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Introdução 

A Lei Complementar n. 202/2000, o Regimento Interno e a Resolução n. 

30/2008 dispõem sobre a Corregedoria-Geral, órgão da administração superior 

integrante da estrutura organizacional do Tribunal de Contas, e as atribuições 

conferidas ao seu titular – o Corregedor-Geral. Dentre as competências elencadas 

encontra-se a de apresentar ao Plenário, até a última sessão do mês de março do ano 

subsequente, o relatório das atividades desenvolvidas pela Corregedoria no ano 

anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lei Complementar n. 202/2000: 
 

Art. 85. Integram a estrutura organizacional do Tribunal: 
[...]II – órgãos de administração superior; 
[...]c) a Corregedoria-Geral; 

 
[...]Art. 92. Compete ao Corregedor-Geral do Tribunal de Contas, dentre outras 

atribuições estabelecidas no Regimento Interno: 
I – exercer a supervisão dos serviços de controle interno do Tribunal; 
II – realizar as correições e inspeções nas atividades dos órgãos de controle, dos 

Auditores e Conselheiros; e 
III – instaurar e presidir processo administrativo disciplinar contra Conselheiro e 

Auditor precedido ou não de sindicância. 
Parágrafo único. O Corregedor-Geral será substituído, em suas ausências e 

impedimentos, pelo Conselheiro mais antigo em exercício no Tribunal. 
 

Regimento Interno: 
 

Art. 275. Incumbe ao Corregedor-Geral o exercício das seguintes atribuições: 
I - realizar as correições e inspeções nas atividades dos órgãos de controle, dos Auditores e 

dos Conselheiros, destinadas a verificar, em especial:  
a) a adequada distribuição dos processos;  
b) a observância dos prazos legais e regimentais; 
c) a observância da uniformidade das decisões do Tribunal de Contas.  
II - instaurar e presidir processo administrativo disciplinar contra Conselheiro e Auditor, 

precedido ou não de sindicância;  
III - propor medidas de racionalização e otimização do serviço dos órgãos de controle, de 

consultoria e na Secretaria Geral;  
IV - propor providências com vistas a celeridade na tramitação de processos;  
V - receber e processar as reclamações e representações formuladas contra Conselheiros e 

Auditores do Tribunal;  
VI - exercer a supervisão dos serviços de controle interno do Tribunal;  
VII - receber e decidir os pedidos de providências formulados à Corregedoria-Geral;  
VIII - requisitar ao Presidente os servidores, os materiais e as providências que se fizerem 

necessárias ao desempenho de suas funções;  
IX - apresentar ao Plenário, até a última sessão do mês de março do ano subsequente, relatório 

das atividades da Corregedoria-Geral relativas ao exercício anterior;  
X - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas.  
Parágrafo único. O Corregedor-Geral será substituído, em suas ausências e impedimentos, 

pelo Conselheiro mais antigo em exercício no Tribunal. 
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Em atenção àqueles regramentos, o presente Relatório Anual de Atividades 

apresenta uma síntese das ações desenvolvidas pela Corregedoria em 2018 

destacando, oportunamente, a eventual continuidade de alguns trabalhos para o ano 

de 2019, a saber: 

 

-  Implementação do primeiro Plano Semestral de Correição nas unidades 

organizacionais do Tribunal de Contas a fim de verificar a economia, a eficiência, a 

eficácia e a efetividade dos trabalhos por elas desenvolvidos, sua conformidade com 

as normas que regem o controle externo e as boas práticas aplicadas. 

 

- Participação no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos 

Tribunais de Contas e na Reunião Técnica dos Assessores de Corregedorias, ambos 

realizados na cidade de Maceió/AL, entre os dias 22 a 24 de agosto e organizados 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. 

 

- Divulgação na intranet do Indicador VI – Quantidade de Processos de 

Controle Externo Autuados, e do Indicador VII – Estoque de Processos de 

Denúncia e Representação Pendentes de Apreciação da Admissibilidade, previstos 

no Provimento n. CGTC-03/2017, que trata dos Indicadores de Desempenho 

Quantitativos adotados pela Corregedoria-Geral no exercício de suas competências. 

 

- Análise dos processos administrativos constituídos com base no artigo 24-

A, §1º, da Lei Complementar n. 202/2000, em atenção às determinações do Tribunal 

Pleno por ocasião do julgamento dos processos de controle externo. 

 

- Envio de orientações às unidades organizacionais do Tribunal de Contas 

quanto à observância das normas que disciplinam os processos de controle externo, 

através do e-mail institucional.  

 

- Participação na Comissão Permanente Gestora dos Sistemas Corporativos 

do TCE Virtual, nos termos da Resolução n. TC-126/2016, que tem por fim avaliar 

e aprovar as propostas de alterações de funcionalidades e fluxos processuais no 

sistema responsável pelo gerenciamento de todas as etapas e atividades executadas 

nos processos eletrônicos. 

 

- Realização de encontros com os representantes de gabinetes de Conselheiros 

e de Auditores, das Diretorias de Controle e da Secretaria Geral para discussão de 
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temas relacionados aos procedimentos aplicados ao controle externo e considerados 

de interesse comum. 

 

- Implementação de ações voltadas a substituir os procedimentos referentes 

ao Inventário Bienal de Processos, acordado em Sessão Plenária no dia 12 de 

dezembro de 2016. 

 

- Apreciação de solicitações encaminhadas à Corregedoria-Geral, no tocante 

às suas atribuições. 

 

- Monitoramento dos prazos para exame dos processos em meio físico, para 

a concessão do Pedido de Vista (artigo 214 do Regimento Interno) e para a assinatura 

nos processos eletrônicos. 

 

Por fim, é apresentada a quantidade de atos expedidos pela Corregedoria-

Geral que expressam a materialização da sua atuação no Tribunal de Contas. 
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1 Planos Semestrais de Correição do ano de 2018 

 

Em atenção às normas regimentais1 e à Resolução Conjunta n. 01/2014, da 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e do Colégio de Corregedores e 

Ouvidores dos Tribunais do Contas, foi editado o Provimento n. CGTC-01/2015, 

que estabelece os procedimentos para realização de correição e inspeção no âmbito 

deste Tribunal de Contas.  

 

Em 2018, após reunião com os membros do e. Plenário ao final das atividades 

institucionais de 2017, a Corregedoria procedeu a execução de dois Planos Semestrais 

de Correição, os quais tiveram por objetivo a averiguação ampla de atividades e 

procedimentos de trabalho de dois órgãos de controle e dois gabinetes de 

Conselheiros e de Auditores, após sorteio em Sessão Plenária. 

 

1.1 Plano Semestral de Correição do 1º Semestre – 02 de abril a 20 de julho 

 

Na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida no dia 14 de março de 2018, 

foi realizado o sorteio de duas unidades organizacionais do Tribunal de Contas, 

dentre aquelas que por disposição legal e regimental estavam aptas a participar do 

Plano Semestral de Correição. As unidades sorteadas foram o gabinete do 

Conselheiro Cesar Filomeno Fontes (GAC/CFF) e a Diretoria de Controle da 

Administração Estadual (DCE).  

 

Ato contínuo, foi autuado o Processo n. COR-18/80064003 que contemplou 

todos os documentos e as atividades desenvolvidos em cada etapa do procedimento 

de correição, os quais destaco:  

 

a) a emissão das Portarias n. CGTC-02/2018, de 26 de março de 2018, e n. 

CGTC-03/2018, de 11 de abril de 2018, que, respectivamente, tornaram público o 

Plano Semestral apresentando o período de sua execução, as datas de início e fim de 

cada fase do procedimento, a designação da equipe responsável pela execução dos 

trabalhos, a identificação das unidades participantes e a metodologia a ser aplicada; 

 

b) a realização de reunião de apresentação do Plano Semestral de Correição às 

unidades participantes, visando uma exposição objetiva e uma boa comunicação e 

cooperação; 

                                                           
1. Lei Complementar n. 202/2000 – art. 92, II; Regimento Interno – art. 275, I; Resolução n. TC-30/2008 – art. 3º, I; art. 9º ao art. 
16.  
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c) a identificação das maiores e/ou relevantes dificuldades enfrentadas pelas 

unidades no transcurso da instrução e do estudo dos processos de controle externo, 

bem como suas possíveis causas e soluções. Uma vez apresentadas à Corregedoria, 

buscou-se, na medida do possível, respostas e/ou soluções às urgências apontadas; 

 

d) a pesquisa às normas legais e regulamentares que disciplinam as atividades 

das unidades organizacionais e demais instrumentos complementares a exemplos o 

Plano Anual de Atividades de Controle Externo e a Programação de Fiscalização, 

ambos integrantes do Plano de Ação do Controle Externo e previstos, 

respectivamente, nos artigos 10 e 11 da Resolução n. TC-122/2015; 

 

 

 

Figura 1 - Notícia divulgada na intranet sobre o Plano Semestral de 
Correição do 1º Semestre de 2018: 
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e) a análise das estruturas organizacionais e funcionais das unidades de acordo 

com a Resolução n. TC-89/20142, com a Portaria n. TC-252/20143 e com as 

informações prestadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas sobre as áreas de 

conhecimento dos servidores. Tais informações permitiram obter uma melhor 

compreensão da dinâmica dos trabalhos desenvolvidos no gabinete e na diretoria; 

 

f) a aplicação de um questionário anônimo, elaborado no google forms, 

abordando temas que pudessem fornecer informações sobre a rotina e os 

procedimentos realizados no gabinete e na diretoria, com repercussão nos processos 

de controle externo. In casu, foram ao todo 48 (quarenta e oito) respondentes, sendo 

que a escolha dos mesmos teve por base as atividades por eles desenvolvidas, 

voltadas à instrução e ao estudo dos processos; 

 

g) a realização de duas visitas técnicas, previamente agendadas com as 

unidades, em horários distintos, que permitiram um maior contato com os seus 

integrantes e melhor percepção do trabalho;  

 

                                                           
2. Dispõe sobre a estrutura e a competência dos órgãos auxiliares do Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.  
3. Dispõe sobre a consolidação da organização administrativa do Tribunal de Contas e dá outras providências.  

Resolução n. TC-122/2015: 
 

Art. 10. O Plano Anual de Atividades de Controle Externo 
compreenderá:  

I - a meta semestral e anual de instrução de processos, por órgão de 
controle e por órgão específico de assessoria e controle, para o período 
estabelecido no artigo 5º desta Resolução, considerado o estoque e a 
estimativa de ingresso de processos no período;  

II - as metas semestrais de realização de levantamentos, inspeções, 
auditorias e monitoramentos, integradas na Programação de Fiscalização;  

III - outras ações de controle externo não integrantes dos incisos 
anteriores, a serem desenvolvidas no período do Plano de Ação, e respectivos 
cronogramas.  

§1° O Plano Anual de Atividades de Controle Externo conterá, dentre 
outras, informações sobre:  

I - estrutura funcional do órgão de controle ou órgão específico de 
assessoria e controle;  

II - quantidade de processos em estoque na unidade, com 
identificação do tipo de processo, fase processual e data de autuação.  

§2º A execução do Plano Anual de Atividades de Controle Externo 
será avaliada a cada seis meses, a partir da data de início da execução 
prevista no artigo 5º desta Resolução.  
 

Art. 11. A Programação de Fiscalização integrará o Plano Anual de 
Atividades e consiste no conjunto de levantamentos, inspeções, auditorias e 
monitoramentos programados para o período do Plano de Ação do Controle 
Externo, com ênfase nas Diretrizes de Atuação do Controle Externo. 
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h) o acompanhamento da movimentação processual do gabinete e da diretoria 

durante dois meses a fim de verificar o comportamento do estoque de processos 

físicos e eletrônicos em cada unidade; 

 

i) a identificação dos processos acima dos prazos previstos no artigo 123, 

inciso V, do Regimento Interno, e no artigo 43, inciso II, da Resolução n. TC-

09/2002, com apresentação de justificativas por parte das unidades; 

 

j) a identificação de boas práticas de gestão desenvolvidas pelas unidades, 

assim entendidas como as técnicas ou os procedimentos empregados em tarefa(s) 

e/ou atividade(s) e que se mostraram eficientes e eficazes no atingimento de um 

objetivo, pois inovaram a forma como aqueles eram executados.  

 

Nesse Plano Semestral, a prática desenvolvida pela DCE foi a escolhida para 

ser divulgada ao público interno do Tribunal, conforme demonstra a notícia abaixo. 

 

 

 

Com base nos documentos e nas informações fornecidas a equipe de trabalho 

encarregada pela execução dos trabalhos de correição elaborou um Relatório 

Conclusivo e fez suas ponderações às unidades organizacionais. Após detida leitura, 

proferi Decisão, ressaltando, dentro outros aspectos: 1) a importância do Plano de 

Ação do Controle Externo enquanto instrumento de planejamento às atividades de 

todas as unidades organizacionais do Tribunal envolvidas com a instrução e o estudo 

dos processos de controle externo e, especial atenção, à ampla participação dos 

servidores na sua elaboração e compreensão do seu conteúdo; 2) o necessário debate 

Figura 2 - Notícia divulgada na intranet do Tribunal a respeito da boa prática de 
gestão da DCE: 
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e conhecimento dos indicadores divulgados na intranet do Tribunal pela Diretoria 

de Planejamento e Projetos Especiais (DPE) e os apurados pelo e-Siproc, como 

ferramentas complementares na orientação e na reavaliação de estratégias de gestão 

dos processos; 3) maior integração entre as diversas unidades organizacionais para a 

troca de ideias e experiências que fomentem o aprimoramento profissional e a 

inovação do Tribunal, adotando, a exemplo, a criação de espaços, físicos ou virtuais, 

e a realização de encontros técnicos internos. Por fim, pontuei à cada unidade, 

individualmente, observações a fim de provocar reflexões que reafirmem ou 

conduzam às melhores metodologias de trabalho. 

 

Tomaram conhecimento do inteiro teor do Relatório Conclusivo e da Decisão 

emitidos no Plano Semestral de Correição do 1º Semestre de 2018 os integrantes das 

unidades organizacionais participantes, a Presidência, a Diretoria Geral de Controle 

Externo (DGCE) e todas as unidades que foram provocadas a se manifestarem em 

razão de temas e/ou problemas apontados pelo gabinete e pela diretoria ou cujas 

informações por eles produzidas tenham sido utilizadas no procedimento.   

 

O encerramento dos trabalhos deu-se através de uma reunião com todos os 

envolvidos, registrada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Notícia divulgada na intranet do Tribunal sobre o encerramento do Plano 
Semestral de Correição do 1º Semestre de 2018: 
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1.2 Plano Semestral de Correição do 2º Semestre – 03 de setembro a 14 de 

dezembro 

 

De forma geral, o procedimento adotado no primeiro Plano Semestral foi 

igualmente aplicado ao Plano do 2º Semestre. Na Sessão Plenário do dia 29 de agosto 

de 2018 foram sorteados o gabinete do Auditor Gerson dos Santos Sicca 

(GAU/GSS) e a Diretoria de Controle de Licitações e Contratações (DLC) para 

participarem do procedimento de correição. 

 

 

Autuado o Processo n. COR-18/80121171, foram gradativamente juntados 

todos os documentos, as informações e os dados coletados a respeito das duas 

unidades organizacionais participantes, bem como providenciada a expedição e 

publicação das Portarias n. CGTC-04, de 30 de agosto de 2018, e n. CGTC-05/2018, 

de 05 de setembro de 2018, que tornaram público o Plano Semestral de Correição 

do 2º Semestre.  

 

Figura 4 - Notícia divulgada na intranet do Tribunal sobre o sorteio das unidades 
participantes do Plano Semestral de Correição do 2º Semestre: 
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As normas que embasaram o Plano Semestral anterior foram as mesmas que 

nortearam os trabalhos correicionais do segundo semestre. As estruturas 

organizacionais e funcionais foram examinadas e identificadas as dificuldades 

enfrentadas pelas unidades, suas possíveis causas e soluções. Durante dois meses 

acompanhou-se o comportamento do estoque de processos, foram levantados os 

processos considerados além dos prazos regimentais. As visitas técnicas 

permaneceram como canal de comunicação direto com todos os integrantes das 

unidades. Foram feitos ajustes, é bem verdade, uma vez que a cada Plano Semestral 

executado maior é a experiência que vem sendo adquirida, além do que a correição 

deve aguardar correspondência com as características das unidades participantes.    

 

Neste Plano Semestral de Correição, ao todo, foram 41 (quarenta e um) 

respondentes do questionário, os quais foram confrontados com variados assuntos 

sobre a sua rotina de trabalho e sobre o Tribunal de Contas, a saber: o Plano de Ação 

do Controle Externo; o planejamento de atividades; os indicadores institucionais; a 

distribuição e análise de processos; o acompanhamento e a uniformidade das 

deliberações Plenárias; a comunicação entre gabinete e diretorias; a interação entre 

as diretorias e o acompanhamento do processo de discussão e aprovação das normas 

do Tribunal. A boa prática de gestão escolhida foi a desenvolvida no gabinete do 

Auditor Gerson dos Santos Sicca cuja divulgação deu-se na intranet do Tribunal.  

  
Figura 5 - Notícia divulgada na intranet do Tribunal a respeito da boa prática de gestão do 

gabinete do Auditor Gerson dos Santos Sicca: 
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O Relatório Conclusivo do Plano Semestral de Correição do 2º Semestre de 

2018, elaborada pela assessoria da Corregedoria, além de ressaltar os aspectos 

positivos encontrados nas atividades das unidades, reforçou questões já trazidas no 

Plano do 1º Semestre, face as semelhanças entre as dificuldades por elas enfrentadas. 

Na mesma linha seguiu o teor da decisão que proferi, na qual reforcei questões já 

discutidas no semestre anterior e pontuando para cada unidade aspectos que 

pudessem contribuir para o seu aprimoramento. 

 

A ciência do inteiro teor do Relatório Conclusivo e da Decisão emitidos foi 

dada aos integrantes das unidades participantes do Plano Semestral de Correição, à 

Presidência do Tribunal, à Diretoria Geral de Controle Externo (DGCE) e às outras 

unidades organizacionais que foram chamadas para se manifestarem no 

procedimento ou forneceram informações e/ou dados que contribuíram para os 

trabalhos.   

 

2 Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas 

e Reunião Técnica dos Assessores de Corregedorias 

 

Na cidade de Maceió, entre os dias 23 e 24 de agosto de 2018, ocorreu o 

Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas. A 

coordenação do evento ficou sob a responsabilidade do Tribunal de Contas do 

Estado de Alagoas que contou com o apoio institucional da Associação dos 

Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB).  

 

O evento reuniu Membros e servidores de vários Tribunais de Contas 

brasileiros dispostos a discutir sobre a importância das Corregedorias e das 

Ouvidorias no processo de fiscalização dos recursos públicos e atendimento de 

qualidade às demandas apresentadas pela sociedade.  

 

Dentre os temas discutidos, especificamente sobre as Corregedorias, 

destacaram-se:  

 

1) Corregedoria: Importância das Corregedorias dos Tribunais de Contas, 

palestra ministrada pelo Conselheiro Gilberto Jales, do TCE/RN – Através de uma 

completa retrospectiva histórica sobre a origem do órgão “Corregedoria”, que datam 

do reino português com a nomeação de homens pelo rei encarregados de visitarem 

as cidades e promoverem as correções do erros cometidos pelos emissários da 

majestade, chegando até o Brasil e nas previsões trazidas pela Lei Orgânica da 
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Magistratura Nacional (LOMAN) e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o 

palestrante ressaltou o importante papel desempenhado pela Corregedoria no 

processo de aperfeiçoamento do controle externo, em especial, no desempenho dos 

Tribunais de Contas. Enfatizou as principais atribuições conferidas a uma 

Corregedoria, quais sejam: avaliar a aplicação da lei pelas unidades que inspeciona; 

contribuir para a eficiência dos procedimentos de trabalho; controlar os prazos 

processuais; adotar boas práticas gerenciais e de governança e desenvolver atividades 

voltadas à disciplina e à ética. Apresentou os dados levantados pela Atricon desde o 

primeiro diagnóstico feito das Corregedorias que embasaram a emissão da Resolução 

Conjunta Atricon-CCor n. 01/2014, a qual contempla as diretrizes que norteiam as 

Avaliações do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais. Por fim, exibiu a 

Cartilha de Boas Práticas, disponível no site da Atricon na internet, resultado de 

ampla pesquisa e que serve de base para as Corregedorias do Tribunais de Contas. 

 

2) Corregedoria: Experiências de uma Corregedoria de Excelência, palestra 

ministrada pela auditora de controle externo Karina Ramos Travaglia, do TCE/ES 

– A auditora narrou sua experiência no quadro funcional da Corregedoria e sua 

trajetória para que o órgão alcançasse a nota máxima (4) nas Avaliações do Marco de 

Medição de Desempenho dos TCS. Trouxe para o público algumas ferramentas 

desenvolvidas nos últimos anos, em especial, o sistema de controle de prazo 

processuais através do qual as unidades de todo o Tribunal podem monitorar os 

processos em trâmite na Instituição, tendo visibilidade ampla dos prazos 

institucionais e seu atendimento pelos diversos setores do Tribunal. 

 

3) Corregedoria: Importância da Atividade Correicional nos Tribunais de 

Contas, palestra ministrada pelo Conselheiro Isaías Lopes da Cunha, do TCE/MT – 

O referencial histórico e constitucional sobre as origens e evolução do controle 

externo no Brasil foi a linha de raciocínio adotada pelo palestrante para suscitar a 

reflexão sobre o novo papel que devem ter as Corregedorias. Segundo o palestrante, 

é preciso que a atividade correicional seja vista como instrumento de colaboração 

com a atividade de controle externo e, por conseguinte, com o controle social. As 

Corregedorias, atualmente, devem promover o gerenciamento dos riscos dos 

recursos públicos e isto se dá a partir do momento que ela passa a exigir das unidades 

de controle do Tribunal um padrão mínimo de integridade nas suas rotinas de 

trabalho. 

 

No final do Encontro foi aprovada e assinada a Carta Compromisso firmada 

pelos Corregedores dos Tribunais de Contas com o objetivo precípuo de promover 
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o intercâmbio de experiências e casos de sucesso na busca do aperfeiçoamento e no 

empenho de ações que orientem os Tribunais. Eis os termos da Carta: 

 
CARTA COMPROMISSO 

 
CONSIDERANDO o Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de 
Contas do Brasil – MMD-TC, aprovado pela Diretoria e Conselho Deliberativo 
da Atricon, em reunião no dia 15/12/2014, em Brasília-DF; 
 
CONSIDERANDO a Resolução Atricon Nº 01/2015, alterada pela Resolução 
Atricon Nº 01/2016, que regulamenta a aplicação do MMD-TC; 
 
CONSIDERANDO que o MMD-TC é parte do Planejamento Estratégico 2018-
2023 da Atricon, aprovado em Assembleia Geral no dia 23 de novembro de 2017, 
durante o XXIX Congresso dos Tribunais de Contas, em Goiânia-GO; 
CONSIDERANDO os resultados dos indicadores QATC 3 – Código de ética 
para Membros e servidores e QATC 5 – Corregedoria do diagnóstico das 
avaliações do MMD-TC apurados no ano de 2017 que apontam oportunidades 
de melhoria para as atividades de Corregedorias dos Tribunais de Contas; 
 
Os Corregedores dos Tribunais de Contas brasileiros, reunidos nos dias 23 e 24 
de agosto para o Encontro nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais 
de Contas – 2018, com o objetivo de promover um verdadeiro intercâmbio de 
experiências e cases de sucesso na busca do aprimoramento e fortalecimento das 
Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, aprovam esta Carta 
Compromisso, comprometendo-se ao empenho para que os respectivos 
tribunais de contas onde atuam passem a: 
 
1. Possuir ou adotar código de ética para Membros e servidores que estabeleça 

normas e práticas éticas que tratem da integridade, independência, 
urbanidade e confidencialidade das informações; 

2. Fomentar o comportamento ético dos membros e servidores por meio de 
campanhas a serem promovidas anualmente; 

3. Promover anualmente um encontro nacional entre Membros e servidores 
das corregedorias, preferencialmente com as ouvidorias; 

4. Divulgar e promover o compartilhamento de experiências bem-sucedidas 
das corregedorias, mediante participação ativa em ambiente digital; 

5. Fomentar a capacitação aos servidores lotados nas corregedorias, bem como 
das comissões responsáveis pelos processos éticos, de sindicância e 
administrativos disciplinares; 

6. Estabelecer na estrutura organizacional do Tribunal a unidade de 
Corregedoria; 

7. Definir em regimento interno ou instrumento normativo equivalente, 
aprovado pelo Colegiado, as atribuições da unidade de Corregedoria e do 
Corregedor; 

8. Possuir estrutura física própria de Corregedoria distinta do gabinete do 
Corregedor; 

9. Possuir estrutura de pessoal própria de Corregedoria (distinta do pessoal do 
Gabinete do Conselheiro/Ministro Corregedor), pertencente, 
majoritariamente ao quadro efetivo; 

10. Designar comissão permanente de correições; de sindicância e de processo 
administrativo disciplinar; 

11. Possuir normativo, aprovado pelo Colegiado, regulamentado os 
procedimentos administrativos disciplinares no âmbito interno; 

12. Possuir espaço próprio na internet e intranet para a Corregedoria; 
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13. Possuir sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos 
processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas 
automáticos; 

14. Possuir regimento interno da Corregedoria ou instrumento normativo 
equivalente, aprovado pelo Colegiado, que contemple a organização, a 
competência e o funcionamento da Corregedoria; 

15. Possuir regulamento, aprovado pelo Colegiado, para os procedimentos de 
correição ordinária e extraordinária; 

16. Possuir metas e indicadores de desempenho quanto à realização de 
correições ordinárias; 

17. Realizar, no mínimo, uma correição ordinária por ano, nas unidades do 
Tribunal, incluindo os gabinetes dos Membros; 

18. Expedir provimentos, recomendações ou orientações; 
19. Acompanhar o cumprimento de provimentos, recomendações e orientações; 
20. Adotar procedimentos legais destinados à análise do preenchimento dos 

requisitos constitucionais e legais para a posse de Ministros e Conselheiros; 
21. Disponibilizar os relatórios gerenciais das atividades de Corregedoria na 

internet; 

22. Utilizar o termo de Ajustamento de Conduta ou instrumento similar como 
meio alternativo às sindicâncias e aos processos administrativos disciplinares, 
no caso de infrações leves.  
 

Figura 6 - Notícia divulgada no site do TCE de Alagoas sobre o Encontro Nacional de 
Corregedorias e Ouvidorias4: 

 

                                                           
4.https://www.tce.al.gov.br/view/ver-
noticia.php?c=MzI1OQ==&titulo=Encontro_Nacional_de_Corregedorias_e_Ouvidorias_dos_TCS_ser%C3%A1_realizado_em
_Macei%C3%B3&cat=MQ== 
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Figura 7 - Notícia divulgada no site do TCE de Santa Catarina sobre o Encontro Nacional de 
Corregedorias e Ouvidorias5: 

 
 

                                                           
5.  http://www.tce.sc.gov.br/acom-icon-intranet/noticia/42920/integrantes-do-tcesc-participam-de-encontro-nacional-de 
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Figura 8 - Notícia divulgada no site do TCE de Alagoas sobre a abertura do Encontro Nacional 
de Corregedorias e Ouvidorias6: 

 
 

Figura 9 - Notícia no site do TCE de Alagoas sobre a importância do Encontro Nacional de 

Corregedorias e Ouvidorias7: 

 
 

                                                           
6. https://www.tce.al.gov.br/view/ver-noticia.php?c=MzI2NQ==&titulo=TCE/AL_-
_Abertura_do_Encontro_de_Corregedorias_e_Ouvidorias_destaca_fortalecimento_do_controle_externo&cat=MQ==  
7. https://www.tce.al.gov.br/view/ver-
noticia.php?c=MzI2Nw==&titulo=Encontro_em_Macei%C3%B3_fortalece_a_miss%C3%A3o_dos_Tribunais_de_Contas_no_
controle_externo&cat=MQ==   
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No dia 22 de agosto de 2018, na sede do Tribunal de Contas do Estado de 

Alagoas, na cidade de Maceió, foi realizada Reunião Técnica dos servidores lotadas 

nas Corregedorias dos Tribunais de Contas sob a coordenação dos servidores que 

integram o Grupo de Trabalho de Corregedorias da Atricon, composto pelos 

Tribunais de Contas dos Estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e Rio 

Grande do Sul. Representaram a Corregedoria do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina as auditoras fiscais de controle externo Simone Cunha de Farias e Walkiria 

Machado Rodrigues Maciel.  

 

O objetivo da reunião foi informar aos participantes os trabalhos 

desenvolvidos por aquele Grupo de Trabalho a fim de incentivar a efetiva atuação 

das Corregedorias, bem como repassar os critérios estabelecidos no Marco de 

Medição de Desempenho para Avaliação da Qualidade e Agilidade do Controle 

Externo (MMD-TC/QATC), cujo fundamento encontra-se na Resolução Conjunta 

Atricon-CCor n. 01/2014.  

 

A servidora do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Karina Ramos 

Travaglia, foi a responsável pela exposição do conteúdo e dentre os aspectos por ela 

abordados, destacam-se:  

 

a) a meta estabelecida pela Atricon para que as Corregedorias dos Tribunais 

de Contas alcancem a nota 3 até o ano de 2023, para todos os indicadores;  

 

b) a evolução dos resultados atingidos pelas Corregedorias desde a primeira 

avaliação feita pela Atricon, no ano de 2015, até a última realizada, que data de 2017;  

 

c) a discussão da minuta da Carta Compromisso das Corregedorias e 

Ouvidorias dos Tribunais de Contas. Durante a explanação alguns pontos 

apresentados pela servidora foram debatidos pelos demais participantes que, nesta 

oportunidade, narraram as dificuldades enfrentadas para atingir certas metas 

estabelecidas, bem como compartilharam ideias e experiências que permitiram aos 

participantes conhecerem um pouco da realidade de cada Corregedoria. 

 

No portal do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas foi feito o registro da 

Reunião Técnica, como demonstra a imagem abaixo: 
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Figura 10 - Reunião Técnica dos assessores de Corregedorias dos Tribunais de Contas: 

 
 

3 Divulgação dos Indicadores de Desempenho da Corregedoria-Geral  

 

Em atenção ao Provimento n. CGTC-03/2017, que estabelece os indicadores 

de desempenho quantitativos adotados pela Corregedoria-Geral no exercício de suas 

competências, no ano de 2018 foram divulgados boletins dos Indicadores VI - 

Quantidade de Processos de Controle Externo Autuados, e VII – Estoque de 

Processos de Denúncia e Representação Pendentes de Apreciação da 

Admissibilidade.  

 

Conforme disposto naquele ato normativo, a ficha técnica do Indicador VI 

contém as seguintes informações: 
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Quadro 1 - Ficha Técnica do Indicador VI: 

Indicador VI: Quantidade de processos de controle externo autuados 

Definição 
Quantidade de processos de controle externo que foram autuados no 

ano corrente.  

Esclarecimentos 

sobre o indicador 

Para este indicador são considerados os processos de controle 

externo que foram autuados a partir do primeiro dia útil de atividade 

institucional do ano corrente. 

O que mede A quantidade de processos autuados no ano corrente. 

Objetivo 
Aferir as áreas de atuação mais demandadas do Tribunal a partir da 

quantidade de processos autuados. 

Polaridade Quanto maior a quantidade maior a demanda 

Cálculo 

𝐴 =∑𝐴𝑐𝑒 

 

Legenda: 

A: Quantidade de processos de controle externo autuados 

: Somatório 

Ace: Processo de controle externo autuado 

Divulgação Trimestral 

Unidade de 

medida 
Unidade 

 

Por meio deste Indicador foram levantados dados e informações em relação 

aos processos autuados em dois períodos: a) janeiro a dezembro de 2017 e b) janeiro 

a junho de 2018.  

 

A primeira divulgação, referente ao período de janeiro a dezembro de 2017, 

deu-se na forma de um boletim disponibilizado na intranet do Tribunal e enviado ao 

e-mail de servidores e Membros no dia 05 de julho de 2018. Quanto ao seu conteúdo, 

merecem destaque as seguintes informações: 

 

a) 8.211 processos de controle externo foram autuados no período apurado, 

sendo que 80,68% dos processos correspondiam a atos de pessoal; espécies “APE” 

e “PPA”;  
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Quadro 2 - Tipos e quantidade de processos de 
controle externo autuados em 2017: 

Tipo processual Quantidade 

APE 5.383 

CON 81 

DEN 79 

LCC 24 

LRF 15 

PCA 3 

PCG 1 

PCP 295 

PCR 12 

PDA 1 

PMO 8 

PPA 1.242 

RCO 4 

REC 518 

REP 315 

REV 31 

RLA 115 

RLI 52 

TCE 32 

Total 8.211 

 

b) a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal (DAP) foi a unidade 

organizacional do Tribunal que mais recebeu processos autuados no período – 

82,11%;  
 

Quadro 3 - Distribuição dos processos de controle externo autuados em 
2017 de acordo com as unidades organizacionais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 29,85% dos processos autuados já haviam sido julgados de forma 

definitiva pelo Tribunal até 19 de dezembro de 2017, sendo que 23,69% foram 

por decisão singular e 6,16% foram julgados pelo Plenário.  

 

Unidade Quantidade % do Total 

DAP 6.742 82,11% 

DRR 540 6,58% 

DMU 390 4,75% 

DLC 301 3,67% 

DCE 115 1,40% 

COG 82 1,00% 

DCG 19 0,23% 

DAE 12 0,15% 

Gabinetes 10 0,12% 

Total 8.211 100,00% 
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A espécie processual que se destacou foi o “APE” com 1.334 processos 

julgados definitivamente; reflexo da alteração promovida no artigo 38 do Regimento 

Interno, a saber:  

 

d) a remessa dos processos de Prestação de Contas do Município prestadas 

pelo Prefeito – “PCP” requer maior atenção por parte do Tribunal face o disposto 

no artigo 51 da Lei Complementar n. 202/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 85,76% das 295 Prestações de 

Contas dos Municípios prestadas pelos 

Prefeitos (PCP’s), referente ao exercício 

de 2016, obtiveram Parecer Prévio pela 

aprovação; 

 

 

f) dentre os 8.211 processos de controle externo autuados em 2017, 6.423 não 

foram encerrados até 19 de dezembro de 2017, sendo que 76,79% encontravam-se 

na fase de instrução.  

Regimento Interno: 
 
Art. 38 O Tribunal, mediante decisão definitiva, determinará o registro do ato 

que considerar legal, devendo manter o controle e registro dos atos de pessoal sujeitos à 
sua deliberação. 

§ 1º A decisão de mérito do Tribunal de Contas, para efeitos de ordenamento do 
registro dos atos de pessoal previstos pelo art. 36 do Regimento Interno, será proferida 
através de decisão singular do respectivo Relator, Conselheiro ou Auditor 

§2º A hipóteses do §1º será aplicada, exclusivamente, com relação aos processos 
que apresentarem instrução incontroversa pela legalidade do ato apreciado, pela 
Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e chancelada pelo Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas. 

[...]§4º Na hipótese de existirem relatórios e/ou pareceres com conclusões 
díspares, o processo será submetido à deliberação colegiada, de competência do 
Tribunal Pleno. 

Lei Complementar n. 202/2000: 

 

Art. 51. A prestação de contas de que trata o artigo anterior será encaminhada ao 

Tribunal de Contas até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte, e consistirá no Balanço 

Geral do Município e no relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder 

Executivo sobre a execução dos orçamentos de que trata o art. 120, §4º, da Constituição 

Estadual. 

Gráfico 1 - Pareceres Prévios emitidos pelo Tribunal 
de Contas em relação aos PCP’s autuados em 2017: 
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Figura 11 - Divulgação do Indicador VI na intranet do Tribunal de Contas, 
no dia 05 de julho de 2018: 

 
 

A segunda divulgação do Indicador VI, relativa ao período de janeiro a junho 

de 2018, também ocorreu na forma de boletim encaminhado ao e-mail de servidores 

e Membros do Tribunal e foi disponibilizado na intranet no dia 11 de setembro de 

2018. Dentre as informações trazidas pelo boletim, destacam-se: 

 

a) 4.480 processos de controle externo autuados no período, permanecendo 

em destaque os tipos processuais “APE” e “PPA” – 83,66% e a unidade 

organizacional com mais processos a DAP; 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Tipos e quantidade de processos de controle externo autuados 
no primeiro semestre de 2018: 
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b) Apenas 169 processos, dentre os 4.480, foram decididos definitivamente 

em 2018. 

 

Gráfico 3 - Processos autuados no primeiro semestre de 2018 - Com 
decisão definitiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12 - Divulgação do Indicador VI na intranet do Tribunal de Contas, 
no dia 11 de setembro de 2018: 
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O Indicador VII – Estoque de Processos de Denúncia e Representação 

Pendentes de Apreciação de Admissibilidade, foi divulgado em outubro de 2018 

também na forma de boletim encaminhado ao e-mail de servidores e Membros e na 

intranet do Tribunal e trouxe dados e informações relativos ao período de janeiro de 

2015 a dezembro de 2017. 

 

De acordo com o Provimento n. CGTC-03/2017, a ficha técnica do Indicador 

VII contém as seguintes informações: 

 
Quadro 4 - Ficha Técnica do Indicador VII: 

Indicador VII: Estoque de processos de Denúncia e Representação pendentes de 
apreciação da admissibilidade 

Definição 
Apura a quantidade de processos de denúncia e representação que não 
concluíram a fase de admissibilidade até a data da aferição do indicador. 

Esclarecimentos 
sobre o indicador 

Para este indicador são considerados os 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 da sua admissibilidade (art. 101, parágrafo único do 
Regimento Interno).  
Para o cálculo deste indicador é considerada como data da admissibilidade a 
data da 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.  

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. 

Polaridade Quanto menor melhor 

 
 
 
 
 

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. 

Divulgação Semestral 

Unidade de 
medida 

Unidade 
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Na divulgação realizada no dia 30 de outubro de 2018, o boletim apresentou 

algumas informações, em especial: 

 

a) entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017 foram autuados 1.055 processos 

de Denúncias e Representações, de acordo com as disposições contempladas nos 

artigos 95 a 102 do Regimento Interno8 e artigos 22 a 28 da Instrução Normativa n. 

TC-21/20159; 

                                                           
8. Art. 95. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 96. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua 
jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, estar acompanhada de indício de prova da irregularidade e conter o nome 
legível do denunciante, sua qualificação, endereço e assinatura. 
§ 1º A denúncia deve estar acompanhada dos seguintes documentos: 
I – se pessoa física, documento oficial de identificação do denunciante com foto; 
II – se pessoa jurídica, os atos constitutivos, o comprovante de inscrição no CNPJ e documentos hábeis a demonstrar os poderes 
de representação, acompanhados de documento oficial com foto de seu representante. 
§ 2º Recebida no Tribunal de Contas, a denúncia será autuada e encaminhada ao órgão de controle competente para exame. 
§ 3º O Tribunal não conhecerá de denúncia que não observe os requisitos e formalidades prescritos neste artigo. 
§ 4º A denúncia, uma vez acolhida, somente será arquivada por decisão fundamentada do Tribunal Pleno. 
§ 5º Nos processos de denúncia, a ação do Tribunal de Contas restringir-se-á à apuração dos fatos denunciados. 
§ 6º Os processos concernentes à denúncia observarão, no que couberem, os procedimentos previstos para a fiscalização de atos e 
contratos. 
Art. 97. O órgão de controle competente, no exame da admissibilidade, poderá requisitar informações ao denunciado, ao titular da 
unidade gestora ou ao seu órgão de controle interno, indicando as questões a serem esclarecidas e a documentação a ser apresentada, 
sem prejuízo do envio de outras informações e documentos que o demandado entender pertinentes. 
Parágrafo único. A diligência prevista no ‘caput’ deste artigo não poderá suprir os requisitos de admissibilidade constantes do art. 
96. 
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. 
§ 1° Caso a unidade de controle considerar cumpridos os requisitos de admissibilidade, poderá examinar o mérito e sugerir a adoção 
de providências que se fizerem necessárias para a apuração dos fatos, incluindo inspeção e auditoria. 
§ 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. 
Art. 99. Apurada irregularidade grave, o Tribunal, após o trânsito em julgado da decisão, representará ao Ministério Público para os 
devidos fins e ao Governador do Estado e à Assembleia Legislativa, para conhecimento dos fatos, se apurados no âmbito da 
administração estadual, assim como ao Prefeito Municipal e à Câmara de Vereadores, se no âmbito municipal. 
Art. 100. Serão autuados como representação os expedientes originários de órgãos e agentes públicos legitimados que comuniquem 
a ocorrência de irregularidades cuja apuração esteja inserida na competência do Tribunal de Contas do Estado. 
Art. 101. Têm legitimidade para representar ao Tribunal de Contas:  
I - o Ministério Público do Estado, nos termos de sua Lei Orgânica;  
II - os detentores de mandatos eletivos no âmbito da administração pública federal, estadual e municipal, juízes, servidores e outras 
autoridades que comuniquem a ocorrência de irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do cargo que ocupem;  
III - os órgãos de controle interno, em cumprimento ao art. 62, § 1º, da Constituição Estadual;  
IV - os signatários de outras origens, cujos expedientes devam revestir-se dessa forma por força de lei específica. 
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. 
Art. 102. A representação sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua 
jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, estar acompanhada de indício de prova e conter o nome legível, qualificação, 
endereço e assinatura do representante. 
9. Art. 22. Qualquer licitante, contratado, pessoa física ou jurídica, poderá representar ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos 
do §1° do art. 113 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, em face de irregularidades em licitações, contratos e instrumentos 
congêneres.  
Parágrafo único. As denúncias e representações que tratarem das irregularidades previstas no caput deste artigo serão recepcionadas 
como Representação, nos termos do art. 113, §1º, da Lei n. 8.666/93. 
Art. 23. Recebida no Tribunal de Contas, a representação será autuada e encaminhada ao órgão de controle competente para exame.  
Art. 24. A representação prevista nesta Instrução Normativa deverá referir-se à licitação, contrato ou instrumento congênere do 
qual seja parte entidade ou órgão sujeito à jurisdição do Tribunal de Contas, ser redigida em linguagem clara e objetiva, estar 
acompanhada de indício de prova de irregularidade e conter o nome legível do representante, sua qualificação, endereço e assinatura.  
§1º A representação deve estar acompanhada de cópia de documento de identificação do representante, nos seguintes termos:  
I – se pessoa física, documento oficial com foto;  
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b) dentre os 1.055 processos, 515 

foram Representações 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. 

Inclusive, esta Diretoria foi responsável 

pela instrução de 54,60% do total de 

processos de Representações e 

Denúncias autuadas entre 2015 e 2017; 

  

c) foram identificados em cada ano a quantidade de Representações e 

Denúncias autuadas e sua respectiva admissibilidade, conforme demonstrado abaixo: 

 
Gráfico 4 - Denúncias e Representações autuadas entre 2015 e 2017 conforme ano de 

admissibilidade: 

 

                                                           
II – se pessoa jurídica, número de CNPJ, seu respectivo comprovante de inscrição e atos constitutivos, documentos hábeis a 
demonstrar os poderes de representação e documento oficial com foto de seu representante.  
§2º Não cumpridos os requisitos de admissibilidade estabelecidos neste artigo, após ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas, o Relator submeterá ao Tribunal Pleno proposta de deliberação pelo não acolhimento da representação.   
Art. 25. O órgão de controle poderá:  
I – para fins de exame da admissibilidade, promover diligências ao representante ou ao representado, ou a ambos, indicando as 
questões a serem esclarecidas e a documentação a ser apresentada, sem prejuízo da apresentação de outras informações e 
documentos que o diligenciado entender pertinentes;  
II – para fins do exame de mérito:  
a) promover diligências ao titular da unidade gestora ou ao responsável, para obtenção de informações e dados complementares 
indispensáveis à instrução do processo, inclusive pareceres técnicos e jurídicos, levantamentos, projetos, pesquisas de mercado, 
orçamentos estimativos, planilhas de custos e outros documentos necessários;  
b) promover diligências ou solicitar outras providências ao órgão de controle interno da unidade gestora representada; c) solicitar 
ao Relator que seja determinada a realização de inspeção ou auditoria in loco, quando necessário; 
d) solicitar pareceres de órgãos técnicos do Tribunal.  
Parágrafo único. O prazo para resposta às diligências previstas neste artigo será de 05 (cinco) dias.  
Art. 26. Realizado o exame da representação, o órgão de controle emitirá relatório conclusivo ao Relator, para decidir sobre seu 
conhecimento e, se for o caso, o encaminhamento das questões de mérito.  
Parágrafo único. Nos processos de representação, a ação do Tribunal de Contas ficará adstrita à apuração do fato representado.  
Art. 27. Aplica-se o disposto nos arts. 5° ao 8° desta Instrução Normativa, no que couber, quando se tratar de representação contra 
edital de licitação.  
Parágrafo único. Além das demais disposições previstas nos artigos indicados no caput que lhe forem pertinentes, na decisão que 
tratar do mérito da representação o Tribunal Pleno irá considerá-la procedente, parcialmente procedente ou improcedente quanto 
aos fatos representados.  
Art. 28. O Tribunal procederá nos termos dos arts. 14 a 20 desta Instrução Normativa quando a representação se referir a contrato. 
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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 fins do disposto neste artigo. 
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d) 727 processos de Denúncia e Representação concluíram a sua fase de 

admissibilidade, ficando pendente 328 processos até 19 de dezembro de 2017. Em 

termos percentuais tem-se o seguinte: 

 
Gráfico 5 - Denúncias e Representações conforme exame de admissibilidade: 

 

 
 

 
Figura 13 - Divulgação do Indicador VII na intranet do Tribunal de Contas, 

no dia 30 de outubro de 2018: 
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4 Análise dos processos administrativos referentes ao artigo 24-A, §1º, da Lei 

Complementar n. 202/2000  

 

No decorrer de 2018 foram instruídos e decididos os seguintes processos, 

autuados por força de deliberação plenária emitida com base no artigo 24-A, §1º, da 

Lei Complementar n. 202/2000: 

 

1 – Processo n. ADM-16/80346706: decorrente da Deliberação Plenária n. 

0943/2014 (Processo n. REC-14/00693800). A análise foi feita na Informação n. 

CGTC-01/2018, que resultou na Decisão deste Corregedor publicada no Diário 

Oficial Eletrônico n. 2339, de 24 de janeiro de 2018. 

 

2 – Processo n. ADM-18/80009096: decorrente da Deliberação Plenária n. 

0701/2016 (Processo n. TCE-08/00693396). O exame dos autos encontra-se 

consubstanciada na Informação n. CGTC-02/2018, que resultou na Decisão deste 

Corregedor publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 2341, de 26 de janeiro de 2018. 

 

3 – Processo n. ADM-18/80008952: decorrente da Deliberação Plenária n. 

0585/2016 (Processo n. REV-15/00278189). Com base no exame feito na 

Informação n. CGTC-03/2018, proferi Decisão que foi publicada no Diário Oficial 

Eletrônico n. 2341, de 26 de janeiro de 2018. 

 

4 – Processo n. COR-18/80113829: decorrente da Deliberação Plenária n. 

0150/2018 (Processo n. RLA-11/00684759). Fundamentado na Informação n. 

CGTC-18/2018, proferi Decisão que foi publicada no Diário Oficial Eletrônico n. 

2539, de 14 de novembro de 2018. 

 

5 – Processo n. COR-18/80113667: decorrente da Deliberação Plenária n. 

0008/2018 (Processo n. TCE-09/00616911). De acordo com a análise feita na 

Informação n. CGTC-19/2018, proferi Decisão que foi publicada no Diário Oficial 

Eletrônico n. 2539, de 14 de novembro de 2018. 

 

Oportuno enfatizar que o exame destes processos levou em consideração os 

períodos de recesso e férias coletivas institucionais, bem como o período de entrada 

em vigor da Lei Complementar n. 588/2013 – 15 de janeiro de 2013, quando, então, 

este Tribunal de Contas passou a ter um prazo legal para o julgamento dos processos 

de controle externo.     
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Segundo o Indicador XV, que trata da Extinção da Punibilidade – Prescrição, 

estabelecida com base na Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei n. 

Complementar n. 588/2013, apurou-se que entre 2015 e 2018 foram 15 processos 

de controle externo extintos, total ou parcialmente, e cientificados à Corregedoria-

Geral. O ano de 2016 foi o que apresentou maior quantidade de processos julgados 

extintos pelo Tribunal Pleno, conforme demonstrado abaixo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 5 - Ficha Técnica do Indicador XV: 

Indicador XV: Extinção da punibilidade - Prescrição 

Definição 
É a quantidade de processos em que o Tribunal Pleno decidiu pela extinção da 
punibilidade com base na Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei 
Complementar n. 588/2013. 

Esclarecimentos 
sobre o indicador 

Neste indicador são considerados todos os tipos de processos em que a 
Decisão Plenária invoca a Lei Complementar n. 202/2000, alterada pela Lei 
Complementar n. 588/2013. 

O que mede 
Mede a quantidade de processos extintos por força da Lei Complementar n. 
202/2000, alterada pela Lei Complementar n. 588/2013. 

Objetivo 
Verificar o grau de aplicabilidade da Lei nos processos de controle externo e a 
consequente atuação da Corregedoria-Geral por força da mesma Lei. 

Polaridade Quanto menor melhor 

Cálculo 

𝑃𝑝𝑒 =∑𝑃𝑝𝑒 

 
Legenda: 
Ppe: Quantidade de processos de controle externo com decisão pela extinção 
da punibilidade proferidas desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 
588/2013 
∑: Somatório 
Ppe: Processo de controle externo com decisão pela extinção da punibilidade 
proferidas desde a entrada em vigor da Lei Complementar n. 588/2013 
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Gráfico 6 – Quantidade de processos extintos e encaminhados à Corregedoria por ano: 
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5 Orientações feitas pela Corregedoria-Geral às unidades organizacionais do 

Tribunal de Contas 

 

No transcurso de 2018 a Corregedoria-Geral repassou às unidades 

organizacionais do Tribunal de Contas algumas recomendações, enviadas por e-mail, 

com o objetivo de alertar sobre a observância das normas que disciplinam os 

procedimentos a que estão sujeitos os processos de controle externo. Abaixo seguem 

as orientações encaminhadas: 

 

Data: 05 de janeiro de 2018. 

Assunto: Cientificação dos Membros do Tribunal quanto às decisões proferidas em 

determinadas espécies processuais, tratada pela Resolução n. TC-09/2002. 

Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores e 

Secretaria Geral. 

Teor: 

 
A Corregedoria-Geral solicita a atenção de todos para os artigos 36, §3º, e 

37, parágrafo único, da Resolução n. 09/2002, que vêm sendo invocados em 
Decisões Singulares emitidas em outras espécies de processos diferentes dos 
tipos “Denúncia” e “Representação”, os quais se referem aquelas disposições 
legais.  

Em que pese a ciência aos Membros do Tribunal – via e-mail - não atinja 
a legitimidade dos processos, o fato é que deve ser evitada a utilização de 
fundamentos legais estranhos à situação ou à espécie processual tratada. 

Caso o Relator entenda que a importância do assunto apresentado em um 
processo diverso das espécies acima mencionadas, que é objeto de deliberação 
singular, requer a ciência dos demais Membros do Tribunal – via e-mail, uma 
determinação será suficiente para que seja efetuada pela Secretaria Geral.  

Outrossim, lembra-se que a ciência aos Membros do Tribunal quanto ao 
teor de medidas cautelares emitidas pelo Relator, em qualquer espécie de 
processo, tem o seu fundamento no artigo 114-A, §6º, do Regimento Interno. 

Abaixo seguem o inteiro teor das disposições legais acima mencionadas: 
 

Resolução n. TC-09/2002: 
Art. 36. O Tribunal não conhecerá de denúncia que não observe os 

requisitos e formalidades prescritos no Regimento Interno. 
[...] 
§ 3º A Secretaria Geral dará ciência do despacho do Relator que acolher 

denúncia aos Conselheiros e aos Auditores, e da decisão de mérito ao 
denunciante e ao denunciado. 

[...]  
Art. 37. Serão autuados como representação os expedientes de órgãos e 

agentes públicos abaixo relacionados, que comuniquem a ocorrência de 
irregularidades de atos cuja fiscalização esteja inserida na competência do 
Tribunal de Contas: 

Parágrafo único. Aplicam-se à Representação as disposições dos arts. 35 e 
36 desta Resolução. 
 

Regimento Interno: 
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Art. 114-A. Em caso de urgência, havendo fundada ameaça de grave lesão 
ao erário ou fundados indícios de favorecimento pessoal ou de terceiros, bem 
como para assegurar a eficácia da decisão de mérito, mediante requerimento ou 
por iniciativa própria, o Relator, com ou sem a prévia manifestação do 
responsável, do interessado ou do Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas, por meio de decisão singular, determinará à autoridade competente a 
sustação do ato até decisão ulterior que revogue a medida ou até a deliberação 
pelo Tribunal Pleno.   

[...] 
§ 6º Na mesma data da expedição da medida cautelar será disponibilizado 

o inteiro teor da decisão singular aos demais integrantes do Tribunal Pleno.  

 

Data: 16/02/2018. 

Assunto: Encerramento dos processos apensados/vinculados. 

Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores e 

Secretaria Geral. 

Teor: 

 
A Corregedoria-Geral solicita a atenção de todos para o adequado 

encerramento dos processos vinculados/apensados em que, após a vinculação, 
o exame dos fatos passa a ser feito apenas no processo principal/apensador. 

É importante que na análise do processo principal todos os fatos que 
passaram a ser por ele englobados, após a devida fase de admissibilidade do 
processo vinculado, sejam examinados e, ao final, a decisão faça referência ao 
destino do processo vinculado. Regra geral, será determinado o arquivamento 
dos autos, a parte (interessado/responsável) nele identificada deverá ser 
cientificada da decisão proferida no processo principal/apensador e o voto do 
Relator e a própria decisão deverão constar dos autos do processo vinculado. 
Desta forma, o processo será devidamente encerrado na forma do artigo 46 da 
Resolução n. TC-09/2002 e, no caso do processo eletrônico, o Sistema e-Siproc 
providenciará o arquivamento eletrônico, com a finalização das atividades.  

Destaca-se que embora a Resolução n. TC-09/2002, no seu art. 22, não 
seja clara quanto aos procedimentos finais para encerramento dos processos 
apensados, nos processos físicos, na prática, já eram adotadas aquelas 
providências.  

Por ocasião dos estudos que deram origem à Resolução n. TC-
126/2016, o Grupo de Trabalho do e-Siproc, integrado em 2016 por 
representantes da Presidência, da Corregedoria-Geral, da Secretaria Geral, da 
Diretoria Geral de Controle Externo e da Diretoria de Informática, antevendo 
a necessidade de alteração da Resolução n. TC-09/2002 em um estudo feito à 
época previu claramente a juntada do voto e da deliberação como peças finais 
para o encerramento do processo vinculado/apensado. Enquanto não 
promovidas alterações na Resolução n. TC-09/2002, a Corregedoria solicita 
que as medidas que estavam sendo adotadas nos processos físicos sejam feitas, 
também, nos processos eletrônicos.  

Por fim, salienta-se que, nos casos de vinculação de Recursos, 
Reexames e Revisões a instrução e finalização são feitas de maneira diversa. 

  

Data: 06 de março de 2018. 

Assunto: Decisões Singulares X Despachos – Escolha da peça adequada no Sistema 

e-Siproc – Publicação – artigo 57. 
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Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores. 

Teor: 

 
A Corregedoria-Geral reforça a orientação encaminhada a todos no dia 

04 de julho de 2017, via e-mail, quanto a nova redação do artigo 57 do 
Regimento Interno (RI), o qual determina que: “As decisões monocráticas, os 
despachos singulares com natureza decisória e as deliberações proferidas pelas 
Câmaras e pelo Tribunal Pleno serão publicados no Diário Oficial Eletrônico 
do Tribunal de Contas.” À vista desta disposição, é importante que as Decisões 
Monocráticas e, principalmente, os Despachos Singulares com Natureza 
Decisória consignem a determinação para publicação de seu teor no Diário 
Oficial, a fim de se evitar qualquer questionamento futuro ou eventual dúvida 
que venha a surgir durante as atividades desenvolvidas pela Secretaria Geral. 

 Outrossim, pede-se maior atenção na escolha das peças 
disponibilizadas pelo Sistema e-Siproc a fim de que ela seja a 
adequada/correspondente à manifestação expressa pelo Relator. Isto 
porque a peça escolhida, e não o seu teor, é o guia para que o Sistema e-Siproc 
libere as atividades da próxima unidade, in casu, a Secretaria Geral para a 
publicação da Decisão Singular ou do Despacho Singular de Natureza Decisória.  

Despachos que tenham por fim uma simples diligência, 
audiência ou citação autorizadas pelo Relator, desprovidos de qualquer 
item considerado de natureza decisória*, não abrirão a possibilidade de 
agendamento para publicação quando o processo chegar à Secretaria 
Geral porque não estarão enquadrados no artigo 57 do RI; sendo o caso, 
apenas, de emissão de ofício às partes neles indicadas. 

Lembra-se que o uso do termo “Despacho Singular” pela Lei 
Complementar n. 202/2000 (art. 82, por ex.) e pelo Regimento Interno (art.34, 
§1º, por ex.) por vezes expressa, em razão do seu teor, uma decisão 
monocrática e não um simples despacho; fato que exige do assessor maior 
reflexão quanto à escolha da peça no Sistema. 

 

Data: 04 de abril de 2018. 

Assunto: Pedidos de Prorrogação de Prazos de Audiência, Citação e Diligência – 

Observância às normas regimentais. 

Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores e 

Secretaria Geral.   

Teor: 

 
A Corregedoria-Geral solicita a máxima atenção de todos às 

disposições do Regimento Interno que disciplinam as regras para as prorrogações 
dos prazos de Citação, de Audiência e de Diligência, assim estabelecidas: 

 Art. 124. O prazo para resposta de citação ou audiência é de trinta dias a contar 
do seu recebimento, podendo ser prorrogado uma vez, até igual período, por quem as 
tenha determinado, mediante demonstração da inviabilidade de cumprimento no prazo inicial, 
apresentada pelo responsável. 

§1º O prazo para cumprimento de diligência será fixado em cada caso, em prazo 
não inferior a cinco dias e não superior a trinta dias, contados do seu recebimento, podendo 
ser prorrogado uma vez, por igual período, por quem as tenha determinado, mediante 
demonstração da inviabilidade de cumprimento no prazo inicial, apresentada pelo titular da 
unidade gestora. 
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§2º O pedido de prorrogação de que trata o caput deve ser protocolizado no Tribunal 
antes de vencido o prazo inicialmente concedido, contando-se a prorrogação a 
partir do vencimento do respectivo prazo. 

§3º Na falta de manifestação sobre o pedido, considerar-se-á prorrogado pela metade 
do período igual ao anteriormente fixado. 

 Neste sentido, as solicitações de prorrogação de prazo que forem 
apresentadas dentro do prazo inicialmente concedido, são apreciadas pelo 
Relator nos próprios autos por meio da emissão de um Despacho de 
Deferimento da Prorrogação ou um Despacho de Indeferimento da Prorrogação. 
Assinado o despacho, o processo segue à Secretaria Geral (SEG/DICM) para 
emissão da comunicação à parte solicitante e, em seguida, à SEG/DIPP para o 
controle do prazo.       

Solicitações apresentadas em desacordo com o previsto no artigo 124, 
§2º, do Regimento Interno – fora do prazo inicialmente concedido - não são 
juntadas aos autos, seguindo o documento ao Relator que terá a opção de 
determinar a juntada ou não do documento aos autos. Alerta-se que o despacho 
que deferir a juntada do documento não é peça hábil para viabilizar o deferimento 
de prorrogação de prazo de Audiência, Citação ou Diligência, eis que já há 
registro no Sistema e-Siproc sobre o vencimento do prazo para apresentação do 
pedido de prorrogação. Além disso, por ser um despacho de juntada, o processo 
não seguirá à Secretaria Geral para nenhuma providência específica, posto ser 
automático e à distância a juntada do documento ao processo.          

Para verificar se o prazo de Audiência, de Citação ou de Diligência está 
ou não vencido, pode-se:  

1 – Consultar o processo eletrônico e verificar se há informação 
emitida pela SEG/DIPP sobre o esgotamento do prazo; OU 

2 – Consultar no menu lateral do TCE Virtual - “Publicidade” – 
“Consultar Prazo”. Basta informar o número do processo e verificar a data inicial 
e final do prazo concedido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Importante lembrar que continua em vigor o artigo 24-A da Lei 

Orgânica, alterado pela Lei Complementar n. 588/2013, estabelecendo prazo 
para o julgamento e apreciação dos processos. À vista disto, todos os pedidos de 
prorrogação solicitados devem ser muito bem ponderados de acordo com o que 
estabelece o Regimento Interno, eis que cada dia pode ser decisivo para que o 
trabalho desenvolvido pelo Tribunal obtenha o êxito devido e não seja afetado 
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em razão do artigo 24-A da Lei Complementar n. 202/2000 ou do art. 2º da Lei 
Complementar n. 588/2013. 

 
Data: 23 de abril de 2018. 

Assunto: Inclusão de processo na pauta de Sessão do Tribunal Pleno. 

Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores. 

Teor: 

 
A Corregedoria-Geral solicita a atenção de todos no momento de 

incluir um processo em Pauta.  
Com o Sistema e-Siproc, o ato de pautar processos está dissociado da 

atividade de elaboração do Voto. O que permite que um processo seja incluído 
em Pauta independente do encaminhamento simultâneo da proposta de Voto ao 
Plenário.   

No menu lateral do Sistema e-Siproc, ao escolher a opção “Plenário” 
– “Pedido de Pauta” serão listados TODOS os processos que se encontram no 
Gabinete, inclusive aqueles que retornaram à Mesa de Sessão, após julgamento 
do Tribunal Pleno, para assinatura do Relator. O que irá diferenciar os processos 
serão as situações em que cada um se encontra. No caso do processo recém 
julgado aparecerá a situação “Processo Julgado”. 

Enquanto a Diretoria de Informática busca providenciar que processos 
recém julgados não sejam listados junto com os demais processos que o Gabinete 
pretende pautar, pede-se que seja sempre verificada situação dos processos a 
fim de que os recém julgados não sejam enviados novamente ao Plenário e 
recebam mais uma deliberação, de forma consecutiva. 

 

Data: 30 de abril de 2018. 

Assunto: Retirada de hiperlink de textos ou palavras copiadas da internet e 

colacionadas em Votos ou Decisões Singulares. 

Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores. 

Teor:  

 
A Corregedoria-Geral solicita a todos que ao copiarem textos ou 

palavras da internet para inclusão em Votos ou Decisões Singulares verifiquem 
se as seleções colacionadas estão ou não associadas a links (hiperlink).  

As palavras ou textos acompanhados de links ficam grifadas na cor 
azul. 

 
Foi constato em peças a existência de hiperlink em partes de Votos e 

Decisões Singulares que ocasionaram erro na publicação feita no Diário Oficial.  
Por interferência do link a parte colacionada da internet fica suprimida 

e em seu lugar é gerado um aviso de erro que acaba saindo na publicação do 
Diário Oficial, conforme exemplo abaixo: 
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Para remoção do hiperlink, deve-se proceder de acordo com o 

demonstrado nas duas imagens a seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 22 de junho de 2018. 

Assunto: Portaria n. TC-676/2015 – Siglas e espécies de processos para autuação e 

conversão. 

Destinatários: Chefia e Assessoria de Gabinetes de Conselheiros e Auditores. 

Teor: 

 
A Corregedoria-Geral solicita a todos que nas Decisões Singulares, nos 

Despachos e nos Votos quando ocorrer a determinação de autuação ou 
conversão de processos que seja feita apenas para as siglas e as espécies que estão 
contempladas na Portaria n. TC-676/2015, que alterou a Portaria n. TC-
189/2014, e se encontra vigente desde o dia 17/12/2015. Desde esta data 
algumas espécies de processos foram extintas, a exemplo “LCC – Licitações, 
Contratos, Convênios e Instrumentos Análogos”.  

As espécies que foram extintas e que, porventura, estão em trâmite no 
Tribunal preservaram a sua nomenclatura apenas por terem sido autuadas ou 
convertidas antes da alteração feita. 
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6 Comissão Permanente Gestora dos sistemas corporativos do TCE Virtual – 

Resolução n. 126/2016 

 

A Resolução n. TC-126/2016, no seu artigo 39, estabelece que será constituída 

Comissão Permanente dos sistemas corporativos do TCE Virtual, na qual terão 

representação a Presidência, a Corregedoria-Geral, a Secretaria Geral, a Diretoria 

Geral de Controle Externo e a Diretoria de Informática. Seu objetivo é avaliar e 

aprovar as propostas de alterações de funcionalidades e fluxos processuais no sistema 

responsável pelo gerenciamento de todas as etapas e atividades executadas nos 

processos eletrônicos. 

 

Durante o ano de 2018, a supracitada Comissão foi constituída por meio da 

Portaria n. TC-0082/201810, de 05 de março de 2018, alterada posteriormente pela 

Portaria n. TC-430/201811, de 12 de setembro de 2018, e composta pelos servidores 

representantes daquelas unidades organizacionais do Tribunal. Tal ato refletiu a 

continuidade dos trabalhos iniciados em agosto de 2016, e visa promover a discussão 

das necessidades e das dificuldades enfrentadas por gabinetes de Conselheiros e de 

Auditores, por diretorias de controle e pela Secretaria Geral na execução de suas 

atividades no Sistema e-Siproc. Outrossim, em 2018 foram apreciadas sugestões para 

o aprimoramento do sistema a partir dos recursos técnicos e de pessoal disponíveis. 

As reuniões foram coordenadas pela representante da Presidência e sua periodicidade 

deu-se de acordo com as demandas apresentadas.  

 

7 Reuniões organizadas pela Corregedoria-Geral com os representantes dos 

gabinetes de Conselheiros e de Auditores e as demais unidades 

organizacionais do Tribunal 

 

A Corregedoria-Geral realizou duas reuniões no transcurso de 2018. 

 

A primeira foi realizada no dia 26 de abril, no Auditório do Tribunal de Contas 

e contou com a participação dos assessores de gabinetes de Conselheiros e de  

Auditores e com representantes da Secretaria Geral, da Diretoria de Controle da 

Administração Estadual (DCE) e da Diretoria de Informática (DIN), tendo como 

assuntos abordados: a) encaminhamentos de possíveis determinações e 

recomendações apresentadas nos relatórios técnicos emitidos pela DCE, na fase de 

Audiência de responsáveis e interessados; b) recomendações/orientações emitidas 

                                                           
10. Portaria publicada no Diário Oficial do Tribunal n. 2368, 08 de março de 2018.  
11. Portaria publicada no Diário Oficial do Tribunal n. 2497, de 13 de setembro de 2018.  
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pela Corregedoria-Geral em relação às peças elaboradas no Sistema e-Siproc e os 

assuntos nelas abordados; c) percepção dos gabinetes em relação ao Sistema e-Siproc, 

passados mais de um ano e meio da implementação do sistema. Deste encontro 

resultou uma proposta por parte da Corregedoria-Geral para encaminhamento dos 

apontamentos feitos nos relatórios emitidos pela DCE, a qual foi submetida à 

avaliação dos gabinetes. Abaixo segue redação sugerida e as observações feitas a 

respeito do assunto: 

 
Prezados, 
Tendo em vista os pontos levantados na reunião a respeito dos 

encaminhamentos de possíveis determinações e recomendações apresentadas 
nos relatórios técnicos emitidos pela DCE, na fase de audiência, a Corregedoria-
Geral faz as seguintes ponderações: 

1 – Algumas situações apresentadas pela Diretoria são resultantes de 
determinações feitas pelo Tribunal de Contas em processos anteriores e que não 
foram atendidas pela Unidade. Os poucos relatórios técnicos vistos pela 
Corregedoria apresentaram essa informação, identificando o processo original e 
os termos da determinação feita pelo Tribunal à época, bem como mencionando 
a existência de recurso e sua fase atual (até a finalização do relatório). À vista 
disto, é importante que ao examinar os autos, o Gabinete:  

a) identifique as situações que foram objeto de determinação do 
Tribunal fazendo distinção daquelas que não foram abordadas em outro processo 
de controle externo;  

b) verifique se a deliberação que originalmente impôs a determinação 
encontra-se sob efeito suspensivo em razão da interposição de recurso ou se já 
transitou em julgado.  

É importante que o Relator seja mais enfático no alerta quando 
claramente identificada a pendência no cumprimento de uma deliberação 
plenária por parte da Unidade, mesmo que o atual gestor não tenha sido aquele 
que à época recebeu a notificação. Trata-se de demonstrar a relevância da 
continuidade entre as gestões e a necessidade de melhor organização e 
acompanhamento dos processos de controle externo que envolvem a Unidade e 
podem ter grave impacto para a atual gestão.  

Aliás, há que se refletir em cada caso e de acordo com as informações 
trazidas no relatório técnico, se a não adoção de medidas corretivas de 
determinações feitas, cuja deliberação transitou em julgado, já seriam hábeis a 
constituição de processo de monitoramento. 

2 – É adequado que o Despacho não fique limitado a citar/indicar 
genericamente o relatório técnico, mas que aborde, ainda que de forma resumida, 
a importância das situações constatadas pela Diretoria, a necessidade de atuação 
do gestor de maneira concreta e efetiva na busca de soluções e a ponderação das 
medidas que venham a ser adotadas pelo gestor, caso ele as comunique ao 
Tribunal antes da deliberação final. 

3 – A fixação de um prazo para manifestação do “Alerta” não tem 
previsão regimental, não sendo aconselhável utilizar analogicamente o instituto 
da audiência ou citação. Isto porque o gestor não terá meios hábeis para solicitar 
eventual prorrogação de prazo e pode acabar questionando a ausência de 
embasamento legal para concessão do prazo inicial. 

4 – O Controle Interno é parte importante no processo, sendo 
oportuno que desde já seja avaliada a pertinência da sua notificação quando da 
deliberação definitiva. 
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5 – A relevância da constituição de processo de monitoramento, uma 
vez preenchidas as condições exigidas no artigo 23, inciso II ou III, da Resolução 
n. TC-122/2015, em especial para que as determinações sejam melhor 
acompanhadas e não sejam prejudicadas na hipótese de interposição de recurso, 
cujo objetivo seja a contraposição de questões diversas daquelas que embasaram 
a determinação.  

Art. 23. Cabe monitoramento em processo específico: 
[...] II - quando constatadas irregularidades em procedimentos, atos e 

contratos administrativos que atentem contra os princípios da economicidade, 
eficiência, eficácia, efetividade, equidade, legalidade ou risco ao erário, à 
população e ao meio ambiente, cuja gravidade demande ações corretivas, quando 
previsto na decisão a ser monitorada;  

III - nos demais casos em que, dada a gravidade dos fatos, o não 
cumprimento da determinação exigir uma ação imediata ou de acompanhamento 
periódico do Tribunal, quando previsto na decisão a ser monitorada.  

§1º O monitoramento em processo específico pressupõe a existência 
de plano de ação para cumprimento das determinações, recomendações ou 
ressalvas, conforme condições e prazos fixados na deliberação do Tribunal, a ser 
apresentado pelo responsável pela unidade jurisdicionada.  

 
Inclusão do item de Alerta para situações que não são objeto de 

Audiência de outros gestores. 
Sugestão de redação para acréscimos/supressões pelos Gabinetes: 
Alertar a(o) (identificação da unidade gestora) quanto às situações 

constatadas pela Diretoria de Controle da Administração Estadual, descritas 
no(s) item(ns)...do Relatório de Instrução – Audiência n. ...... (nome da peça gerada 
no e-Siproc), que ensejam a adoção de providências efetivas por parte do atual 
gestor, as quais serão ponderadas na decisão definitiva caso a Unidade as 
comunique tempestivamente a este Tribunal.  

 

 A segunda reunião foi feita no dia 13 de setembro, na sala de aula do Instituto 

de Contas (Icon) e teve a participação dos assessores de gabinetes de Conselheiros e 

de Auditores e dos diretores das Diretorias de Controle dos Municípios (DMU), da 

Administração Estadual (DCE) e de Licitações e Contratações (DLC). O convite 

também foi feito aos diretores da Diretoria Geral de Controle Externo (DGCE), da 

Diretoria de Recursos e Reexames (DRR) e da Diretoria de Controle de Atos de 

Pessoal (DAP), mas em função outros compromissos não puderam comparecer. 

Nesta oportunidade foram feitas reflexões sobre os processos das espécies “REP” e 

“DEN” que contemplam a análise de fatos não apresentados pelos respectivos 

representantes/denunciantes e possíveis encaminhamentos a respeito. Tendo em 

vista a complexidade do tema e os procedimentos previstos nas normas do Tribunal, 

a princípio, não se pode concluir por um único e exato meio de resolução, ficando 

para o ano de 2019 a retomada da discussão. 

 

8 Providências em apoio ao Inventário Bienal de Processos 

 

Com a suspensão do Inventário Bienal de Processos, proposto em Sessão 

Plenário realizada no dia 12 de dezembro de 2016, a Corregedoria-Geral se propôs a 
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realizar algumas atividades que pudessem auxiliar no controle dos processos físicos, 

considerando o advento do Sistema e-Siproc e concluí-las em 2018. Contudo, optou-

se por acompanhar a quantidade expressiva de descarte que ocorrera naquele ano e 

aguardar por uma definição melhor quanto ao ambiente do Arquivo Geral do 

Tribunal.  

 

Importante relembrar que por ocasião daquela Sessão Plenária, a Corregedoria 

comprometeu-se em: a) atualizar os dados levantados no último inventário quanto 

aos processos não localizados, eventualmente encontrados, os descartados e os 

devolvidos à origem; b) auxiliar a Secretaria Geral no descarte de documentos já 

juntados aos processos eletrônicos, de acordo com as alterações que foram 

promovidas na Resolução n. TC-15/2004; c) analisar as inconsistências levantadas 

no Inventário Bienal 2014-2015 e orientar as unidades organizacionais do Tribunal 

quanto à guarda dos processos desmaterializados.  

 

Parte significativa do trabalho, que corresponde à atualização dos dados 

encontra-se concluída, bem como parte da lista de documentos para avaliação de 

descarte pela Secretaria Geral. Por sua vez as inconsistências levantadas serão 

orientadas às unidades organizacionais, bem como aos envolvidos por ocasião do 

deslocamento dos processos das diretorias para o Arquivo Geral. Trabalho que será 

aos poucos feitos pela Secretaria Geral. Neste sentido, até maio de 2019, 

definitivamente, a Corregedoria concluirá suas tarefas. 

 

9 Solicitações recebidas pela Corregedoria-Geral 

9.1 Solicitação externa 

 

Protocolo n. 31916  

 

No dia 02 de outubro de 2018 o Sr. Dmitriy Shornikov solicitou providências 

quanto ao teor do Voto e da Decisão exarados nos autos dos Processos n. REP-

17/00628485 e n. REC-18/00579010. Alegou que naqueles atos foi declarada a 

transferência da titularidade do Contrato n. 023/2013-SIE, celebrado entre a 

Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIE) e a empresa RDL Construtora e 

Incorporadora Ltda., para administrar o Aeroporto Regional Sul de Jaguaruna, e foi 

repassado à empresa RDL Operações Aéreas, empresas com CNPJ distintos, sendo 

que esta última não havia participado do processo licitatório. A documentação 

apresentada foi objeto de análise por meio da Informação n. CGTC-20/2018, cujo 

teor acordei e determinei a ciência do requerente em 14 de novembro de 2018. Todos 
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os documentos foram juntados ao Expediente Administrativo n. CGTC-01/2018, 

arquivado na Corregedoria. 

 

9.2 Solicitação interna 

 

Memorando n. 063.9/CACD-TD/2018 

 

Em 26 de novembro de 2018, a Comissão de Avaliação e Controle 

Documental solicitou à assessoria da Corregedoria-Geral sugestões para eventual 

inclusão/exclusão de itens da Tabela de Temporalidade Documental prevista na 

Resolução n. TC-15/2004. Para tanto, fixou o prazo de 10 dias, contados do 

recebimento do expediente. Ato contínuo, por meio do Memorando n. CGTC-

65/2018, de 13 de dezembro de 2018, a assessoria da Corregedoria-Geral sugeriu a 

readequação de duas siglas processuais contempladas na Portaria n. TC-675/2015 e 

a inclusão de uma previsão normativa esclarecendo que eventual futura 

reclassificação processual não impedirá a aplicação das disposições da Resolução n. 

TC-15/2004, nos aspectos em que os novos processos forem compatíveis com a 

função e a subfunção dos processos extintos. 

 

Com efeito, considerando que no ano de 2018 foram apresentadas apenas 

essas duas solicitações, as quais provocaram um pronunciamento formal da 

Corregedoria, tem-se que o tempo médio de resposta do órgão foi de trinta dias, 

considerando o que dispõe a ficha técnica do Indicador XVII. 

 
Quadro 6 - Ficha técnica do Indicador XVII: 

Indicador XVII: Tempo médio de resposta da Corregedoria-Geral 

Definição 
É o tempo médio que a Corregedoria-Geral leva para responder, 
no ano em análise, as solicitações que lhe foram encaminhadas. 

Esclarecimentos 
sobre o 

indicador 

Neste indicador são considerados todos os documentos enviados a 
Corregedoria-Geral que requeiram uma manifestação formal. 

O que mede 
O tempo médio entre o recebimento de cada solicitação dirigida à 
Corregedoria-Geral e o envio de sua resposta, separados conforme 
a natureza da manifestação.  

Objetivo 
Avaliar o grau de eficiência da Corregedoria-Geral, verificando se a 
sua estrutura está suprindo a demanda de solicitações 
encaminhadas. 

Polaridade Quanto menor melhor 
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Cálculo 

�̅�r =
∑(𝐷𝑟𝑒𝑠 − 𝐷𝑟𝑒𝑐)

𝐴𝑟
 

Legenda: 

�̅�r: Tempo médio de resposta (tempo médio que a Corregedoria-
Geral leva para responder os documentos recebidos)   
∑: Somatório 
Dres: Data do encaminhamento da resposta no ano corrente 
Drec: Data do recebimento da solicitação 
Ar: Atendimentos recebidos (quantidade de atendimentos 
realizados pela Corregedoria-Geral) 
 
Devem ser excluídos do cálculo deste indicador os documentos que 
não foram formalizados por ofício, os enviados para simples ciência 
e os excluídos da competência do Órgão. 

Divulgação Anual 

Unidade de 
medida 

Dias 

 

 

10 Monitoramento dos prazos para exame dos processos, do Pedido de Vista 

e da assinatura nos processos eletrônicos 

 

Dispõe o artigo 123, inciso V, do Regimento Interno que compete ao Relator 

“proceder ao estudo do processo, levando-o à apreciação do Tribunal Pleno ou da Câmara no prazo 

de sessenta dias do seu recebimento, prorrogável por igual período a critério do Corregedor-Geral”. 

Na hipótese em que a prorrogação implicar a concessão de mais tempo, a solicitação 

deverá ser apresentada à Câmara ou ao Plenário. Em 2018 foram apresentados 

dezesseis pedidos12 de prorrogação de prazo, sendo que todos foram apreciados. 

Cada gabinete de Conselheiro e de Auditor solicitante recebeu uma cópia do pedido 

já com o despacho do Corregedor, bem como do expediente endereçado à 

Presidência cientificando sobre a prorrogação. 

 

Anota-se que no Sistema de Consulta dos Processos (Siproc) há emissão de 

alertas automáticos às unidades organizacionais em relação aos prazos dos processos 

em meio físico. Já em relação aos processos eletrônicos, gerenciados pelo Sistema e-

Siproc, ainda não se tem um acompanhamento automático. Isto porque ainda não 

foi desenvolvido o Módulo da Corregedoria-Geral nesse Sistema. 

 

                                                           
12. GCWRW n. 009/2018, de 02/02/2018; 010/2018 – GAC – AMFJ, de 14/02/2018; n. 004/GAGSS/2018, de 1º/03/2018; n. 
002/2018, de 05/03/2018; GCWRW n. 027/2018, de 09/04/2018; n. 014/2018 – GAC – AMFJ, de 03/04/2018; GCWRW n. 
031/2018, de 02/05/2018; n. 003/2018, de 08/05/2018; de n. 032/2018, de 08/05/2018; GCWRW n. 046/2018, de 02/07/2018; 
n. 004/2018; de 10/08/2018; n. 005/2018, de 24/08/2018; n. 006/2018, de 02/10/2018; GCWRW n. 060/2018, de 15/10/2018; 
n. GCWRW n. 068/2018, de 11/12/2018.   
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No que concerne ao prazo previsto no artigo 214 do Regimento Interno, que 

trata do Pedido de Vista, o acompanhamento continua a ser feito com a emissão de 

alertas aos gabinetes dos Revisores, semanal ou quinzenal e por e-mail. Em 2018, ao 

todo, foram enviados dez alertas.  

 

Desde março de 2017 a Corregedoria-Geral também encaminha alertas aos 

gabinetes a respeito da demora na aposição de assinaturas em processos eletrônicos. 

Em 2018 foram dezoito alertas. Esclarece-se que em caso de problemas técnicos 

envolvendo a assinatura, uma fez ciente, a Corregedoria acompanha a resolução do 

caso e não emite o correspondente aviso até que a situação volte à normalidade.  

 

11 A Corregedoria-Geral em números 

 

As atividades desenvolvidas pela Corregedoria-Geral demandaram a emissão 

dos seguintes atos e expedientes: 

 

Decisões  07 

Relatórios 02 

Portarias 04 

Memorandos 65 

Ofícios 01 

Informações 20 
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Considerações Finais 

 

Exmos. Presidente, Conselheiros, Auditores e Procurador-Geral do 

Ministério Público junto ao Tribunal, 

 

O ano de 2018 foi extremamente produtivo para a Corregdoria-Geral. Por 

em execução o Plano Semestral de Correição e Inspeção representou um marco para 

o órgão e um avanço para o Tribunal de Contas. 

 

Embora o quadro de pessoal da Corregedoria-Geral seja reduzido frente 

ao rol de atribuições deste Corregedor, o comprometimento com os objetivos  

institucionais mantém toda a equipe firme no propósito de buscar o aprimoramento 

das atividades e com a qualidade que o órgão requer. 

 

É importante registrar que o bom trabalho alcançado é resultado não só 

do trabalho da minha equipe mas, também, das parcerias que a Corregdoria-Geral 

mantém com as demais unidades organizacionais do Tribunal, seja para a obtenção 

de informações e/ou dados que auxiliem o nosso trabalho, seja para a troca de 

experiências e conhecimento.  

 

À vista disso, agradeço a todos que contribuíram com a Corregedoria-

Geral, por meio de suas atividades, atitudes, incentivos, e espero que o ano de 2019, 

com a recondução ao cargo de Corregedor, possamos conduzir o órgão a mais um 

ano produtivo. 

 

Florianópolis, 11 de fevereiro de 2019. 
 

 

 

CONSELHEIRO WILSON WAN-DALL 
Corregedor-Geral do TCE/SC  
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