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ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA – 2018
Ata da 2ª Reunião da Comissão de Ética do TJDFT, realizada em 19 de março de 2018,
às 13:30 horas, na Sala de Reuniões da Presidência, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Juiz Assistente da Presidência Dr. Gilmar Tadeu Soriano.
Presentes os membros da Comissão, a saber, o Excelentíssimo Senhor Juiz Assistente
da Corregedoria, Dr. Caio Brucoli Sembongi; o Senhor Assessor Jurídico da
Corregedoria Daniel Carneiro Mendes de Andrade. Presentes, ainda, a Senhora
Consultora da Consultoria Jurídica de Pessoal da Presidência - CJP Daniela Lucas
Ribeiro de Ávila e a suplente Larissa Maria F. M. N. Nogueira; o Senhor Epitácio do
Nascimento Sousa Júnior, representante da ASSEJUS e o Excelentíssimo Senhor Dr.
Daniel Carnacchioni.
O Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão, Gilmar Tadeu Soriano, iniciou a
reunião informando que a ata da reunião anterior será encaminhada a todos os
componentes

para

que

façam

comentários,

sugestões e

correções

para,

posteriormente, ser aprovada por email. Em seguida apresentou o Exmo. Dr. Daniel
Eduardo Carnacchioni, Juiz Assistente da Presidência da próxima gestão, aos membros
presentes. Informações a respeito do formato da Comissão como seu funcionamento e
atual estrutura foram repassadas ao Exmo Dr. Daniel. Enfatizou-se a necessidade de
alteração do Código de Ética e, posteriormente, realizar o Regimento Interno da
Comissão de Ética. Insta salientar que a alteração do Código de Ética trará maior
poder ao Regimento Interno, sendo que este não deva ultrapassar os limites daquele.
o Exmo Dr. Daniel sentiu a necessidade de explicar no Regimento Interno a diferença
entre conflito ético e conflito ético disciplinar para que seja repassado a todos que a
Comissão de Ética trabalhará com demandas puramente éticas, deixando as demandas
éticas disciplinares para análise da CED. Diante disso, Exmo Dr. Gilmar ressaltou que a
Comissão de Ética possui caráter subsidiário onde, primeiramente, a demanda será
analisada pela Comissão de Ética Disciplinar e, caso o assunto for cunho somente ético,
será encaminhado à Comissão de Ética. .
Para tanto, Exmo Dr. Daniel destacou a necessidade do novo Código de Ética prever
alguma penalidade quando houver uma infração ética, além do Termo de Ajustamento
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de Conduta já utilizado. Por fim, antes da análise dos processos, Exmo Dr. Gilmar
confirmou que o Presidente, Exmo Des. Mario Machado, está providenciando uma
Portaria para incluir uma cadeira da SEEF na Comissão de Ética.
Passou-se á análise dos processos:
1) SEI 0020847/2017: Diante da manifestação da ACS por meio de despacho que
informou “...que a divulgação preventiva solicitada no despacho CET 0366927, neste
momento, será precipitada...”, a Comissão propôs que se encaminhasse o processo ao
Presidente para que determine à ACS o cumprimento da demanda solicitada pela
Comissão de Ética. A CET também propôs passar informações e orientações,
colocando-se à disposição para que seja realizada a campanha juntamente com a ACS.

2) SEI 0022656/2017: Diante relatório da SESA que informou “que já está sendo
elaborada na SESA proposta de modificação da referida portaria ( Portaria Conjunta
52/2007), com o objetivo de atualizar e aprimorar este e outros pontos relativos à
homologação de licenças médicas.”, o relator dos processo, Exmo. Dr. Gilmar Tadeu
Soriano, deliberou que fosse feita, pela própria SESA, uma campanha educativa para
que não mais ocorra situações como essa relatada nos autos e informar a todos que
uma nova Portaria, em substituição à Portaria Conjunta 52/2017, está sendo
elaborada. Votou, também, para que o processo seja sobrestado até que se formule a
nova norma.
Voto do relator: “Constar em ata que a CET está tomando as providências necessárias
internas e que está sendo estudada pelos órgãos competentes a nova legislação; não é
o caso de manter o processo aberto, pois é uma denúncia anônima; vota para que a
própria SESA envie um email informando sobre a mudança da Portaria e que faça uma
campanha educativa, por meio da ACS, informando que a revelação do CID a outras
pessoas é uma conduta não ética.”. Por fim, todos os membros presentes
acompanharam o voto do relator.

3) PA 00969/2013: o relator Exmo. Dr. Caio Brucoli Sembongi confirmou que o caso em
questão não causou dano ao erário no TJDFT, mas sim na Câmara dos Vereadores do
Município de Riacho Fundo/PI. Porém, a conduta do servidor feriu o Código de Ética
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deste Tribunal e sugeriu abertura de procedimento de apuração ética. Voto do relator:
“voto pelo encaminhamento dos autos à Douta Presidência, com sugestão de
determinação de abertura de procedimento de apuração ética, com o subsequente
envio da matéria, caso aceita a sugestão, à Coordenadoria de Ética e Disciplina desta
Corte de Justiça, para a sua instrução, nos termos do que dispõe a Portaria Conjunta 72
de 23/08/2017, em seu art. 2º, incisos II e III. Sem prejuízo, sugiro o envio de cópia dos
presentes autos ao Ministério Público do Estado do Piauí e ao Tribunal de Contas do
Estado do Piauí, para os fins cabíveis” Diante do relatório, os membros presentes
acompanharam o voto do relator.
Não havendo mais nenhuma colocação por parte dos presentes, a reunião foi
encerrada, às 15:00 horas. Para constar, eu, Jordana Diniz Lara, Secretária da
Comissão, subscrevo a presente ata, que segue assinada por todos os presentes.
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