Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA – 2019
Ata da 8ª Reunião da Comissão de Ética do TJDFT, realizada em 2 de setembro 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; 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; 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. O primeiro tópico foi o processo 13431/2019 de relatoria
do Dr Osvaldo Tovani. Após breve relato sobre o processo, Dr Tovani votou pelo
arquivamento do feito, o que foi acompanhado por unanimidade pelos membros. Em
seguida, tratou-se do processo 21.301/2018. Sr. Roney esclareceu que a Assejus não
entrará com recurso no CNJ contra a decisão da Presidência. Dr Daniel, então, pontuou
que será dado continuidade ao processo no âmbito da Comissão de Ética. A relatora do
processo, a Sra. Arlete Rodrigues deverá, na próxima reunião, apresentar aos membros
o seu voto. Passou-se então a tratar dos andamentos relacionados à aprovação do
novo código de ética do TJDFT. A Coordenadora informou que já iniciou as tratativas
com a ACS para elaboração de campanha de esclarecimento e divulgação do novo
código, e que a ACS irá, inclusive, diagramar o normativo, de forma a torná-lo mais
atrativo para leitura. Relembrou a todos a recomendação do TCU sobre o termo de
compromisso, que corresponde à ciência dos servidores ao novo código, com o
compromisso de seguir todos os preceitos éticos estabelecidos. Dr Daniel sugeriu a
utilização de ferramentas de tecnologia para isso, e solicitou à Coordenadora a
elaboração de ofício sobre esse assunto a ser encaminhado ao setor responsável na
informática. Em seguida, a Coordenadora informou que irá incluir na campanha de
divulgação uma menção ao Código de Ética da Magistratura. Dr Daniel sugeriu que
fosse feito um contato com a Amagis, de forma a ampliar a divulgação. Com relação ao
curso de ética a distância oferecido pela Escola, a Coordenadora informou que já
procedeu as atualizações pertinentes. Passou-se então a tratar do banco de dilemas
éticos, que é uma das recomendações do Acórdão 674/2018 do TCU. A Coordenadora
informou que irá colocar na página de ética um banco de perguntas e respostas
frequentes, o que contou com a concordância de todos. Em seguida, a Coordenadora
apresentou alguns questionamentos relacionados a elaboração de Política de
Prevenção a Conflito de Interesses. Informou que é uma recomendação do TCU, e que
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tem chegado à Comissão diversas dúvidas sobre o assunto. Dr Daniel solicitou uma
análise sobre o que existe relacionado ao assunto na Administração Pública, e que isso
fosse apresentado na próxima reunião da Comissão de Ética. Por fim, a Coordenadora
sugeriu uma ação de promoção da cultura ética no TJDFT, com publicações mensais,
por meio da ACS. Sugeriu alguns nomes, e a Sra Arlete sugeriu o nome “Ética na
prática”. Todos concordaram e aprovaram a sugestão. Finalizada a pauta, ficou
decidida a data de 7 de outubro para a próxima reunião ordinária da Comissão de
Ética. Não havendo mais nenhuma colocação por parte dos presentes, a reunião foi
encerrada às 14h10. Para constar, eu, Sofia Baesse Gregório, Coordenadora da
Comissão, subscrevo a presente ata, assinada por todos os presentes.
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