança. O valor da confissão, para efeitos de condenação, precisa
ser confrontado com outros elementos de prova, como reza o Código de Processo
Penal:
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Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os
outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la
com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe
compatibilidade ou concordância.
Mas, para efeitos de admissibilidade de um processo, pelo menos a lógica da
confissão deve estar presente. Depois, no curso da instrução, essa lógica deve ser
corroborada por prova consistente.

SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA
Art. 18. A sindicância investigatória será instaurada quando o fato ou a autoria não se
mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração.
§ 1º - A sindicância será instaurada para apuração dos fatos, obedecendo, no que
couber, a metodologia do inquérito policial, tramitando sob sigilo, sendo dispensada a
publicação do ato instaurador.
NOTA
Numa sindicância, são, na verdade, investigados:
z
z
z
z

Os fatos;
A natureza;
A autoria;
As circunstâncias;

Na prática, significa responder e provar as sete questões da clássica fórmula conhecida
como Heptâmetro de Quintiliano:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Quem?
O quê?
Onde?
Quando?
Como?
Com que auxílio?
Por que?

Steve Weinberg, ao explicar o sentido de uma investigação, diz:
“É preciso resgatar o sentido do termo INVESTIGAÇÃO. Em regra, as
pessoas não apuram. Confundem copiar boletim de ocorrência, tomar
improvisados depoimentos e falar que aquilo é investigação, quando isso é
uma grande mentira. Investigar não é ouvir testemunhas para confirmar fatos,
mas buscar provas para encontrar os fatos.”
Uma sindicância eficiente, por conseguinte, leva em conta:
z
z
z
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No Código de Processo Penal, art. 6º, são recolhidos os primeiros indicativos de
uma investigação técnica.

§ 2º - De sindicância investigatória, poderá resultar:
a) arquivamento;
b) indiciamento, em se tratando de constatação de infração leve,
tomando caráter processual e garantindo, a partir desse ato, o
contraditório e a ampla defesa;
c) processo administrativo disciplinar.
SINDICÂNCIA DISCIPLINAR
Art. 19. Quando a pena correspondente à infração puder ser aplicada por meio de
sindicância, terá ela caráter disciplinar, garantidos ao servidor o contraditório e a ampla defesa
e aplicando-se, no que couber, o rito do processo disciplinar.
NOTA
Trata-se, aqui, de uma sindicância que tem caráter processual. Nasce de um fato prédeterminado, contra um servidor já identificado. Os procedimentos a serem adotados
pelo colegiado sindicante são praticamente os mesmos que orientam o processo
disciplinar convencional.

SINDICÂNCIA ESPECIAL
Art. 20. Na sindicância investigatória, sendo identificada infração leve, a comissão
indiciará o servidor, passando o expediente, a partir dessa fase, a tomar caráter processual.
NOTA
Temos, neste caso, uma sindicância de aparência híbrida: começa como investigação
e culmina como processo.
O roteiro lógico a ser adotado, nesse caso, é:
PRIMEIRA PARTE
• Instaura;
• Instala;
• Investiga;
• Obtém respostas ao Heptâmetro de Quintiliano;
• Colhe as explicações daqueles contra os quais a prova se concentrou (ato de
interrogatório);
• Indicia.
SEGUNDA PARTE
A segunda parte começa a partir do indiciamento. E segue:
•
•
•
•
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•
•

Relatório;
Julgamento.

INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO
Art. 21. A portaria de instauração de processo disciplinar ou de sindicância disciplinar
interrompe a prescrição. Nas sindicâncias especiais, a prescrição é interrompida com a
citação.
NOMEAÇÃO DE COMISSÕES
Art. 22. O Presidente do Tribunal de Justiça, o Conselho da Magistratura, o
Corregedor-Geral da Justiça e o Juiz Diretor do Foro, no âmbito de suas atribuições, deverão,
presentes os pressupostos, nomear, em caráter permanente ou temporário, comissão de
servidores com competência para o processamento de sindicância ou processo administrativo,
que seguirá as regras da L.C. n.º 04/1990.
Impedimentos
Parágrafo único - Fica impedido de participar de comissão de sindicância ou
processo disciplinar o servidor ou autoridade que:
I – for parente do denunciado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
3º (terceiro) grau.
II – tenha interesse direto ou indireto na matéria;
III – tenha participado como perito, testemunha ou autor da representação que ensejou
o procedimento;
IV – esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo
cônjuge ou companheiro;
V – tenha amizade íntima ou notória inimizade com o interessado, cônjuges,
companheiros e parentes até terceiro grau;
VI – tenha oficiado em patrocínio da defesa do cônjuge, companheiro ou parente até
terceiro grau do argüido;
VII – tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo, ou nela
tenha participado como testemunha, perito, intérprete, emitido parecer ou prestado assessoria
jurídica à Comissão ou autoridade responsável pela eventual aplicação de pena.
VIII - trabalhe diretamente com as autoridades competentes para aplicação da pena.
NOTA
Os casos de impedimento são de ordem absoluta e não se discute. Já as suspeições,
uma vez argüidas, geram incidente processual, que será examinado, instruído e
decidido em autos apartados. É a chamada “exceção de suspeição”.
Quando a suspeição for suscitada por advogado, é necessário conferir a exigência do
art. 98 do CPP, que se refere à necessidade de poderes especiais. Veja-se:
Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo
em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes
especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou
do rol de testemunhas.
ID 201.685

23

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDENTE DE COMISSÃO
Art. 23. O Presidente da Comissão sindicante ou processante será sempre servidor de
nível funcional igual ou superior do argüido, competindo-lhe nomear secretário para os
trabalhos, dirigir a instrução e elaborar o relatório conclusivo, com a aprovação dos demais
membros.
NOTA
O secretário deve atender, especialmente, o seguinte perfil:








Funcionário do serviço de apoio;
Educado;
Organizado;
Discreto;
Responsável (guarda dos autos);
Possuir conhecimento de técnicas de autuação;
Redação própria, com estética.

Designação especial
§ 1º - Se na Comarca não houver servidor de hierarquia funcional igual ou superior à
do argüido, a autoridade competente oficiará ao Tribunal de Justiça, que designará
funcionário para Presidir a Comissão.
Atribuições do presidente
§ 2º - Além das atribuições relacionadas no caput deste artigo, compete privativamente
ao presidente:
a) ditar atas e termos;
b) proferir despachos interlocutórios;
c) deliberar sobre requerimentos da defesa, motivando, sob
fundamentos de fato e de direito, quando se tratar de indeferimento;
d) despachar com advogados;
e) reportar-se, em ofício, a outros entes da Administração;
f) subscrever mandado de citação.
QUÓRUM
Art. 24. A comissão somente poderá funcionar com a presença de todos os seus
membros.
DEDICAÇÃO PRIORITÁRIA
Art. 25. Os membros de comissão, quando da realização de atos processuais ou
diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas atividades regulares,
atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos processos afins.
AUTOS SUPLEMENTARES
Art. 26. A sindicância e o processo terão autos suplementares, em meio físico ou
eletrônico.
ID 201.685

24

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GUARDA DOS AUTOS
Art. 27. Ao secretário, além dos serviços de apoio à comissão, compete a guarda fiel
dos autos, das peças e dos documentos.
NOTA
O secretário deve ter ciência de que extravio de documento público e particular é
crime.

RELATÓRIO
Art. 28. O Relatório será aprovado por voto da maioria, com a assinatura de todos os
membros da comissão, facultado ao vencido o oferecimento de voto em separado.
Parágrafo único - O Relatório deverá registrar qualquer crime de ação pública do
qual a comissão tenha conhecimento em razão do ofício, bem como ato de improbidade, dano
ao erário ou às partes, ou situação que tenha contribuído para a ocorrência, recomendando
medidas de prevenção e correção.
PRAZOS DE CONCLUSÃO
Art. 29. A sindicância e o processo administrativo serão concluídos em 30 e 60 dias,
respectivamente, admitida a prorrogação por igual período quando solicitada pelo presidente
da comissão sindicante ou processante.
Continuidade
Parágrafo único - A autoridade instauradora poderá, ainda, mediante requerimento
fundamentado, autorizar a continuidade excepcional da sindicância ou do processo além do
prazo prorrogado, para implementação de medidas necessárias ao esclarecimento da verdade
ou em atenção ao exercício da plenitude da defesa.
CIÊNCIA À CORREGEDORIA
Art. 30. O Juiz Diretor do Foro ou seu substituto legal encaminhará ao CorregedorGeral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos cópia da Portaria que instaurar a
sindicância ou o processo administrativo, da decisão que prorrogar ou continuar os trabalhos e
da decisão final proferida.
Pedido de informações pela Corregedoria-Geral
§ 1º - O Corregedor-Geral da Justiça solicitará informações à autoridade processante
sempre que, vencido o prazo para a conclusão do procedimento, não houver a comunicação de
que trata o caput.
Avocação
§ 2º - O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar os autos.
Prescrição
§ 3º - Se o atraso na conclusão do procedimento resultar em prescrição, poderá o
Corregedor-Geral solicitar os autos para averiguar a necessidade de se apurar a
responsabilidade de quem possa ter dado causa a ele.
ID 201.685
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IV
DO RITO E DA PRODUÇÃO DA PROVA
NO PROCESSO DISCIPLINAR
PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS
Art. 31. A atividade processante será desenvolvida em obediência aos princípios
constitucionais que regem a administração pública e, também, aos seguintes critérios:
I - atuação em conformidade com a lei e o Direito;
II - indisponibilidade do interesse público;
III - impedimento de promoção pessoal;
IV - atuação segundo padrões de ética, de probidade, decoro e boa-fé;
V - fundamentação das decisões, ainda que interlocutórias;
VI – observância das formalidades legais, das garantias dos cidadãos e das
prerrogativas dos patronos da defesa;
VII - vedação à imposição de formalidades não estabelecidas em lei;
VIII - facilidade de informação aos argüidos e defensores;
IX – impulsão de ofício, sem prejuízo da provocação de parte interessada;
X – interpretação da norma de forma a garantir o atendimento do fim público e a
segurança jurídica das decisões.
NOTA
Note-se que o primeiro inciso se refere à atuação conforme a lei e o direito. Isso
significa que a lei não é a única fonte de consulta – muito menos a lei vista sob
sentido estrito, como a legislação local. O Direito é mais. O Direito engloba a
analogia, a doutrina, a jurisprudência e os princípios. Portanto, a segurança jurídica
não se limita à legislação pontual, mas deve ser entendida como a harmonia com os
diversos institutos jurídicos.
O item V, por sua vez, traz a obrigação de fundamentar decisões, ainda que
interlocutórias. Fundamentar não é, meramente, repetir dispositivos legais. A
autoridade que decide tem a obrigação de explicar as razões de fato e de direito.

FONTES DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO DISCIPLINAR
Art. 32. Na instrução processual, a comissão poderá aplicar, supletivamente, nesta
ordem, a Lei Complementar n.º 207, de 29.12.2004, os princípios do Direito Disciplinar e do
Direito Administrativo, os princípios e normas do Código Penal e do Código de Processo
Penal, o Código de Processo Civil, o Código Civil e os princípios gerais de direito.
SEQÜÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS
Art. 33. Sem prejuízo do que preceitua o Título V, Capítulos I, II e III, da Lei
Complementar n.º 04/90, o processo disciplinar seguirá o seguinte rito:
I - instauração, com a publicação da portaria;
II - notificação do argüido para que acompanhe, querendo, os atos processuais;
III - autuação das provas já reunidas;
IV – planejamento e produção de provas;
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V - intimação do argüido para que apresente, querendo, provas do seu interesse;
VI - interrogatório;
VII - elaboração de termo de indiciamento, quando confirmados os fatos e a autoria;
VIII - citação;
IX - apresentação de defesa escrita;
X – exame dos requerimentos da defesa e produção de prova complementar pertinente;
XI - saneamento;
XII - relatório;
XIII - oferecimento facultativo, pela defesa, de razões finais ou memoriais;
XIV – julgamento.
NOTIFICAÇÃO
Art. 34. Antes de iniciar a instrução, o argüido será notificado da instauração,
recebendo cópia da Portaria, de documento que originou o processo e do presente Provimento,
como peça fundamental para orientar o exercício da defesa, ficando ciente de que toda a prova
obedecerá ao princípio do contraditório.
NOTA
Trata-se de um momento delicado no processo. A inexistência de notificação prévia é
causa de nulidade, como sentenciou o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado a
existência de uma notificação de qualidade duvidosa pode levar à nulidade. Concluíse que, não só é preciso que a notificação seja feita, quanto é fundamental que ela
seja bem feita.
Notificação segura é aquela que dá conhecimento ao servidor sobre a instauração do
processo, a origem da causa e apresenta cópia dos atos iniciais. Além disso, exige-se
que a notificação explique ao servidor os seus direitos. Por exemplo, pode-se adotar,
neste sentido, a seguinte redação:
Desde já, fica facultada vista dos autos – inclusive cópias – e o
acompanhamento do trâmite processual, pessoalmente ou por intermédio de
procurador.
Notificamos, ainda, que a instrução obedece ao princípio do contraditório,
devendo Vossa Senhoria, ao ser comunicado de atos processuais,
comparecer acompanhado de advogado, ou ser-lhe-á nomeado defensor
para o ato.
A Comissão encontra-se instalada nas dependências do Fórum da Comarca
de Várzea Grande, na rua Castelo Branco, Paço Municipal, sala da
Coordenação Administrativa – telefone 3688-7070, fax 3452-7669,
varzea.grande@tj.mt.gov.br, funcionando no horário de 12h às 18h.

INDEFERIMENTO DE PROVA
Art. 35. Será indeferida a prova, pelo presidente da comissão, quando:
a) versar sobre fatos já provados;
b) não tiver nexo com o objeto da causa;
c) for de produção impossíve;
ID 201.685
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d) tiver relação com fato sobre o qual a lei exige forma própria de
provar.
NOTA
A regra é deferir toda prova, desde que não seja onerosa ou de produção complexa.
Deixa-se para enfrentar os pedidos protelatórios, a partir de sólida fundamentação
que levará em conta os critérios acima.
A seguir, a propósito, estão indicativos sobre a figura do abuso do direito de
defesa2.
SÚMULA 46 - Abuso do direito de defesa. Quando se caracteriza. - Incorre
em abuso de direito a conduta da defesa quando praticada sem nenhum
interesse legítimo; quando não busca a defesa, mas o ataque gratuito a
outrem; quando, embora praticado com legítimo interesse, mostra-se
indiferente aos interesses alheios; quando tenta induzir a autoridade ao erro,
pela manipulação irresponsável de fatos ou de normas; quando insiste na
produção de provas inviáveis, inexistentes ou desnecessárias. Ainda que o
legislador brasileiro não tenha oferecido meios de retorção seguros, é dever
da autoridade administrativa fazer o enfrentamento. No mínimo, recolhendo
nos autos a confirmação dos procedimentos irregulares, dos quais a defesa,
de forma imoral, não poderá valer-se em momento futuro.
A defesa é um direito constitucional e indisponível. Ele vem, aliás, das eras mais
remotas. A Bíblia, por exemplo, em João, cap. 7, versículo 51, registra:
“Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele
fez?”
A Constituição Federal garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes. O legislador nem precisaria inserir o adjetivo ampla.
Afinal, ou a defesa tem amplitude, ou não é defesa. Inadmissível a defesa restrita.
A garantia desse instituto está relacionada ao objeto principal de um processo, que é
proporcionar uma solução justa. MONTESQUIEU já havia ditado às consciências de
que a injustiça feita a um homem é uma ameaça feita à humanidade.
Está patente a importância do direito de defesa em qualquer processo. Por outro lado,
não é menos verdade que, na prática, há quem utilize a garantia da defesa como
meio de patrocinar a impunidade. Isso acontece quando tanto quanto o patrono da
causa abusa, flagrantemente, das suas prerrogativas profissionais ou do direito
conferido ao seu constituinte, quanto nas ocasiões em que o acusado forja situações
de fato para induzir autoridades ao erro ou dificultar o regular andamento de um
processo.
Portanto, gerar incidentes gratuitos, tumultuar o processo, enervar a autoridade
processante é prática que escapa do primado das garantias constitucionais e avança
para o terreno do abuso do direito.
A tática de abusar do direito é de todos conhecida, mas é usada no cotidiano com
tamanho descaramento como se fosse a coisa mais original do mundo; como se os
2
Súmula do Cebrad – Centro Ibero-Americano de Administração e Direito, instituição acadêmica, voltada ao
Direito Disciplinar, que reúne juristas do Brasil e Europa.
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acusados, tentando fugir das suas responsabilidades, descobrissem nesse meio algo
tão inovador como a invenção da roda no Terceiro Milênio.
Com efeito, a modalidade de esperneio não é nova. Já a encontramos como
preocupação no Direito Romano, quando GAIO cunhou a célebre expressão: Male
enim nostro jure uti non debemus (Não devemos usar mal o nosso direito).
A idéia do exercício moderado dos direitos levou a outra máxima Summus jus, Suma
injuria, de sorte que, a pretexto de buscar justiça, não se chegasse ao extremo
oposto, onde só a injustiça seria contemplada.
Essa preocupação não residiu apenas no pensamento ocidental. Mesmo no Direito
Islâmico podemos encontrá-la. Em 1903, por exemplo, veio a lume a obra intitulada A
Doutrina Muçulmana dos Abusos do Direito, de autoria de Mahmond Fatrhy.
É compreensível, aliás, o trato da matéria no Direito Muçulmano, pois ele está
diretamente relacionado com a religião. No Islã, é inadmissível o uso maldoso do
Direito, como destaca Valy Mamede, na sua obra O Islão e o Direito Muçulmano.
No Código Civil do Peru, no art. II do Título Preliminar, está escrito:
“A lei não ampara o abuso de direito.”
O Código Civil Suíço, no art. 2º, prescreve:
“Cada um é obrigado a exercer seus direitos e a executar suas obrigações,
segundo as regras da boa-fé. O abuso manifesto de um direito não encontra
proteção jurídica.”
Na Polônia, a previsão não é diferente. O Código Civil polonês, no art. 18, enuncia:
“Quem usa um direito contrariamente aos princípios fundamentais da ordem
jurídica, comete um abuso de direito e não goza da proteção da lei. O abuso
de direito, cometido conscientemente com negligência e que causa dano a
outrem, obriga à reparação.”
No Brasil, não existe previsão específica na lei, a não ser a figura do litigante de máfé, prevista no art. 17 do Código de Processo Civil. O que há, principalmente, é
construção jurisprudencial, a partir da interpretação do espírito da norma em alguns
estatutos legais.
Com esses elementos, a autoridade administrativa ou judicial poderá fazer um
melhor enfrentamento.

Recurso por indeferimento de prova
Parágrafo único – Do indeferimento de quaisquer diligências probatórias cabe pedido
de reconsideração no prazo de 03 (três) dias. Mantido o indeferimento, cabe recurso
hierárquico, no mesmo prazo, sem efeito suspensivo, devendo o recorrente demonstrar a
pertinência, a relevância e a possibilidade da prova requerida.
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NOTA
Sobre PROVA, é relevante observar as referências a seguir sobre DOCUMENTOS,
PERÍCIAS E INSPEÇÕES.
DOCUMENTOS
Os documentos devem ser examinados com rigor técnico. Para isso, recomenda-se
consultar, especialmente, os artigos 364 e seguintes do CPC, que tratam da força
probante dos documentos.
Não podemos esquecer, a propósito, a sabedoria popular que ensina que papel
aceita tudo. Então, de um lado podemos estar diante de documentos verdadeiros
que, no entanto, não têm força probatória; de outro, podemos estar diante de um
quadro de falsidade documental.
Falsidade documental
Um documento pode ser falso MATERIAL ou IDEOLOGICAMENTE. A falsidade
material por sua vez desdobra-se nas seguintes possibilidades:
¾

o documento é fabricado – para dar sustentação a uma versão da defesa,
por exemplo;

¾

o documento é adulterado – ele existe, mas sofre um remendo, que pode
ser o acréscimo de um algarismo, a modificação de uma data, a alteração
de uma letra, o acréscimo de uma palavra.

É ideologicamente falso, por sua vez, o documento materialmente válido, mas cujo
texto contém uma declaração que não é verdadeira.
Código Penal
Uma vez confirmada a falsificação documento, surgem duas conseqüências:
a) a desconsideração do documento como prova;
b) a obrigação de noticiar o crime.
O registro do crime deve ser feito em espaço próprio no relatório. Para isso, a
comissão deve conhecer os enunciados do Código Penal sobre falsidade. A seguir,
os indicativos.
-

Falsificação de documento público - art. 297
Falsificação de documento particular - art. 298
Falso reconhecimento de firma ou letra - art. 300
Certidão ou atestado ideologicamente falso - art. 301
Falsidade de atestado médico - art. 302
Uso de documento falso - art. 304

Disposições do CPP
Conheçam-se, também, as disposições do Código de Processo Penal, a seguir
indicadas.
¾ documento pode ser apresentando a qualquer tempo - art. 231;
¾ o aproveitamento de cartas como prova - art. 233;
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¾ juntada de ofício de documento relevante, independentemente da
vontade das partes - art. 234;
¾ obrigatoriedade de perícia na letra ou na firma, quando contestada a
autenticidade - art. 235;
¾ o tratamento de documento em língua estrangeira - art. 236;
¾ liberação de documentos originais, findo o processo - art. 238.
PERÍCIA
Ninguém é detentor de todos os conhecimentos. Há áreas que exigem conhecimento
técnico especializado. Aqui, justifica-se a realização da perícia.
O estatuto federal (Lei nº 8.112), repetido, em regra, pelos estatutos estaduais,
enuncia:
Art. 156.
(...)
§ 2º - Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
Veja a má vontade do legislador. Ao invés de tratar da perícia no plano positivo,
dispondo sobre quando ela seria necessária, preferiu, de pronto, tratar do
indeferimento. Já o legislador processual civil foi mais feliz:
Art. 146 (CPC) – Quando a prova do fato depender de conhecimento
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito...
Então, precisamos interpretar o Estatuto com a visão lógica estampada no Código de
Processo Civil. A perícia será necessariamente produzida quando a autoridade
processante, para o seu esclarecimento, depender do conhecimento técnico ou
científico. Ou será indeferida quando não existir essa dependência.
A comissão avalia o pedido de perícia:
A perícia, obviamente, pode ser determinada de ofício. E pode ser requerida pela
defesa. Neste caso, a comissão irá periciar o pedido. Para tanto, verificará os
seguintes pontos:
-

o esclarecimento depende de conhecimento especializado;
é pertinente e relevante?
é materialmente possível a realização da prova?

Atendendo esses requisitos, a prova há que ser deferida, com o ônus do Poder
Público, ainda que requerida pela defesa.
Veja-se, a propósito, o que diz o diploma processual civil no art. 420:
Parágrafo único – O juiz indeferirá a perícia quando:
I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de
técnico;
II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III – a verificação for impraticável.
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Procedimento na formulação da prova pericial
Nomeado perito – ou definido pelo encaminhamento a instituição científica oficial –, a
comissão intimará o argüido para, querendo, em CINCO dias:
a) indicar assistente técnico;
b) apresentar quesitos.
(Art. 421, § 1º, do CPC)
Exame para reconhecimento de escritos
Quando for necessário examinar, por exemplo, a autoria de escritos, a comissão deve
proceder de acordo com o art. 174 do Código de Processo Penal. Ali estão os
indicativos sobre como recolher a amostra que servirá para comparação.
Critérios para avaliar a qualidade da perícia
Sabemos que a comissão e a autoridade julgadora devem valorar a prova seguindo o
princípio do livre convencimento. Mas o adjetivo livre não significa aleatório. Para dar
ou para retirar valor à prova pericial, serão considerados especialmente os seguintes
critérios:
Titular de conhecimento especializado.
(Art. 145, § 1º e § 2º do CPC)
Explicações sobre como alcançou o resultado.
Comissão não está adstrita ao laudo e pode deliberar por nova perícia (arts.
436 a 439 do CPC e art. 182 do CPP).
Possibilidade jurídica de ouvir o perito em audiência
Não é incomum a perícia, que é para esclarecer, acabar confundindo. Ou seja, a sua
conclusão parece contrária ao convencimento que já se tinha; ou, então, contrasta
com todas as demais provas já recolhidas; ou, ainda, é visivelmente contrária à lógica
e ao bom senso. Noutra hipótese, nós não compreendemos aquilo que o perito quis
dizer. O uso de expressões técnicas desconhecidas, por exemplo, pode exigir um
esclarecimento adicional. A comissão, então, pode solicitar ao perito que complete,
explique ou compareça a audiência para ser inquirido. Esta previsão encontra-se no
art. 435 do CPC. Neste caso, deve ser expedida intimação ao perito, com
antecedência de cinco dias.
Inspeções
A comissão processante não pode ficar fechada em uma sala sem abrir a porta,
arejar o conhecimento e sair à rua busca de elementos esclarecedores. Há situações,
na verdade, que exigem deslocamento, para verificar in loco locais, pessoas,
equipamentos e circunstâncias. Para isso, valemo-nos da figura jurídica das
inspeções.
Previsão – art. 440 do CPC
De ofício ou a requerimento, “podem ser inspecionadas pessoas ou coisas, a fim de
se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa”.
Hipóteses - adaptadas do art. 442 do CPC:
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-

quando a coisa não puder ser apresentada perante a comissão, sem
consideráveis despesas ou graves dificuldades;
quando for necessário para reconstituir os fatos.

Procedimentos da inspeção
O argüido tem que ser intimado e tem o direito de:
•
•
•

comparecer à inspeção;
assistir a inspeção;
prestar esclarecimentos e observações que considere necessárias.
(Art. 442, parágrafo único, do CPC)

Auto circunstanciado
Ao fim, é lavrada auto circunstanciado, “mencionando nele tudo o que for útil ao julgamento
da causa”. Pode ser instruído com gráficos, desenhos e fotografias – art. 443 do CPC.
PROVA INDICIÁRIA
Não é raro alguém dizer que não há provas, apenas indícios. Na verdade, indícios são
provas. O que geralmente acontece, na verdade, é confundir-se indício com suposição.
Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato,
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias (art. 239
do CPP).
Preferimos conceituar Indícios como fragmentos de provas que, isoladamente, não podem ser
aproveitadas. Reunidos, a partir de um raciocínio lógico, esses fragmentos podem compor um
mosaico, no qual aparece retratada a verdade.
O trabalho com a prova indiciária, a princípio, não é fácil. Duas pessoas podem ter os
mesmos indícios, os mesmos fragmentos, e, ao fim, cada uma chega a uma conclusão
diferente. É como se fossem peças de um quebra-cabeças, que uma criança monta com
facilidade e a outra, sem o mesmo nível de inteligência e astúcia, não consegue montar.
O aproveitamento dessa prova, na verdade, exige:
-

que os indícios (fragmentos) estejam nos autos;
que o responsável pela análise desenvolva um trabalho mental apurado, baseado na
indução3;
que,no relatório, a comissão tenha capacidade de explicar.

NOTAS SOBRE A ILICUTUDE DA PROVA
Momentos processuais da prova
A prova desenvolve-se em etapas, a seguir apontadas:
-

REQUERIMENTO - Quando ela é requerida.

3

INDUÇÃO - Operação mental que permite estabelecer uma verdade universal, a partir de verdades
singulares (Dicionário AURÉLIO).
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-

ADMISSÃO - Quando é deferida.
INTRODUÇÃO ou PRODUÇÃO - Quando ela integra os autos.
VALORAÇÃO - momento em que ela é aproveitada para a decisão.

O entendimento é de que a Constituição Federal veda a admissão da prova ilícita. Portanto, a
prova ilícita até pode ser requerida, mas não pode ser aceita. Por conseqüência, todas as
etapas seguintes (INTRODUÇÃO/PRODUÇÃO e VALORAÇÃO estão proibidas).
E se uma prova, inadmissível, for aceita no processo?
A CF considera inadmissível a prova obtida por meio ilícito, mas não trata de qualquer efeito.
O CPP, no art. 564, ao tratar das causas que geram nulidade do processo, não prevê a
hipótese de provas ilícitas. Então, a questão acaba sendo resolvida nos planos da doutrina e
da jurisprudência.
É entendimento predominante, a partir, em especial, de linhas traçadas por Ada Pellegrini
Grinover: não é o processo que sofre nulidade; a nulidade é da prova em si, que não pode ser
tomada como fundamento para nenhuma decisão no processo.
Qual é a conseqüência?
Estando já nos autos, a prova é desconsiderada e desentranhada do processo (STF). O
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, examinando prova obtida em busca e apreensão
sem mandado judicial, decidiu pela absolvição do réu por inexistência de prova. Esse, então,
é o raciocínio: retira-se do processo a prova ilícita e examina-se o que ficou. Se nada lícito
restou como prova, a solução é a absolvição por falta de meios probatórios.
É preciso, aqui, ainda verificar se a prova ilícita não contaminou as demais provas. Provas
que foram resultadas da primeira, podem estar envenenadas4.
.
A orientação da Universidade de São Paulo
As Mesas de Processo Penal, atividade ligada ao Departamento de Direito Processual Penal
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tomaram decisões sobre a matéria
PROVA ILÍCITA, resumidas em duas importantes Súmulas:
SÚMULA 49 - São processualmente inadmissíveis as provas ilícitas que
infringem normas e princípios constitucionais, ainda quando forem relevantes
e pertinentes, e mesmo sem cominação processual expressa.
SÚMULA 50 - Podem ser utilizadas no processo penal as provas ilícitas
colhidas, que beneficiem a defesa.
O VALOR DAS PROVAS
Não é demasiado lembrar que, especialmente nos processos de natureza penal (processo
penal propriamente dito e processo disciplinar), não existe hierarquia de provas. Nosso direito
consagra o sistema da livre apreciação da prova, segundo o qual a autoridade é livre para
carrear provas aos autos e para valorar cada uma. Evidentemente, disso brota a obrigação de
motivar a sua decisão (art. 157 do Código de Processo Penal).
Assim, equivoca-se quem pensa que um documento é necessariamente mais importante que
uma testemunha; ou que uma perícia é mais importante que um documento. Tudo - tudo
mesmo - é relativo.
4

Teoria do fruto da árvore envenenada.
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Fatos que não dependem de prova
O Código de Processo Civil é a matriz de todos os processos. No seu art. 334, relaciona os
fatos que não dependem de prova. Dentre eles, os chamados fatos notórios. Aqui, entretanto,
é preciso cautela: o que é notório hoje, pode cair no esquecimento amanhã.
Imagine-se uma causa julgada hoje, tendo por base um elemento considerado notório.
Entrando em via recursal, percorrendo dois ou três tribunais, o processo será definido em
última instância, às vezes, vinte anos depois. E, então, a notoriedade foi para o brejo...
É conveniente, portanto, que os responsáveis pela instrução estejam atentos a esse
particular. Se o fato é notório, não se confie na notoriedade. Faça-se com que ele se perpetue
nos autos, por intermédio de algum registro. Por exemplo, uma notícia de jornal.

INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS
Art. 36. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo
presidente da comissão, devendo a segunda via, com o respectivo ciente, ser anexada aos
autos.
Expedição de mandados
§ 1º - Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será comunicada
ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do local, dia e hora marcados para a
inquirição.
NOTA
O conhecimento à chefia não tem o sentido de pedir autorização. Trata-se de uma
comunicação, em respeito à hierarquia; e para que o superior hierárquico saiba que,
no momento aprazado para a oitiva, não poderá contar com o seu servidor.

§ 2º - Os mandados serão expedidos com pelo menos 02 (dois) dias úteis de
antecedência da data da inquirição, para servidores, e 05 (cinco) dias para particulares.
Intimação de patrono da defesa
§ 3º - O procurador do argüido ou defensor dativo será intimado com prazo mínimo de
05 (cinco) dias, por mandado cumprido pelo secretário, por correios, com aviso de
recebimento, ou por endereço eletrônico cadastrado, a pedido.
NOTA
As comunicações com o defensor podem ser feitas por correio eletrônico. Para isso,
se não existir indicação em petição ou procuração, o presidente da comissão deve
ordenar:
“Indique o douto procurador, querendo, endereço eletrônico pelo qual deseja
receber e expedir comunicações processuais, nos termos da Lei nº 9.800/99.”
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Vejam-se, por outro turno, as referências do CPP acerca da relação com os
defensores:
Ausência do defensor
Art. 265. (...)
Parágrafo único. A falta de comparecimento do defensor, ainda que
motivada, não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo o
juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou para o só efeito do ato.
Constituição do defensor
Art. 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato,
se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório.
Enfermidade do argüido ou seu defensor
Art. 403. (...) No caso de enfermidade do réu, o juiz poderá transportar-se ao
local onde ele se encontrar, aí procedendo à instrução. No caso de
enfermidade do defensor, será ele substituído, definitivamente, ou para o só
efeito do ato, na forma do art. 265, parágrafo único.

OBRIGAÇÃO DE DEPOR
Art. 37. O servidor que se recusar a prestar depoimento ou falsear a verdade,
responderá disciplinarmente por insubordinação e quebra do dever de lealdade, sem prejuízo
da eventual responsabilidade penal por desobediência ou falso testemunho, conforme o caso.
NOTA
O diploma processual explica, por sua vez, quem pode se eximir de depor:
Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor.
Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o
afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe,
ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo,
obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
No caso de uma dessas pessoas comparecer perante a autoridade processante, será
ouvida em termo de declarações, sem prestar compromisso.

ORALIDADE DO DEPOIMENTO
Art. 38. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à
testemunha trazê-lo por escrito.
NOTA
Quando a testemunha estiver em outra localidade, a comissão sindicante ou
processante poderá, inicialmente, optar por pedir informações por escrito. Neste caso,
a resposta chegará aos autos como prova documental e servirá para que, a partir do
seu conteúdo, se tenha uma confirmação de fato sinalizado em outra prova; ou, se for
o caso, para que a autoridade sindicante ou processante conclua quanto a
conveniência ou não desse testemunho. Reserva-se, portanto, a tomada de
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depoimento para as situações que se mostrarem “servíveis”, como sinaliza o Superior
Tribunal de Justiça.
Em sede de processo disciplinar e de sindicância disciplinar, a parte argüida deve ser
comunicada desse expediente, abrindo-se prazo para, querendo, apresentar rol de
perguntas.
Dessa forma, atende-se aos princípios da economicidade e razoabilidade, sem ferir
aos princípios da verdade real e da ampla defesa.

Oitiva em separado
§ 1º - As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que umas não ouçam
nem saibam o que as outras dizem.
NOTA
Essa ordem, que vem do diploma processual penal, deve ser interpretada como
determinação para que a prova oral, em processo, seja produzida num mesmo dia.
Isso evita que, em dias alternados, as testemunhas estabeleçam comunicação entre
si, sabendo umas o que as outras disseram.

Acareação
§ 2º - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem poderá ser
procedida acareação, desde que a dúvida recaia sobre ponto relevante e que não possa ser
esclarecido por outro meio de prova, de maior segurança.
NOTA
A acareação é medida extrema. O presidente da comissão deve determinar ou deferir
a acareação após conferir os seguintes critérios:
•
•

O ponto a ser esclarecido é absolutamente relevante;
Não existe outra forma de esclarecer.

Tomada de compromisso de testemunha
§ 3º - Para a tomada de compromisso, a comissão adotará os critérios da legislação
processual penal.
NOTA
Ver artigos 206 a 208 do Código de Processo Penal. Ali está o rol de pessoas que
podem se recusar a depor; e pessoas que estão proibidas de prestar depoimento.
A partir desses dispositivos, a autoridade decide se tomará ou não o compromisso a
que alude o art. 203 do CPP.
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Condições do testemunho
§ 4º - À testemunha é vedado emitir opinião, salvo se impossível desassociá-la do
contexto; competindo-lhe explicar as razões do conhecimento e as circunstâncias que
permitam avaliar a credibilidade desse juízo.
Transporte e diária
§ 5º - Serão assegurados transportes e diárias ao servidor convocado para prestar
depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha ou declarante.
NOTA
A previsão no texto é restrita a servidor. Mas, no dizer do ministro Carlos Maximiliano,
“a lei tem que ser interpretada inteligentemente, de forma a não levar ao absurdo”.
Seria absurda a expectativa de que uma pessoa, de fora da repartição, assumisse os
custos decorrentes do seu deslocamento.
Por outro lado, a lei processual prevê essa hipótese. Toda testemunha pode solicitar
ao juiz o ressarcimento das despesas que teve para comparecer ao ato. Isso,
portanto, legitima a Administração, primeira interessada no depoimento, a assumir a
despesa.

Testemunha em férias
§ 6º - O servidor que estiver em gozo de férias poderá ser intimado para prestar
depoimento ou declarações, em face do princípio da supremacia do interesse público.
PERÍCIA OBRIGATÓRIA
Art. 39. A perícia é indispensável quando o esclarecimento do fato depender de
conhecimento especializado.
Perícia oficial e perícia contratada
§ 1º - A perícia será feita preferencialmente por órgão técnico da administração
pública vinculada, ou por solicitação de cooperação a outros órgãos de apoio científico.
Inviabilizadas essas hipóteses, inclusive por comprometimento de prazos ou pela relevância
da apuração, o presidente da comissão, fundamentadamente, solicitará à autoridade
instauradora medidas referentes à contratação de perícia externa.
Ônus da perícia
§ 2º - Compete ao presidente verificar a pertinência e relevância do pedido de prova
pericial formulado pela defesa. Uma vez legítimo, tomará as providências para viabilizá-la, ao
encargo da Administração.
NOTA
A perícia, ainda que solicitada pelo argüido, será realizada pela Administração que,
inicialmente, procurará servir-se de meios científicos ao seu alcance, ou por
colaboração de outros entes públicos. Todavia, poderá contratar perícia particular,
assumindo o encargo financeiro. Não poderá transferir ao servidor argüido o ônus
desse esclarecimento. Isso atende ao princípio da gratuidade, que orienta os
processos disciplinares.
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Obviamente, ao presidente da comissão caberá periciar o pedido de perícia, isto é,
examinar a necessidade e relevância.

Sobrestamento
§ 3º - O presidente do processo poderá requerer o sobrestamento à autoridade, quando
a continuidade da instrução processual depender da realização de perícia, cujo laudo não
possa ser apresentado em prazo inferior a 30 dias.
Peritos – esclarecimentos complementares
§ 4º - O presidente do processo pode determinar aos peritos que esclareçam pontos
obscuros do laudo e, se necessário, o comparecimento em audiência para prestar explicações
que permitam formar o convencimento.
INTERROGATÓRIO
Art. 40. Concluída a coleta da prova, a comissão promoverá o interrogatório do
servidor argüido, na presença de advogado, constituído ou nomeado.
NOTA
O interrogatório é exercício de autodefesa. Por isso, deve ser produzido após
recolhidas todas as provas, inclusive as indicadas pelo próprio argüido. Desta forma,
a autoridade processante terá, nos autos, um conjunto probatório que será submetido
ao acusado para que ele, de viva voz, ofereça explicações.
A presença de advogado ao ato é relevante, principalmente para que se tenha um
atestado da regularidade dos procedimentos. Evita-se, com isso, que sejam
apresentadas, depois, articulações no sentido de que a vontade estava viciada; de
que houve cilada, engodo, provocação ou coação por parte da comissão.
O art. 187 do CPP oferece o roteiro lógico das perguntas. Elas serão previamente
ajustadas pelo presidente, ao caso concreto, a partir de minudente exame da prova.
Depois de inquirir o argüido, o presidente passará a palavra aos demais membros da
comissão para que, querendo, por seu intermédio, encaminhem perguntas. Por fim,
abrirá espaço ao defensor para que solicite, se o desejar, esclarecimentos
complementares. É a metodologia do CPP:
Art. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou
algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se
o entender pertinente e relevante.
Na hipótese de confissão, adota-se também o que determina o diploma processual
penal:
Art. 190. Se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e
circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração, e
quais sejam.
Isso significa que o presidente deve pedir que o argüido (ora confitente) esclareça,
tanto quanto possível, as questões do Heptâmetro de Quintiliano. Não se admite
confissão lacônica, genérica, imprecisa.
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A comissão pode deliberar, ainda, por realizar mais de um interrogatório. Pode
ocorrer que, à véspera do Relatório, exista uma dúvida relevante. É juridicamente
possível intimar o argüido para que compareça outra vez a fim de esclarecer pontos
relevantes. A previsão também está no CPP:
Art. 196. A todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício
ou a pedido fundamentado de qualquer das partes.
O valor da confissão também é sinalizado pelo legislador processual. Exige-se que a
confissão esteja calcada em outras provas, preferencialmente materiais. A confissão,
por si só, vale nada. Veja-se o que enuncia o CPP:
Art. 197. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os
outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la
com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe
compatibilidade ou concordância.

§ 1º - No caso de mais de um argüido, cada um deles será ouvido separadamente.
Silêncio do interrogado
§ 2º - Ao argüido é assegurado o direito de permanecer em silêncio, devendo o
presidente do processo, no início do ato, comunicar-lhe dessa garantia.
NOTA
Necessariamente, o presidente da comissão cumprirá o que dispõe o presente
parágrafo, que se ajusta ao disposto no diploma processual penal:
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da
acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o
interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder
perguntas que lhe forem formuladas.

§ 3º - O silêncio do servidor não pode ser tomado como confissão tácita, mas pode ser
considerado no cotejo com outros elementos da prova.
NOTA
O CPP diz:
Art. 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá
constituir elemento para a formação do convencimento do juiz.
O convencimento deve ser entendido como um dos elementos a serem considerados
na prova indiciária. Assim, a presença de vários fragmentos de provas (indícios),
confrontados com a recusa do argüido em se explicar, pode, fundamentadamente, ser
um indicativo de culpa.
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COMANDO DA INSTRUÇÃO
Art. 41. Os depoimentos, as declarações e o interrogatório serão tomados pelo
presidente do processo, sendo facultado aos vogais e defensores reinquirir por seu intermédio.
REGISTROS DOS ATOS DE AUDIÊNCIA
Art. 42. Os termos de depoimento, declarações e interrogatório serão ditados pelo
presidente ao secretário e guardarão fidelidade nos registros, devendo ser reproduzidas, tanto
quanto possível, as frases e expressões usadas.
NOTA
O presidente do ato deve zelar pelo registro fiel daquilo que é dito nos depoimentos,
declarações e interrogatórios. Isso implica, por exemplo, em evitar palavras técnicas
que não foram pronunciadas ou afirmações que são do seu conhecimento pessoal.
Nesta linha, enuncia o CPP:
Art. 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto
possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente
as suas frases

Art. 43. Serão consignadas em termo apenas as perguntas que não forem respondidas
e os motivos alegados para o silêncio; ou aquelas que, a requerimento, devam ser registradas
para a avaliação do contexto.
AFASTAMENTO DO ARGÜIDO DA SALA DE AUDIÊNCIA
Art. 44. O argüido tem o direito de permanecer na sala de audiência quando da
produção da prova, mas poderá ser retirado quando o presidente perceber que a sua presença
pode comprometer a disposição de testemunha ou declarante. Neste caso, o incidente será
consignado, e a instrução prosseguirá com o seu advogado, se presente, ou com defensor
nomeado para o ato.
NOTA
Dispõe, a propósito, o diploma processual penal:
Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu, pela sua atitude, poderá
influir no ânimo da testemunha, de modo que prejudique a verdade do
depoimento, fará retirá-lo, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu
defensor. Neste caso, deverão constar do termo a ocorrência e os motivos
que a determinaram.

INSANIDADE MENTAL
Art. 45. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do argüido, a comissão
proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da
qual participe pelo menos um médico psiquiatra.
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§ 1º - São quesitos fundamentais ao esclarecimento da questão:
a) se o servidor é portador de insanidade mental e qual é a
classificação da doença;
b) se a enfermidade mental interfere na capacidade de discernimento;
c) se a enfermidade estava presente à época dos fatos ou se foi
superveniente;
d) se o servidor é ou não clinicamente responsável.
Autos apartados
§ 2º - O incidente de insanidade mental será processado em autos apartados e apensos
ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.
Dependência química e depressão
§ 3º - Nos casos em que elementos constantes dos autos apontem para a possível
dependência química ou depressão do argüido, em havendo nexo com o mérito do processo,
será igualmente efetuada perícia. Constatada a enfermidade, o servidor será afastado para
tratamento.
NOTA
Atente-se para a posição atualizada do Superior Tribunal de Justiça:
A embriaguez habitual no serviço, ao contrário da embriaguez eventual, tratase de patologia, associada a distúrbios psicológicos e mentais de que sofre o
servidor.
O servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser
licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o
caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de
direito subjetivo à saúde e vitima do insucesso das políticas públicas sociais
do Estado.
RMS 18017 / SP; RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA 2004/0037858-1
Ministro PAULO MEDINA - SEXTA TURMA
DJ 02.05.2006 p. 390

Art. 46. Aplicam-se à sindicância investigatória, no que couber, os procedimentos
para produção da prova no processo disciplinar.
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V
DA INDICIAÇÃO, DA DEFESA
E DO RELATÓRIO
NOVOS FATOS E CO-AUTORIA
Art. 47. Se no curso da instrução processual forem apurados novos fatos ou co-autoria
não apontada na fase inicial, o presidente da comissão, recomendará à autoridade instauradora
o aditamento da portaria.
Refazimento de atos
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o argüido será notificado dos fatos novos;
e ao servidor incluído no processo será oferecida oportunidade para se manifestar sobre os
atos até então produzidos, podendo requerer a repetição daqueles que lhe forem
manifestamente prejudiciais .
ABSOLVIÇÃO PRÉVIA
Art. 48. O servidor não será indiciado se:
a)
b)
c)
d)

ficar demonstrado que o fato não aconteceu;
for comprovada a negativa de autoria;
o fato não constituir infração disciplinar;
estiver presente situação que afaste a antijuridicidade ou que leve à
inimputabilidade do agente;
e) tiver ocorrido causa legal de extinção de processo.

DESPACHO DE INDICIAÇÃO
Art. 49. O despacho de indiciamento deverá apontar, sucintamente, as provas da
materialidade e indícios suficientes da autoria, a classificação jurídica da infração e
determinar a citação para que o argüido ofereça defesa escrita.
CITAÇÃO
Art. 50. A citação pessoal será realizada por mandado a ser cumprido por membro da
comissão à escolha do presidente.
§ 1º - Em caso de ocultação ou na hipótese de estar o argüido em lugar incerto e não
sabido, a citação será realizada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o qual será
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio do Fórum ou do
Tribunal de Justiça, conforme o caso.
§ 2º - Decorrido o prazo e não tendo comparecido o argüido, nem constituído
advogado ou apresentado defesa, será nomeado defensor dativo.
CONTAGEM DO PRAZO
Art. 51. O prazo da defesa conta-se da juntada do mandado devidamente cumprido
aos autos, ou da expiração do prazo do edital de citação.
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RAZÕES FINAIS OU MEMORIAIS
Art. 52. Antes do julgamento, é facultado ao argüido, em 05 (cinco) dias após a
remessa dos autos à autoridade, apresentar razões finais ou memoriais, independentemente de
intimação.

VI
DA DECISÃO E DOS RECURSOS
ARQUIVAMENTO
Art. 53. Da decisão que arquivar a representação ou reclamação (art. 171, parágrafo
único da L.C. nº 04/90), bem como da que aplicar pena ou absolver o servidor investigado,
caberá recurso para o órgão competente, no prazo de 10 (dez) dias.
Competência para conhecer e julgar recursos
§ 1º - O recurso será dirigido:
I – ao Conselho da Magistratura, contra as decisões do Presidente do Tribunal, do
Corregedor-Geral da Justiça e dos Juízes de Direito (art. 28, XXVIII, do RITJ/MT);
II – ao Órgão Especial, contra as decisões do Conselho da Magistratura.
§ 2º - Tratando-se de processo administrativo disciplinar de competência do Conselho
da Magistratura, o servidor processado será notificado da data da sessão de julgamento a que
se refere o artigo 25 do RITJ/MT, podendo apresentar sustentação oral na referida sessão,
pelo prazo de 15 (quinze) minutos.
§ 3º - Transitada em julgado a decisão que aplicar qualquer penalidade mencionada
neste Provimento, a autoridade competente comunicará ao Departamento de Recursos
Humanos do Tribunal de Justiça para anotação na ficha funcional do servidor.

VII
DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
NORMA COMPLEMENTAR
Art. 54. Este Provimento funciona como complemento às normas legais previstas na
Constituição Federal, Constituição do Estado de Mato Grosso e nas Leis Complementares n.º
04/90,112/2002 e 207/2004.
Serventuários do foro extrajudicial
§ 1º - A apuração de falta funcional dos serventuários do foro extrajudicial, a
fiscalização administrativa dos serviços notariais e de registro, regem-se pela Lei Federal n.º
8.935/94 e Lei Estadual n.º 6.940/97, aplicando-se, no que couber, as disposições do Estatuto
do Servidor Público Civil, o Código Disciplinar e o Código de Ética do Estado de Mato
Grosso.
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Prestadores de serviço e contratados temporariamente
§ 2º - Os incidentes com prestadores de serviço serão conhecidos pelo fiscal de
contrato e resolvidos de acordo com as atividades de fiscalização e gestão, previstas na Lei n.º
8.666/93. Para os servidores contratados temporariamente, valem, no que couber, os
instrumentos de correção e de ajustamento de conduta; ou processo disciplinar de caráter
sumário, dando-se de imediato a conhecer da infração e facultando-se a apresentação das
razões de defesa.
Estagiários
§ 3º - Aplicam-se aos estagiários, em prestação de serviço por conta de convênio, as
regras gerais de correção e ajustamento de conduta; e, incorrendo em transgressão que torne a
sua presença incompatível com a ordem ou o serviço, será devolvido à origem, com a notícia
circunstanciada da ocorrência.

ATIVIDADES E PRAZOS NO RECESSO FORENSE
Art. 55. Durante o recesso forense, são suspensas as atividades das comissões de
sindicância e de processo disciplinar, bem como os seus prazos.
VIGÊNCIA
Art. 56. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogando o
Provimento n.º 020/2007/CM.
P. R. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2008.

Desembargador PAULO INÁCIO DIAS LESSA
Presidente do Conselho da Magistratura

Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Membro do Conselho da Magistratura

Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Membro do Conselho da Magistratura
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