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Recomendação  nº 03/2016 

 

Teresina, 09 de maio de 2016 

 

Assunto: Procedimentos de Denúncia e Representação. 

 

 

Sr. Presidente, 

 

No uso das atribuições conferidas à Corregedoria por meio do art. 51, XVI 

do Regimento Interno desta Corte de Contas, assim como o disposto nos artigos 4º, 

XVI  da Resolução TCE/PI nº 12/15, a qual determina a competência para orientar e 

fiscalizar, em caráter geral e permanente, as atividades dos órgãos e serviços do 

Tribunal de Contas do Estado do Piauí, bem como de seus membros e servidores no 

desempenho de suas atribuições e, 

Considerando o art. 226 c/c art.234 do Regimento Interno, o qual determina 

que as Denúncias e as Representações recebidas pelo Tribunal de Contas serão 

encaminhadas à Ouvidoria, que fará sua distribuição ao relator. 

Considerando ainda o art. 306 do Regimento Interno, que esclarece o 

procedimento de autuação,  

A Corregedoria orienta: 

O procedimento de autuação é centralizado no protocolo, que relaciona a 

natureza do feito e realiza a distribuição. Compulsando as normas, o ato de 

recebimento e distribuição dos processos de denúncias e representações é ato  sui 

generis, uma vez que pelo normativo regimental a distribuição é de competência da 

Ouvidoria, conforme art. 226, caput.  Todavia, a operacionalização da distribuição 

pela Ouvidoria não é possível, assim, por analogia se aplica o procedimento padrão 

de autuação e distribuição do feito pelo setor de protocolo.   
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 Contudo, inobstante a regulamentação dos procedimentos de denúncias e 

representações nos art. 226 a 236, do Regimento Interno a tramitação destes 

processos tem sido realizada de forma diversa. A mencionada norma regimental 

confere à Ouvidoria a competência para recebimento das denúncias e 

representações, bem como na forma do art. 52, III, para proceder à triagem das 

informações antes de encaminhá-las ao setor competente. 

 É fato que quando da normatização deste procedimento, a Ouvidoria desta 

Corte não havia sido estruturada para exercer suas competências, sendo designada 

a Consultoria Técnica da Presidência para interinamente realizar a triagem. 

Contudo, atualmente a Ouvidoria encontra-se em pleno funcionamento, contando 

com 3 servidores e 1 estagiário, ao passo que a Consultoria Técnica somente possui 

1 servidor para atender todas as demandas de sua competência.  

A presente adequação inclusive já foi objeto em parte na 1ª reunião 

institucional da Ouvidoria, ata anexa, no qual retira o encaminhamento à Consultoria 

Técnica para análise de pedidos de liminares, bem como de todas demandas da 

Ouvidoria, evitando assim a triagem em duplicidade. 

Assim, no intuito de dar total atendimento a normatização regimental, bem 

como no dever de corrigir as impropriedades de tramitação processual, SUGIRO que  

todas as denúncias e representações sejam centralizadas na Ouvidoria, tanto as 

realizadas diretamente no Centro de Atendimento ao Cidadão, como as formalizadas 

no Protocolo deste Tribunal. Dessa forma a Ouvidoria deverá proceder a triagem das 

informações e encaminhá-las ao setor competente, retirando da Consultoria Técnica 

múnus que não lhe compete.  

 

Atenciosamente, 

 

  

Cons. ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 
Corregedor 


