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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA – 2019
Ata da 2ª Reunião da Comissão de Ética do TJDFT, realizada em 11 de março de 2019,
às 13h30, na Sala de Reuniões da Escola de Formação Judiciária, 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 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 representante do SINDJUS, Abdias Trajano Neto; o Senhor
representante da ASSEJUS, Roney Marcelino da Silva; e a Senhora Coordenadora da
Comissão de Ética, Sofia Baesse Gregório. A Coordenadora da Comissão de Ética deu
início à reunião com apresentação de todos os assuntos a serem tratados. O primeiro
tópico foi relativo à decisão no processo 1148/2018 de relatoria do Dr. Osvaldo Tovani,
que de forma breve explanou aos membros as razões que ensejaram a abertura do
processo. Sugeriu, em seguida, o arquivamento do feito. A sugestão foi acolhida por
unanimidade. Em seguida, iniciou-se discussão em torno do processo 21301/2018, sob
relatoria da senhora Luciana Varella. O Dr Daniel apresentou os fatos que levaram à
abertura do processo. Foram lidos alguns documentos do processo como o relatório da
Comissão Disciplinar e a decisão da Presidência que encaminha o feito à Comissão de
Ética. A relatora se declarou suspeita para elaborar o relatório do processo, e então se
decidiu repassar a relatoria à Senhora Arlete Garcia Rodrigues, representante da
Escola, próximo membro designado na Portaria Conjunta 14/2019. Dr. Daniel solicitou
à Arlete que estudasse o processo e trouxesse à próxima reunião o relatório para
análise e votação pelos membros da Comissão de Ética. A Coordenadora, então,
passou ao próximo assunto, relativo à sessão do pleno, que analisou a minuta do novo
Regimento Interno. Apresentou decisão daquele colegiado em que foi sugerida a
inclusão de um artigo com a composição da Comissão. A Coordenadora, então,
informou que providenciará as alterações necessárias no documento para atender a
sugestão indicada. Dr Daniel, então, afirmou que o regimento com essa alteração será
votado na próxima sessão do pleno. Passou-se ao próximo tópico que diz respeito à
sugestão feita pela Coordenadora ao Núcleo de Contratos do Tribunal, considerando o
disposto no Acórdão do TCU 674/2018. A Coordenadora informou que foi apontada no
Acórdão, como boa prática, a inclusão em todos os contratos do Tribunal de cláusula
obrigacional de respeito ao regramento ético e de integridade estabelecido pela
organização. Informou que conversou com o responsável pelo Núcleo de Contratos e
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apresentou a sugestão dada pelo núcleo, que foi aprovada por todos os membros da
Comissão. Em seguida, a Coordenadora apresentou o cronograma do plano de
trabalho da Comissão de Ética, com indicação de todas as ações, objetivos, áreas
envolvidas e prazo de início e término das atividades. Passou-se então a falar sobre a
campanha “Assédio Moral e Discriminação no Ambiente de Trabalho”. A coordenadora
apresentou o currículo da Professora Doutora da Unb que ministrará palestra ao final
da campanha sobre o tema. Reforçou a data de 4 de abril para realização da palestra.
Dr Daniel, então, sugeriu que a senhora Arlete fizesse a abertura do evento, dando as
boas-vindas à palestrante. Por fim, a coordenadora apresentou sugestões para
proceder aos trabalhos de atualização do Código de Ética do Tribunal. Sugeriu a
realização de reuniões semanais no mês de abril com os membros da Comissão a fim
de compilar todas as sugestões ao novo código, e apresentar uma 1º versão atualizada
no dia 6 de maio. Todos concordaram com a sugestão proposta, e o Dr. Daniel ainda
sugeriu que as reuniões ocorram na sala de reuniões da Escola. Ficou decidida a data
de 1º de abril para a próxima reunião ordinária da Comissão de Ética. Não havendo
mais nenhuma colocação por parte dos presentes, a reunião foi encerrada às 14h50.
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
DANIEL CARNEIRO MENDES DE ANDRADE
Representante da Corregedoria
DANIELA LUCAS RIBEIRO DE ÁVILA
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LARISSA MARIA FERREIRA MORAIS NAPOLEÃO NOGUEIRA
Representante da CJP - Suplente
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ABDIAS TRAJANO NETO
Representante do SINDJUS
RONEY MARCELINO DA SILVA
Representante da ASSEJUS
SOFIA BAESSE GREGÓRIO
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