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ATA DA 11ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA – 2019
Ata da 11ª Reunião da Comissão de Ética do TJDFT, realizada em 2 de dezembro de
2019, às 13h30, na Sala de Reuniões da Escola de Formação Judiciária, sob a
presidência do Senhor Juiz Assistente da Presidência Dr. Daniel Eduardo Carnacchioni.
Presentes os membros da Comissão, a saber, o Senhor Juiz Assistente da Corregedoria,
Dr. Osvaldo Tovani; a Senhora Consultora Jurídica de Pessoal da Presidência – CJP,
Daniela Lucas Ribeiro de Ávila e a suplente Larissa Maria F. M. N. Nogueira; o Senhor
representante suplente da Escola de Formação Judiciária – SEEF, Felipe Schiavon de
Oliveira; a Senhora representante da Coordenação da Ouvidoria-Geral – COVG,
Carolina Campos Afonso; a Senhora representante da Secretaria de Recursos
Humanos – SERH, Luciana Essinger Toledo Varella; 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 dos assuntos a serem tratados, e destacou o fato de ser a última reunião
ordinária da Comissão de Ética de 2019. O primeiro tópico foi a análise do processo
11.143/2018, de relatoria da Senhora Luciana Varella. A relatora apresentou um
resumo do caso, o contexto em que tudo ocorreu, e as razões que o levaram à análise
da Comissão de Ética, apesar de uma pena na seara disciplinar já ter sido aplicada.
Após alguns debates entre os membros, e leitura de partes do processo, decisão da
Corregedoria, entre outros pontos, decidiu-se, por unanimidade, reforçar o papel
subsidiário da Comissão de Ética, a existência do Conflito de Interesses no caso, e a
recomendação ao servidor de realização de curso sobre ética, leitura e registro de
ciência ao novo Código de Ética e Integridade. Encerrado esse assunto, a
Coordenadora apresentou o novo fluxo dos procedimentos éticos e disciplinares,
desenhado com a ferramenta bizagi, considerando as discussões realizadas em reunião
anterior com os assessores da Presidência e da Corregedoria que atuam nos processos
disciplinares. Após alguns debates e ponderações, decidiu-se colocar em vigor o fluxo
alterado antes de normatizá-lo na portaria a fim de verificar a viabilidade da nova
proposição. Dr Daniel informou que tratará do assunto e do novo fluxo com o Dr Paulo
Giordano, responsável pelos procedimentos disciplinares na Presidência. A
Coordenadora, então, apresentou as entregas da Comissão de Ética de 2019, divididas
pelos meses do ano. Apresentou também os números da Comissão, quantidade de
processos julgados, reuniões realizadas, entre outras ações. E finalizou a reunião com
apresentação de algumas propostas para 2020, considerando o que não foi possível
fazer em 2019 e o que está disposto no plano de trabalho para 2020. Dr Daniel, então,
solicitou à Coordenadora que tais informações sejam compiladas em um relatório a ser
apresentado no próximo ano, em virtude da mudança na gestão do Tribunal. Finalizada
a reunião, o Sr Roney informou aos membros que em 2020 não será mais o
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representante da Assejus na Comissão, e agradeceu pelo tempo em que pode
contribuir com os trabalhos. Ficou decidida a data de 3 de fevereiro de 2020 para a
próxima reunião ordinária da Comissão de Ética. Não havendo mais nenhuma
colocação por parte dos presentes, a reunião foi encerrada às 14h30. Para constar, eu,
Sofia Baesse Gregório, Coordenadora da Comissão, subscrevo a presente ata, assinada
por todos os presentes.
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