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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA – 2019
Ata da 1ª Reunião da Comissão de Ética do TJDFT, realizada em 5 de fevereiro de 2019,
às 13h30, na Sala de Reuniões da Presidência, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Juiz Assistente da Presidência Dr. Daniel Eduardo Carnacchioni. Presentes os
membros da Comissão, a saber, o Exmo. Senhor Juiz Assistente da Corregedoria, Dr.
Osvaldo Tovani; o Senhor representante da Corregedoria Daniel Carneiro Mendes de
Andrade; a Senhora Consultora Jurídica de Pessoal da Presidência – CJP, Daniela Lucas
Ribeiro de Ávila e a suplente Larissa Maria F. M. N. Nogueira; a Senhora Secretária da
Escola de Formação Judiciária – SEEF, Arlete Garcia Rodrigues; a Senhora
representante da Coordenação da Ouvidoria-Geral – COVG, Carolina Campos Afonso e
a Senhora suplente da Coordenação da Ouvidoria-Geral, Marília Barbosa de Barcelos;
a Senhora representante da Secretaria de Recursos Humanos – SERH, Luciana Essinger
Toledo Varella; o Senhor suplente representante do SINDJUS, Anderson Ferreira da
Silva; a Senhora Coordenadora da Comissão de Ética, Sofia Baesse Gregório e sua
substituta, Jordana Diniz Lara. A Coordenadora da Comissão de Ética deu início à
reunião com apresentação de todos os assuntos a serem debatidos. O primeiro tópico
foi relativo às alterações no Regimento Interno da Comissão de Ética. A Coordenadora
informou que será submetido um novo Regimento Interno ao Tribunal do Pleno em 22
de fevereiro, uma vez que as alterações propostas são robustas e complexas. A ideia
inicial, de apenas alterar e atualizar o regimento em vigor, segundo o Núcleo de
Revisão Textual (NURT), tornaria o texto confuso, e não seria adequado para
documentos dessa natureza. Além disso, o NURT sugeriu a inclusão de um artigo no
Regimento que possibilite novas alterações por meio de Portaria Conjunta, o que é
pertinente pois facilita atualizações posteriores. A Coordenadora, então, informou que
o NURT já repassou o novo documento e que todas as revisões necessárias foram
realizadas. O segundo tópico foi sobre o plano de trabalho da Comissão de Ética. A
Coordenadora relembrou que o plano deverá ser apresentado em abril, terá duração
de um ano, e englobará as seguintes ações: atualização e divulgação do Código de
Ética dos Servidores do TJDFT, considerando as observações do Acórdão 674/2018 do
TCU; divulgação do Código de Ética da Magistratura; elaboração de Política de
Prevenção de Conflito de Interesses; Campanha sobre Assédio Moral e Discriminação
no Ambiente de Trabalho; e ainda atualização da página de Ética no sítio eletrônico do
Tribunal, intranet e internet. Em seguida, a Coordenadora apresentou uma proposta
de campanha sobre “Assédio Moral e Discriminação no Ambiente de Trabalho”.
Informou que já teve duas reuniões com a ACS sobre isso. A campanha, com duração
de aproximadamente um mês, terá início após o carnaval. Serão feitas peças virtuais
todas as semanas da campanha com matérias de esclarecimentos sobre o tema e
sobre o canal de denúncias. Ao final da campanha, será realizada uma palestra, já
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prevista no planejamento da Escola de Formação Judiciária, sobre o assunto, com o
lançamento de um guia de orientações em formato virtual, já elaborado, em parceria
com a Ouvidoria. A Coordenadora informou que utilizou o material do Des. Josaphá
sobre assédio moral no guia e que buscará o apoio dele na campanha. O Guia e seus
principais pontos foram apresentados. A Coordenadora informou que repassará o
material para análise de todos. Foram apresentadas, em seguida, as peças elaboradas
pela ACS. Tanto o Dr. Daniel quanto o Dr. Osvaldo Tovani consideraram as imagens um
pouco pesadas, e sugeriram trabalhar com algo mais sutil, reforçando a ideia de que o
assédio muitas vezes não é ostensivo. A Senhora Arlete sugeriu que fossem utilizadas
as imagens da pesquisa desenvolvida pela Escola sobre discriminação, e que fossem
elaboradas peças a serem colocadas na Escola no período da campanha. Sugeriu
também o uso de tirinhas com diálogos sobre a temática. A Coordenadora informou
que repassará todas essas impressões à ACS. Em seguida, a Coordenadora repassou
informações relativas ao papel da Comissão de Ética na Política de Governança
Institucional. Esclareceu que Ética e Integridade constam como princípios da
governança, e que foi incluído o processo “Promover a Cultura da Ética e da
Integridade” na cadeia de valor do Tribunal. Por fim, a Coordenadora apresentou os
pontos que considerou relevantes do XIX Seminário “Ética na Gestão”, ocorrido em
novembro passado. Falou sobre a palestra “O Papel Educativo das Comissões de Ética”,
com destaque para os marcadores de risco de problemas éticos; sobre a mesa
temática “Ética e Mediação”, que reforçou o fluxo das demandas éticas, que devem ter
início na Ouvidoria; e finalmente, apresentou algumas iniciativas que foram premiadas
no IV Concurso de Boas Práticas na Gestão Pública: Serpro, que utilizou ferramentas de
tecnologia após atualização de seu código de ética para obter a ciência dos servidores;
e o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com a campanha sobre o
Assédio Moral. Finalizados os tópicos pela Coordenadora, Dr. Osvaldo Tovani solicitou
que o processo 1148/2018, que está sob sua relatoria, seja tratado na próxima
reunião. E a Senhora Daniela Ávila informou que também realizará a análise do
processo 21725/2018, sob sua relatoria, no próximo encontro. Ficou decidida a data de
11 de março para a próxima reunião ordinária da Comissão de Ética. Não havendo
mais nenhuma colocação por parte dos presentes, a reunião foi encerrada às 14h20.
Para constar, eu, Sofia Baesse Gregório, Coordenadora da Comissão, subscrevo a
presente ata, assinada por todos os presentes.
DANIEL EDUARDO CARNACCHIONI
Presidente da Comissão
OSVALDO TOVANI
Juiz Assistente da Corregedoria
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DANIEL CARNEIRO MENDES DE ANDRADE
Representante da Corregedoria
DANIELA LUCAS RIBEIRO DE ÁVILA
Representante da Consultora Jurídica de Pessoal da Presidência - CJP
LARISSA MARIA FERREIRA MORAIS NAPOLEÃO NOGUEIRA
Representante da CJP - Suplente
ARLETE GARCIA RODRIGUES
Representante da Escola de Formação Judiciária - SEEF
CAROLINA CAMPOS AFONSO
Representante da Ouvidoria-Geral - COVG
MARÍLIA BARBOSA DE BARCELOS
Representante da COVG - Suplente
ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Representante do SINDJUS - Suplente
SOFIA BAESSE GREGÓRIO
Coordenadora da Comissão de Ética
JORDANA DINIZ LARA
Coordenadora Substituta da Comissão de Ética
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