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1. Reuniões internas por videoconferência 

A unidade realizou diversas reuniões internas acerca dos seguintes temas: 

1. Controle de prazos e alertas do sistema e-TCEES; 

2. Monitoramento da correição de 01/2019; 

3. Procedimentos disciplinares; 

4. Projeto do Guia da Lei de Abuso de Autoridade; 

5. Projeto Observatório de Desempenho Institucional; 

6. Prestação de Contas junto ao Presidente dos projetos apontados acima; 

7. Realizadas oitivas disciplinares; e 

8. Reuniões administrativas do setor. 

 

2. Reuniões externas por videoconferência 

Esta unidade foi representada pela servidora Sandra Friggi Rangel, no dia 29 de 

setembro, na 2ª Reunião Ordinária de 2020 da Rede de Corregedorias - PROCOR - 

Programa de Fortalecimento de Corregedorias. 

Ao longo dos meses de julho, agosto e setembro foram realizadas diversas reuniões 

com a Comissão de Atualização da Cartilha das Corregedorias, integrante do Comitê 
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Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa 

(IRB), tendo a Corregedoria sido representada pelo servidor Vitor Lessa. 

 

3. Correição de 2020 

Foram iniciados os trabalhos com reuniões no decorrer do último trimestre, coleta de 

dados e elaborado o relatório preliminar. 

 

4. Atividades técnicas e administrativas da Corregedoria   

 Avaliação de servidor em estágio probatório; 

 Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor; 

 Elaboração de informações de nada consta de processos disciplinares para fins 

de aposentadoria; 

 Elaboração de portarias; 

 Entrega do cronograma das etapas, percentual de execução e pontos de atenção 

do projeto Observatório de Desempenho Institucional; 

 Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade; 

 Instrução de processos disciplinares;  

 Participação no Projeto do Guia da Lei de abuso de Autoridade, e finalização do 

guia;  

 Protocolo de frequência de servidor;  

 Solicitação de expedição de ofícios externos; e 
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 Suporte/atendimento às unidades técnicas e administrativas do Tribunal. 

 

Rodrigo Coelho do Carmo 

Conselheiro corregedor 

 


