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PROCESSO N°	 : 13967/09.
INTERESSADO	 : BONFINOPOLIS (ex-Prefeito ANTONIO DAS GRACAS FILHO).
ASSUNTO	 : RECLAMACAO.

DECISAO PLENARIA N° nno2S -09
0 Plendrio do Tribunal de Contas dos Municipios, reunido em Sessao

Monica- Administrative, decide:

CONHECER da RECLAMACAo interposta senhor Antonio das Graces HIND,

ex-Prefeito do municipio de BonfinOpolis, em face do Despacho presidencial n o 2090/09

(fl. 42, proc. N° 12762/09), mediante o qual nao se recebeu recurso de revisao interposto

pelo ora reclamante, contudo, NAO ACATA-LA, porquanto as alegagOes do reclamante

quanta a limitagao do direito constitucional ao contraditOrio e a ample defesa, assim
coma a relative a superveniAncia de documentos novos corn eficacia sobre a prove

produzida, nao merecem guarida.
Isso porque, quanto ao primeiro argumento, nao ha que se falar em iimitagao

ao direito constitucional ao contraditOrio e a ample defesa, uma vez que o ora
reclamante negligenciou a oportunidade que a epoca a lei Ihe facultava, ou seja, deixou

de interpor recurso ordinerio no prazo legal, restando-Ihe, apenas, o recurso de revisal:),

que é cabivel em hipOteses taxativas, dentre as quais nao este a que embasa esta

reclamagao.
Tambarn nao ha que se falar em superveniancia de documento novo, vez

que, consoante nos ensina Antonio Carlos Marcato, eminente processualista, em seus
comentarios sabre a hip6tese de recebimento da agao rescisOria fundada em
documento novo, os quais podem ser aplicados analogicamente a hip6tese contida no

art. 42, III, da Lei Organica deste Tribunal, "a caracterizagao de documento coma 'novo'

depende da ignorancia da parte sabre sua existancia" 1 , o que, contudo, nao se aplica a

este caso, porquanto o que houve foi a desidia do reclamante em apresentar
documentos existentes a epoca em que se pretendia o registro do contrato nesta Corte,

observando-se, novamente, que tampouco o reclamante foi diligente em apresenta-los

em sede de recurso ordinerio.
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Nesse sentido conclui-se que o Despacho presidencial ora combatido nao

merece reforma.

De-se ciência e cumpra-se.

SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em
Goiania, aos

A Superintendancia de Secretaria, para as pro• encias.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC010 	 •iania	 3 SET 2009
Presi	 Cons. Walter Rodrigues 	 s. Jossivani de 01 eira
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