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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
 

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA

28ª Reunião Ordinária

 

ATA DE REUNIÃO

Data/Hora: 30 de julho de 2015 – 15h30 às 16h00.

Local: Sala 318 – Ed. Sede.

Pauta:

1. Encaminhamento do Ofício nº  10/2015/CE/GM-MJ, de 29-06-2015, que trata de
referência elogiosa à servidora Fernanda Souza, então Secretária Executiva da
CEMJ.

2. Publicação da Portaria MJ nº  850, de 02-07-15, que trata da
3. dispensa da Secretária-Executiva da Comissão de Ética.
4. Processos nº  08650030522015 e 08650120972015.
5. Processo nº  08001.000253/2014-99.
6. Processo nº  08001.003979/2015-64.
7. Processo nº  08001.003981/2015-33.
8. Processo nº  08001.000829/2015-07.
9. Outros assuntos.

ASSUNTOS GERAIS

Aos trinta dias do mês de julho do ano de 2015, às 15h30, na sala 318 do Edifício Sede, reuniram-se para a 28ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética
do Ministério da Justiça (CEMJ), instituída pela Portaria MJ nº  1.660/2012, o membro titular Alexandre Andrade Pires, bem como as integrantes
suplentes Maria Angélica Costa Neto e Ana Paula Lopes Guimarães de Lima Ferreira. Ademais, estava também presente a servidora Sabrina Zuchelli, que
passará a exercer o cargo de Secretária Executiva da CEMJ após publicação de portaria de designação, bem como a estagiária Rayane de Sousa Alves.
Procedendo à abertura da Reunião, passou-se à leitura da pauta e ao desenvolvimento de cada item proposto. Item 1. Encaminhamento do Ofício nº
10/2015/CE/GM-MJ, de 29-06-2015, que trata de referência elogiosa à servidora Fernanda Souza, então Secretária Executiva da CEMJ: o
Sr. Alexandre informou que foi encaminhado o Ofício nº  10/2015/CE/GM-MJ ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
fazendo menção elogiosa à ex-servidora deste Ministério Fernanda Souza em razão dos serviços prestados nesta Comissão de Ética. Item 2.
Publicação da Portaria MJ nº  850, de 02-07-15, que trata da dispensa da Secretária-Executiva da Comissão de Ética: o Presidente informou
que foi publicada a Portaria MJ nº  850, que trata da dispensa da Secretária-Executiva da Comissão de Ética em virtude da posse em cargo público
inacumulável e apresentou aos membros da Comissão a servidora Sabrina Zuchelli que passará a desempenhar a referida função a partir de publicação de
portaria de designação. Itens 3. 08650030522015 e 08650120972015: o Presidente relatou que participou, juntamente com representante da
CONJUR/MJ, de reunião no dia 29.07.15 com a Comissão de Ética Pública (CEP) para tratar sobre as Comissões de Ética que existem no âmbito da
Polícia Rodoviária Federal. Encaminhamento: o Presidente informou que novas reuniões serão realizadas sobre o assunto, não havendo ainda qualquer
definição. Item 4. Processo nº  08001.000253/2014-99: o Presidente informou que em virtude do fim do prazo do Acordo de Conduta realizado
nestes autos o processo foi arquivado e o interessado notificado do arquivamento. Item 5. Processo nº  08001.003979/2015-64: o Presidente deu
ciência aos demais membros da CEMJ acerca do Ofício Circular nº  449/2015/CEP-PR no qual a CEP informa sobre deliberação realizada em sua 156ª
Reunião Ordinária sobre a proibição da integração de servidores não estáveis nas Comissões de Ética, devendo as comissões já constituídas com
servidores não estáveis se abster de prolatar decisões, atuando no âmbito da prevenção e educação. Item 6. 08001.003981/2015-33: o Presidente deu
ciência aos demais membros da CEMJ acerca do Ofício Circular nº  450/2015/CEP-PR no qual a CEP informa sobre deliberação realizada em sua 158ª
Reunião Ordinária através da qual solicita a atuação da CEMJ no sentido de recomendar às autoridades abrangidas pelo Código de Conduta da Alta
Administração Federal integrantes deste Ministério, que ao encaminhar consulta sobre participação em atividades externas, com pedidos de viagens,
diárias ao exterior, dos interessados em eventos internacionais patrocinados, ofereçam requerimento a esta comissão com pelo menos três meses de
antecedência. Item 7. Processo nº  08001.000829/2015-07: tratado na segunda parte da ata, a qual versa sobre temas sigilosos. Outros assuntos: o
Presidente informou que continua em contato com o Gabinete do Ministro visando à nomeação de novos membros da CEMJ. Encerrada a reunião às
16h10, eu, Sabrina Zuchelli, lavrei a presente ata.

PARTICIPANTES
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ALEXANDRE ANDRADE PIRES

Presidente (votante)

 

MARIA ANGÉLICA COSTA NETO

Membro Suplente (votante)

ANA PAULA LOPES GUIMARÃES DE LIMA FERREIRA

Membro Suplente (votante)

 

SABRINA ZUCHELLI

Servidora (não votante)

 

RAYANE DE SOUSA ALVES

Estagiária (não votante)
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Provisória nº  2.200/01.
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FERREIRA, Membro Suplente da Comissão de Ética, em 10/08/2015, às 15:25, conforme
o § 2º  do art. 10 da Medida Provisória nº  2.200/01.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ANGELICA COSTA NETO, Membro
Suplente da Comissão de Ética, em 12/08/2015, às 16:10, conforme o § 2º  do art. 10 da
Medida Provisória nº  2.200/01.
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Comissão de Ética, em 13/08/2015, às 10:54, conforme o § 2º  do art. 10 da Medida
Provisória nº  2.200/01.

Documento assinado eletronicamente por RAYANE DE SOUSA ALVES, Estagiário(a), em
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.justica.gov.br/acesso-a-
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