
LEI ORGANICA DO TCE-PA 

CAPÍTULO VI  

CORREGEDOR  

Art. 18. Compete ao Corregedor: 

 I - Determinar a realização de correições e inspeções em todas as unidades do Tribunal, de 

ofício ou por decisão do Tribunal Pleno; 

 II - Coordenar o planejamento anual da atividade de correição e de inspeção, encaminhando o 

Plano Anual de Correição ao Presidente e Conselheiros para conhecimento;  

III - fiscalizar o cumprimento dos prazos regimentais e demais instrumentos normativos, bem 

como tomar providências para agilizar a tramitação de processos junto às unidades do 

Tribunal;  

IV - Designar os membros da Comissão Permanente de Correição;  

V - Auxiliar o Presidente na fiscalização e na supervisão da ordem e da disciplina do Tribunal;  

VI - Fiscalizar o cumprimento de Código de Ética; 15  

VII - representar ao Presidente ou ao Tribunal Pleno contraordens manifestamente ilegais e 

irregularidades cometidas por servidor, conforme o caso, propondo as providências que julgar 

necessárias;  

VIII - fiscalizar os instrumentos administrativos disciplinares formalizados ou instaurados 

referentes aos servidores do Tribunal, bem como as sindicâncias que os precederem, se for o 

caso;  

IX - Relatar processo de denúncia ou representação referentes aos servidores do Tribunal;  

X - Propor ao Presidente:  

a) arquivamento de processo de sindicância;  

b) aplicação de penalidade cabível;  

c) formalização ou instauração de instrumentos administrativos disciplinares;  

XI - orientar e fiscalizar os servidores do Tribunal para o fiel cumprimento dos deveres e 

obrigações legais e regulamentares no exercício de suas funções; 

 XII - propor ao Presidente a adoção de medidas, objetivando: 

a) o aprimoramento dos serviços prestados pelo Tribunal; 

 b) o aperfeiçoamento dos processos de trabalho do Tribunal; 

 c) a prevenção, a correção de falhas e omissões por parte dos responsáveis pela prestação do 

serviço;  

XIII - planejar, coordenar e controlar a Corregedoria;  



XIV - expedir provimentos de cumprimento obrigatório para disciplinar matéria de sua 

específica competência ou, quando for o caso, solicitar ao Tribunal Pleno a expedição de ato 

normativo;  

XV - Propor a regulamentação dos procedimentos correcionais, dos instrumentos 

administrativos disciplinares, bem como do funcionamento da Corregedoria;  

XVI - apresentar ao Presidente, trimestral e anualmente, relatório relativo às atividades da 

Corregedoria, bem como divulgar os relatórios gerenciais produzidos;  

XVII - exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas, explícita ou implicitamente, pela 

Constituição, por lei, por este Regimento ou que resultarem de deliberação do Tribunal Pleno. 

§ 1º O funcionamento da Corregedoria será estabelecido por meio de ato normativo do 

Tribunal. 

 § 2º O Código de Ética será estabelecido por ato normativo do Tribunal.  

§ 3º O Corregedor será substituído em suas ausências e impedimentos pelo Conselheiro mais 

antigo no exercício do cargo.  

******(Incisos e parágrafos com redação alterada pelo Ato nº 76 de 20.04.2017) 


