
DIRETRIZES DE CONTROLE EXTERNO 

Projeto Qualidade e Agilidade dos TCs 



Resolução Atricon 01/2014  

Domínio E – Estrutura e Gestão de Apoio-QATC 13 - Corregedoria  

Conselheiro Edilson de Sousa Silva 

Corregedor-Geral do Tribunal de Contas de Rondônia 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

a) Estar na estrutura organizacional 
-A Corregedoria do TCE-RO está prevista na estrutura organizacional do tribunal, conforme Lei Orgânica do 

TCE-RO (LC nº 154, de 26/7/1996, com redação dada pela LC nº 799, de 25/9/2014, Anexo I);  

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

a) Estar na estrutura organizacional 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

b) Possuir suas atribuições definidas em 
instrumento normativo aprovado pelo Colegiado 
(atribuições da unidade e não somente do 
Corregedor) 

A Corregedoria do TCE-RO possui suas atribuições definidas não apenas em instrumentos normativos 
internos, mas em Lei Complementar, conforme se vê abaixo: 

- Lei Orgânica do TCE-RO (Lei Complementar nº 154, de 26/7/1996, com a redação dada pela LC nº 
799, de 25/9/2014);  

- Regimento Interno do TCE-RO (Resolução Administrativa nº 5, de 13/12/1996, com a redação dada 
pela Resolução nº 115, de 26/4/2013);  

- Regimento Interno da Corregedoria (Resolução nº 144, de 13/11/2013); 

 

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

c) Possuir estrutura física própria (distinta do 
Gabinete do Corregedor) 
A Corregedoria do TCE-RO possui suas estrutura física própria, localizada no 3º andar do Edifício Sede do 
TCE-RO, distinta do Gabinete do Corregedor, que fica no 1º andar do Edifício  Anexo. 

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

d) Possuir estrutura de pessoal própria (distinta do 
pessoal do Gabinete do Corregedor), pertencente, 
majoritariamente, ao quadro efetivo 
 

A Corregedoria do TCE-RO possui estrutura de pessoal própria, distinta do pessoal do Gabinete, composta: 

1 Chefe de Gabinete (servidor efetivo); 

1 Assistente de Gabinete (ocupante de cargo em comissão); 

1 Assistente de Gabinete (servidora efetiva); 

3 Assessores (1 servidora efetiva; 2 ocupante de cargos em comissão); 

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

 

e) Possuir Comissão Permanente de Correições 
 

 

 

A Corregedoria do TCE-RO desde o início do ano de 2012 realizou correições com comissão composta de 
seus próprios servidores, os quais, porém, recentemente, foram nomeados para compor comissão 
permanente, conforme Portaria nº 24, de 8/12/2014. 

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

f) Possuir Comissão Processante Permanente 
(Processo Administrativo Disciplinar e de Sindicância) 
 

A Corregedoria do TCE-RO possui duas comissões processantes permanentes distintas, ambas 
funcionando nas dependências da Corregedoria, mas com autonomia garantida: 

i)Comissão Permanente de Sindicância-CPS (Portaria nº 1.922, de 11/12/2013); 

ii)Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar-CPPAD (Portaria nº 1.923, de 
11/12/2013) 

Ambas são compostas por servidores efetivos e estáveis (incluindo os suplentes) e, na grande maioria, 
Auditores de Controle Externo). 

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

 

g) Possuir regulamento para o procedimento 
disciplinar no âmbito interno 
 

 

As Comissões Permanentes (CPS e CPPAD) possuem agora Manual próprio, no qual são previstas suas 
atribuições, bem como a regulamentação dos seus procedimentos. Trata-se da Resolução nº 171, de 
21/11/2014.  

 

 

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

h) Possuir espaço próprio na intranet e na página do 
Tribunal na internet 
 

 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO possui espaço próprio na intranet e na internet (mesma página da 
intranet, sem restrição de informação).  

 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

i) Possuir sistema informatizado que possibilite o 
gerenciamento dos processos, procedimentos e dos 
prazos processuais, com alertas automáticos 
 

O Tribunal de Contas de Rondônia teve a honra de apresentar aos seus servidores e jurisdicionados, no 
último dia 10, o novo sistema de controle processual, agora eletrônico, denominado Processo de Contas 
Eletrônico-PC-e. Porém, já contava com um sistema informatizado denominado Sistema de 
Acompanhamento Processual-SAP, ora desativado. 

O novo sistema PC-e será integrado em breve por uma ferramenta de B.I., que permitirá a emissão de 
alertas automáticos de controle de prazos, o que, de resto já era realizado pontualmente em 
procedimentos próprios pela Corregedoria  (como, por exemplo, controle do prazo de entrega de 
relatórios de auditoria, controle do julgamento das prestações de contas antigas, controle do prazo de 
julgamento de embargos de declaração, etc). 

 

 



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

j) Contemplar, no Plano Estratégico do Tribunal, 
iniciativas voltadas ao comportamento ético, com 
aferição periódica de resultados 
 

O Tribunal de Contas de Rondônia adotou os Códigos de Ética para Membros e Servidores elaborados pela 
ATRICON, e por nós inserido novas condutas vedadas, por meio de Resoluções (Resoluções nº 99 e 100, de 
22/6/2012), previstas na Lei Orgânica do TCE-RO (LC nº 154, de 26/7/1996, com redação dada pela LC nº 
799, de 25/9/2014). 

As iniciativas voltadas ao comportamento ético, na nossa realidade, são decorrência da própria atividade 
correcional (correições ordinárias, extraordinárias, inspeções, atividade de correição permanente e de 
forma difusa nos procedimentos de Averiguação Preliminar, Sindicância e PAD’s, nos quais a conduta dos 
membros e servidores são, eventualmente, avaliadas pela Corregedoria-Geral). 

   



Dimensão: Estrutura da Corregedoria 

k) Possuir matriz de negócio da Corregedoria 
(missão, visão e valores) 
 

O Planejamento Estratégico do TCE-RO 2011/2015 não contemplou diretamente ações para a 
Corregedoria-Geral, até então carente de uma estrutura física e de pessoal à altura de suas atuais 
atribuições. 

 

A revisão, contudo, do Planejamento em vigor, prevista para o início de 2015, contemplará matriz de 
negócio própria para a Corregedoria-Geral, prevendo expressamente sua missão, sua visão e seus valores.  



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

a) Possuir o seu Regimento Interno 
 

 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO possui Regimento Interno (Resolução nº 144, de 13/11/2013), no qual 
são previstas a organização e as atribuições do Corregedor-Geral, do Chefe de Gabinete, da Assessoria, da 
Assistência de Gabinetes, do Cartório e das Comissões. 

 

Trata, também, dos atos e dos expedientes, do Regime Disciplinar e dos procedimentos internos.  



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

b) Possuir normativo próprio das Comissões 
Processantes (PAD e Sindicância) 
 

Como já dito, na alínea “g”, da Dimensão Estrutura da Corregedoria, as comissões possuem Manual 
próprio, recentemente aprovado por meio de Resolução, no qual estão previstas, em suma: 

a)Forma de composição das comissões; 

b)Princípios, critérios,  garantias e fontes do processo disciplinar; 

c)Procedimento da Sindicância e do PAD; 

d)Atribuições dos membros; 

e)Rito procedimental (prova, audiências, interrogatório, incidentes); 

f)Previsão do Termo de Ajustamento de Conduta-TAC (também previsto em Lei Complementar – LC nº 307, 
de 1º/10/2004, com redação dada pela LC nº 799, de 25/9/2014); 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

c) Possuir regulamento para os procedimentos de 
correição ordinária e extraordinária, adotando-se as 
diretrizes estabelecidas no modelo definido pelo 
CCOR 
 

Os procedimentos de correição ordinária e extraordinária da Corregedoria-Geral do TCE-RO estão 
previstos na Resolução nº 152, de 6/3/2014. 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

d) Possuir metas e indicadores de desempenho 
quanto à realização de correições ordinárias 
 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO traça suas metas e indicadores casualisticamente, de forma difusa, ao 
proceder a cada correição, mediante a fixação de recomendações e sugestões aos gestores do tribunal, 
monitorando, posteriormente, o seu cumprimento, tendo em vista que todos os relatórios conclusivos são 
levados à aprovação perante o Pleno do Conselho Superior de Administração do TCE-RO. 

No ano de 2012, fez correição, por exemplo, na então Divisão de Documentação e Protocolo-DIVDP, que, 
após recomendações da Corregedoria-Geral foi totalmente reestruturada (estrutura física, de pessoal e de  
atribuições), passando a se chamar, inclusive, Departamento de Documentação e Protocolo-DDP. 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

e) Realizar, no mínimo, uma correição ordinária por 
ano, nas unidades do Tribunal, incluindo os 
Gabinetes dos membros 
 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO, após reestruturação iniciada em 2012, realizou correições nos seguintes 
setores: 

2012 – Divisão de Documentação e Protocolo; 

2013 – Secretarias Regionais de Controle Externo de Ariquemes, Cacoal e Vilhena; 

2014 – Gabinetes dos Conselheiros, inclusive na Presidência; 

OBS: Estímulo à criação da Corregedoria do MPC, com recente celebração de Acordo de Cooperação 
entre ambas as Corregedorias;  



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

f) Expedir provimentos, recomendações e 
orientações 
A Corregedoria-Geral do TCE-RO, após reestruturação iniciada em 2012, editou, além das recomendações 
e orientações endoprocessuais: 

 

2012 – 16 Recomendações;  

2013 – 8 Recomendações; 1 Instrução Normativa; 

2014 – 10 Recomendações; 1 Instrução Normativa; 1 Decisão Normativa; 

 

Além disso,  neste período, submeteu ao Pleno do Conselho Superior de Administração do TCE-RO, 
propostas de Emenda à Constituição Estadual (1), propostas de alteração de Leis Complementares do 
tribunal (7), além de 88 propostas de Resolução, todas inseridas na página institucional da Corregedoria e 
do TCE-RO (tópico “legislação”). 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

Destaco, entre as mais importantes: 

i) EC nº 82/2013 – estabeleceu, para a escolha de Conselheiros do TCE-RO, o preenchimento dos 
requisitos previstos na Lei da Ficha Limpa; 

ii) Lei Complementar 806, de 12 de dezembro de 2014, que regulamenta a promoção de Conselheiros 
Substitutos ao cargo de Conselheiro; 

iii) Recomendação nº 8/2012/CG - recomenda a observância dos dispositivos da Lei Ficha Limpa para 
provimento dos cargos em comissão (Originou a Resolução n. 95/TCE-RO/2012); 

iiv) Recomendação nº 2/2013/CG - recomenda o procedimento para decretação do sigilo das denúncias e 
representações (Operações com MPE, PF e PC); 

v) Resolução n. 146/TCE-RO/2013 - aprova o Fluxograma de Macroprocessos e Processos do Tribunal de 
Contas de Rondônia; 

vi) Resolução n. 165/2014/TCE-RO - regulamenta o Processo de Contas Eletrônico no âmbito do Tribunal 
de Contas de Rondônia; 

vii) Resolução n. 166/2014/TCE-RO - dispõe sobre o uso do certificado digital no âmbito do Tribunal de 
Contas e dá outras providências 

viii) Resolução n. 167/2014/TCE-RO - estabelece os critérios para vista dos autos do Processo de Contas 
Eletrônico por meio do Sistema de Processo de Contas Eletrônico; 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

g) Acompanhar o cumprimento de provimentos, 
recomendações e orientações 
 

Todas as manifestações da Corregedoria-Geral são acompanhadas de perto, de forma que nenhum 
procedimento instaurado é arquivado sem que haja certificação nos autos do pleno atendimento das 
determinações expedidas, ou, em caso de impossibilidade de cumprimento, das respectivas justificativas. 

 

Durante as Correições também é verificado, em tópico especial, o cumprimento das Recomendações da 
Corregedoria.  



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

h) Controlar os prazos processuais 
 

Independentemente do atual sistema Processo de Contas Eletrônico-PC-e, que será aperfeiçoado como 
dito, com ferramenta de B. I. para a emissão de alertas automáticos, a Corregedoria, desde de 2012, 
monitora prazos em variados procedimentos  instaurados para essa finalidade. 

Cito, por exemplo: 

 

i) Processo nº 3767/2012 - monitoramento do julgamento de Prestações de Contas pendentes; 

ii) Processo nº 2008/2013 -  monitoramento do julgamento de Embargos de Declaração; 

iii) Processo nº 3367/2014 – monitoramento do trabalho desenvolvido pela SGCE para atendimento da 
resolução nº 01/2014-ATRICON; 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

i) Recomendar que os relatórios gerenciais do 
Tribunal sejam disponibilizados na internet 

l) Disponibiliza os relatórios gerenciais na internet 
 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO não apenas recomenda, como também faz publicar em sua página 
institucional, mensalmente, o relatório estatístico de julgamento por relator, que é elaborado pela SPJ. 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

j) Fomentar o comportamento ético dos membros e 
servidores (campanhas de conscientização baseadas 
no Código de Ética) 
 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO já possui registrada em seu calendário de atividades para o ano de 2015 a 
previsão de campanhas de conscientização sobre o comportamento ético de membros e servidores. 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

k) Instaurar procedimentos destinados à apuração da 
competência para a indicação de Conselheiro, no 
caso de vacância, e, após a nomeação, à análise do 
preenchimento dos requisitos constitucionais e legais 
para a posse, expedientes a serem submetidos à 
deliberação do Tribunal Pleno 
 

Nesse tópico, a Corregedoria do Tribunal de Contas de Rondônia, atuou ativamente no provimento da 
vaga deixada pelo Conselheiro José Gomes de Melo, último membro remanescente da primeira 
composição da Corte rondoniense (de 1983). 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

 

 

No primeiro momento, seguindo previsão Constitucional, legal e regimental, instaurou o Processo 
nº 2765/2013, visando indicar ao Presidente a quem caberia a indicação do novo membro. 

 

Após esse importante passo, recebida a indicação (livre, não vinculada, por parte do Governador), 
instaurou procedimento (Processo nº 3086/2013) para analisar se o indicado preenchia os requisitos 
objetivos e subjetivos para tomar posse. 

 

Importante salientar que a cópia integral de ambos os processos foram encaminhadas para todos 
os Tribunais de Contas brasileiros. 

 



Dimensão: Atividades da Corregedoria 

m) Utilizar o Termo de Ajustamento de Conduta 
como meio alternativo às sindicâncias acusatórias e 
aos processos administrativos disciplinares, no caso 
de infrações leves 
 

A Corregedoria-Geral do TCE-RO, antes mesmo da edição da Lei Complementar nº 799, de 25/9/2014, que 
inseriu novos dispositivos na LC nº 307/2004, passando a prever expressamente a possibilidade de 
utilização do TAC, já o aplicava em seus procedimentos disciplinares, de forma analógica,  como instituto 
despenalizador, para os casos de infrações disciplinares de menor gravidade. 



OBRIGADO! 

 

CONSELHEIRO EDILSON DE SOUSA SILVA 

Corregedor-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 

 

 

Telefones: (69) 3211-9060 (Gabinete) 

  (69) 3211-9024 (Corregedoria) 

E-mail: conselheiro.edilsonsilva@tce.ro.gov.br 



 
 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADO! 
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