
 

 

 

 

  

 

 

FICHA TÉCNICA 

  
Definição: Apura a quantidade de 

processos de Denúncia e 

Representação que não concluíram 

a fase de admissibilidade até a data 

da aferição do indicador. 

 

O que mede? A quantidade de 

processos de Denúncia e 

Representação em estoque que estão 

pendentes de apreciação da 

admissibilidade. 

 
Objetivo: Verificar periodicamente a 

capacidade seletiva do Tribunal para 

administrar o seu estoque de 

processos de Denúncia e 

Representação na fase de 

admissibilidade. 

 

Cálculo: 

 

𝑬𝒇𝒅 = 𝑬𝒊𝒅 + 𝑨𝒅 − 𝑷𝒅𝒅 

 

Legenda: 

Efd: estoque final de processos de 

Denúncia e Representação no 

período corrente, pendentes de 

apreciação da admissibilidade. 

Eid: Estoque inicial de processos de 

Denúncia e Representação em 

estoque no período anterior, 

pendentes de apreciação da 

admissibilidade. 

Ad: Processos de Denúncia e 

Representação autuados no ano 

corrente. 

Pdd: Processos de Denúncia e 

Representação com decisão de 

admissibilidade. 

Estão excluídos do cálculo deste 

Indicador os processos de Denúncia 

e Representação sobrestados. 

 

Polaridade: Quanto menor melhor. 

 

CORREGEDORIA-GERAL                           

INDICADORES DE DESEMPENHO           

PROVIMENTO N. CGCT-03/2017 
INDICADOR VII - Estoque de processos de Denúncias e Representações 

pendentes de apreciação da admissibilidade 

PERÍODO – Janeiro de 2015 a Dezembro de 2017  

 

ANÁLISE DO INDICADOR 
 

∑ Denúncias e Representações autuadas entre 2015 e 2017 

                                    

 

                             

                          

                              1.202 processos 

 

Integram este Indicador 1.055 processos, de acordo com os 

artigos 65 e 66 da Lei Complementar n. 202/2000, artigos 95 a 102 do 

Regimento Interno e artigos 22 a 28 da Instrução Normativa n. TC-

21/2015.    

 

 

Total de processos autuados no período 1.202 100% 

Representação do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas  

49 4,08% 

Comunicação à Ouvidoria 73 6,07% 

Autos apartados com admissibilidade feita no 

processo original 
6 0,50% 

Representação convertida em LCC sem 

admissibilidade 
1 0,08% 

Processos arquivados sem admissibilidade, por 

perda do objeto 
18 1,50% 

Processos excluídos do cálculo 147 12,23% 

Processos utilizados efetivamente no cálculo 

do Indicador VII 
1.055 87,77% 

 

Desde 12 de dezembro de 2015, por disposição regimental, 

10,15% do total de Denúncias e Representações foram dispensadas do 

exame de admissibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Denúncias e Representações autuadas 

entre 2015 e 2017 e consideradas no Indicador VII: 

Regimento Interno: 

 

Art. 101. Têm legitimidade para representar 

ao Tribunal de Contas: 
 

[...] Parágrafo único. A representação do 

Presidente do Tribunal, de Conselheiro ou de 

Procurador junto ao Tribunal de Contas, bem como 

aquela decorrente de conversão de comunicação da 
ouvidoria, dispensa o exame de admissibilidade, 

devendo ser imediatamente autuada e encaminhada 

ao órgão de controle competente para apuração dos 
fatos. 



 

 

  

  

 

Dentre os 1.055 processos que compõem este Indicador, 870 são 

Representações (82,46%), sendo que 515 (48,82%) foram autuadas com 

base no artigo 113, §1º, da Lei n. 8.666/93, as quais compete à Diretoria 

de Controle de Licitações e Contratações (DLC) a sua instrução – artigo 

28, VII, da Resolução n. TC-89/2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 - Espécies de Denúncias e Representações 

autuadas entre 2015 e 2017: 

Tipo Quantidade 

Denúncia 185 

Representação - art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/93 515 

Representação de Agente Público  255 

Representação do Poder Judiciário 41 

Representação do Ministério Público 32 

Representação do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas* 
21 

Representação à Ouvidoria* 6 

Total Geral 1.055 

*Nota: Referidas Representações tiveram sua admissibilidade apreciada antes da entrada em 

vigor da nova redação do artigo 101, parágrafo único, do Regimento Interno. 

 

 

Gráfico 1 - Diretoria responsável pela instrução de Denúncias e 

Representações autuadas entre 2015 e 2017: 
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FICHA TÉCNICA 

  
Esclarecimentos: Para este 

indicador são considerados 

processos de Denúncia e 

Representação autuados a partir do 

primeiro dia útil de atividade 

institucional do segundo ano 

anterior ao ano corrente. A 

Representação do Presidente do 

Tribunal de Contas, de Conselheiro, 

de Procurador junto ao Tribunal de 

Contas e aquela decorrente da 

conversão de comunicação da 

Ouvidoria não é computada neste 

Indicador, uma vez que é 

dispensado o exame de 

admissibilidade (art. 101, parágrafo 

único, do Regimento Interno).  

Para o cálculo deste Indicador é 

considerada como data da 

admissibilidade a data de 

publicação no Diário Oficial da 

deliberação do Relator ou do 

Tribunal Pleno que analisou os 

requisitos de admissibilidade. Na 

hipótese de processos 

apensados/vinculados por conexão 

ou continência cada qual deverá 

conter a análise de admissibilidade, 

quer separadamente ou em uma 

única decisão. 

 

Divulgação: Semestral. 

 

Unidade de medida: Unidade. 

 

Fonte: Siproc e e-Siproc.  

 

 

INDICADOR VII – Estoque de processos de Denúncias e Representações 

pendentes de apreciação da admissibilidade 

PERÍODO – Janeiro de 2015 a Dezembro de 2017 
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Lei n. 8.666/93: 

 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos 

contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será 

feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da 

legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 

Administração responsáveis pela demonstração da legalidade 

e regularidade da despesa e execução, nos termos da 

Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno 

nela previsto. 

 

§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou 

jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos 

órgãos integrantes do sistema de controle interno contra 

irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do 

disposto neste artigo. 

 



 

 

  

INDICADOR VII – Estoque de processos de Denúncias e Representações 

pendentes de apreciação da admissibilidade 

PERÍODO – Janeiro de 2015 a Dezembro de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por ser a primeira aferição deste Indicador, o estoque inicial de processos pendentes de admissibilidade 

(Eid) será considerado nulo; as Denúncias e as Representações autuadas entre janeiro de 2015 e dezembro 

de 2017 (Add), integrantes do Indicador, totalizaram 1.055; aquelas cuja decisão de admissibilidade foi 

veiculada até 19/12/2017 no Diário Oficial Eletrônico do TCE/SC (DOTC-e) - Pdd - totalizaram 727 

processos; e as Denúncias e Representações pendentes de análise de admissibilidade até 19/12/2017 (Efd), 

representaram 328 processos.  

 

Gráfico 2 - Denúncias e Representações autuadas entre 2015 e 2017 

conforme ano de admissibilidade: 

 
 

 
 Através do Gráfico 2, percebe-se que o ano de maior autuação de Denúncias e Representações foi em 

2016 (384). Por sua vez, o Gráfico 3 demonstra que 68,91% daquelas espécies processuais já concluíram a 

fase de admissibilidade. 

  

Gráfico 3 - Denúncias e Representações conforme exame de admissibilidade: 
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Efd = Eid + Ad – Pdd 

Efd = 0 + 1.055 – 727 

 

Efd = 328 



 

 

INDICADOR VII – Estoque de processos de Denúncias e Representações 

pendentes de apreciação da admissibilidade 

PERÍODO – Janeiro de 2015 a Dezembro de 2017 
 

  

A apuração do Indicador VII permitiu identificar a fase em que se encontravam as 328 Denúncias e 

Representações pendentes de exame de admissibilidade, em 19/12/2017. 

 

 

Quadro 3 - Fase processual das Denúncias e Representações pendentes de 

admissibilidade em 19/12/2017: 

Fase 2015 2016 2017 Total 

Instrução - admissibilidade 17 44 101 162 

Parecer do MPTC - admissibilidade 14 36 43 93 

Relatoria - admissibilidade 2 18 20 40 

Deliberação 0 4 4 8 

Aguardando publicação da decisão de admissibilidade 2 11 12 25 

Total Geral 35 113 180 328 

 

  

Segundo os dados constantes do Quadro 3, percebe-se que: a) 17 processos autuados em 2015 – 

5,18%, e 44 processos autuados em 2016 – 11,46%, ainda não superaram a fase de instrução de 

admissibilidade; b) após 19/12/2017, 25 processos aguardavam a publicação da decisão sobre a 

admissibilidade, realizada em 2017, para surtir seus efeitos. 

 

 Em relação às Denúncias e às Representações, cuja decisão de admissibilidade foi disponibilizada no 

Diário Oficial Eletrônico do TCE/SC em 19/12/2017, ou seja, 727 processos, os dados do Indicador VII, 

compilados no Quadro 4, demonstraram que em 74,42% (541) a admissibilidade deu-se por decisão singular 

e destes 99,63% (539) foram conhecidos ou parcialmente conhecidos. Por decisão plenária foram apreciados 

186 processos, sendo: a) 107 conhecidos ou parcialmente conhecidos, seguindo o seu trâmite; b) 79 

processos não foram admitidos. Do total de 727 processos cujos requisitos de admissibilidade foram 

examinados, 81 Denúncias e Representações não foram conhecidas pelo Tribunal de Contas. 

 

 

Quadro 4 - Denúncias e Representações com decisão de admissibilidade 

disponibilizada no DOTC-e até 19/12/2017: 

Decisão 
Conhecer Não conhecer 

Parcialmente 

conhecida Total 

2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Colegiada 9 47 44 50 29 5 2 186 

2015 9* 37 6 22 7 4 1 86 

2016 0 10 22 28 20 1 0 81 

2017 0 0 16 0 2 0 1 19 

Singular 116 202 219 1 1 1 1 541 

2015 116 82 9 0 0 0 0 207 

2016 0 120 67 1 1 1 0 190 

2017 0 0 143 0 0 0 1 144 

Total  125 249 263 51 30 6 3 727 

  *A REP-1500429063, que teve sua decisão pelo conhecimento publicada em 15/07/2016, está sobrestada. 

 

  

4 



 

 Dos  

 

  

INDICADOR VII – Estoque de processos de Denúncias e Representações 

pendentes de apreciação da admissibilidade 

PERÍODO -  Janeiro de 2015 a Dezembro de 2017 
 

 

No que se refere ao tempo de análise dos 727 processos, 

desde a sua autuação até a publicação da decisão que examinou 

os requisitos de admissibilidade, no Quadro 5 percebe-se que o 

menor tempo médio refere-se aos processos conhecidos 

parcialmente por decisão singular (6 dias) e o maior tempo 

médio diz respeito aos processos parcialmente conhecidos por 

decisão plenária, cuja natureza é definitiva (mais de 1 ano). 

Contudo, vale lembrar que Denúncias e Representações que 

parcialmente não venham a ser conhecidas devem ser 

apreciadas pelo Tribunal Pleno, prevalecendo a aplicação do 

artigo 98, §2º, e do artigo 102, parágrafo único, do Regimento 

Interno. Vale lembrar, ainda, que a Instrução Normativa n. TC-

21/2015, no seu artigo 24, §2º, dispõe de forma semelhante à 

norma regimental. 

 

 

Quadro 5 - Tempo médio em estoque de Denúncias e Representações com decisão 

de admissibilidade disponibilizada no DOTC-e até 19/12/2017: 

Decisão 

Colegiada Singular Total 

Quantid. 
Tempo 

médio 
Quantid. 

Tempo 

médio 
Quantid. 

Tempo 

médio 

Conhecer 100 9m 16d 537 4m 23d 637 5m 15d 

 Com decisão definitiva 82 9m 12d 0 0 82 9m e 12d 

 Com decisão preliminar* 18 9m 30d 0 0 18 10m 

 Com decisão singular 0 0 537 4m 23d 196 4m 23d 

Parcialmente conhecida 7 10m 14d 2 6d 9 8m 5d 

 Com decisão definitiva 3 1a 2m 7d 0 0 3 1a 2m 7d 

 Com decisão preliminar* 4 7m 20d 0 0 4 7m 20d 

 Com decisão singular 0 0 2 6d 2 6d 

Não conhecer 79 9m 19d 2 9m 16d 81 9m 19d 

 Com decisão definitiva* 79 9 m 19d 0 0 79 9 m 19d 

 Com decisão singular 0 0 2 9m 16d 2 9 m 16 d 

Total 186 9m 18d 541 4m 24d 727 5m 30d 

Nota: * Dados utilizados para verificar a quantidade de processos com admissibilidade decidida por decisão Colegiada 

(101). 

 

 

Chama atenção a quantidade de 541 processos que passaram pela admissibilidade por decisão 

singular (74,42%), alcançando o tempo em estoque de 4 meses e 24 dias contra os 186 processos que 

passaram pela fase de admissibilidade por decisão do Plenário, que foi praticamente o dobro do tempo em 

estoque (9 meses e 18 dias).  

 

Cabe ressaltar, também, que 85 processos tiveram sua admissibilidade analisada junto com o mérito 

através de decisão colegiada e o tempo médio em estoque foi de 9 meses e 18 dias.  
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Regimento Interno: 

Art. 98. Examinada a preliminar 

de admissibilidade, o processo será 

encaminhado ao Relator, para, 

mediante despacho singular, decidir 

sobre o acolhimento da denúncia e, 
nesse caso, determinar a adoção das 

providências que se fizerem necessárias 

para a apuração dos fatos.  

[...] §2° Não cumpridos os 
requisitos de admissibilidade, depois de 

ouvida a Procuradoria-geral do 

Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas, o Relator submeterá ao 

Tribunal Pleno proposta de deliberação. 
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Das 727 Denúncias e Representações que completaram o exame de admissibilidade e tiveram sua 

decisão disponibilizada no DOTC-e até 19/12/2017, 288 já foram decididas quanto ao mérito sendo que 

34,38% foram consideradas procedentes, ainda que parcialmente, quanto à(s) irregularidade(s) noticiada(s) 

- 99 processos,  Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Denúncias e Representações com decisão definitiva: 

Decisão definitiva Quantidade 
% do Total com 

decisão definitiva 

Procedente 75 26,04% 

Parcialmente procedente 24 8,33% 

Improcedente 111 38,54% 

Perda do objeto, arquivar 76 26,39% 

Matéria analisada em outro processo, arquivar 1 0,35% 

Extinção do feito 1 0,35% 

Total 288 100% 

 

Cabe, neste momento, uma reflexão sobre os 111 processos que, apesar de terem seus requisitos de 

admissibilidade preenchidos, não trouxeram fato(s) considerado(s) procedente(s) pelo Tribunal - 10 

Denúncias e 101 Representações que seguiram todas as fases do fluxo processual, mas foram arquivadas.  

Situação diversa dos processos arquivados por perda de objeto em que, após audiência determinada pelo 

Tribunal, a Unidade Gestora atuou para corrigir a(s) irregularidade(s) ou ilegalidade(s) noticiada(s). 
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