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2ª Reunião Ordinária 

MEMÓRIA DE REUNIÃO 

Data/Hora 11 de setembro de 2012 – 14:30 às 17:45 horas 

Local: Sala 328 – Ed. Sede 

Pauta: 

Reunião agendada pela Comissão de Ética Pública. Assunto: Supervisão 
técnica. Referente ao Ofício nº 160/2012-CEP/PR, de 27.07.12. 

DESCRIÇÃO 
Aos onze dias do mês de setembro do ano de 2012, às 14h30, na sala 328 do Edifício Sede 
deste Ministério reuniram-se para a 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Ministério 
da Justiça (CE/MJ), instituída pela Portaria MJ nº 1.660/2012, os titulares (Dr. Ronaldo, Dr. 
Delci e Dr. Guilherme) e uma suplente (Dra. Angélica) daquela Comissão com representantes 
da Comissão de Ética Pública (Dra. Renata, Secretária-Executiva da Comissão de Ética 
Pública e Dra. Cintia, assessora jurídica da CEP. A Dra. Renata procedeu a apresentação da 
Comissão de Ética Pública, bem como solicitou a apresentação dos demais componentes da 
mesa. Na seqüência, explicou que a presente reunião tratava-se de visita técnica, para 
confecção de Relatório de Supervisão do período de maio de 2011 a abril de 2012. Entretanto, 
antes do início dos trabalhos preencheu o formulário de atualização cadastral da Comissão. 
Algumas informações das suplentes ficaram pendentes e serão encaminhadas oportunamente. 
Ressaltou que não é obrigatório a Comissão de Ética ter Código ou Regimento Interno. 
Contudo, as Unidades desconcentradas devem submeter seus normativos ao da Unidade 
central, bem como as regionais tem atribuições apenas educativa, preventiva e de remessa. 
Informou que, tendo em vista que a CE/MJ realizou a primeira reunião em 20.08, a 
prorrogação dos mandatos poderão contar do efetivo exercício da Comissão. Do Relatório de 
Supervisão, ficaram pendentes os seguintes dados a serem encaminhados por Ofício: 
levantamento de agentes públicos (incluir tercerizados, colaboradores e estagiários) e 
quantidade de unidades desconcentradas. Sugeriu que os códigos de órgãos integrantes da 
estrutura do MJ sejam revistos pela CE/MJ, bem como a Portaria MJ nº 848/2006. Informou 
ainda que as Comissões de Ética são unidades híbridas, pois se submetem tecnicamente à CEP 
(questões relativas aos normativos éticos) e administrativamente à Pasta que se vincula. 
Ressaltou que a CE/MJ deve ser estruturada a fim de ter funcionamento contínuo, com sala, 
arquivos próprios e canal reservado para recebimento de denúncias, bem como recomendou 
os membros assistirem o curso Curso de Gestão e Apuração da Ética Pública e o XIII 
Seminário Ética na Gestão  organizados pela CEP. Sugeriu que seja feita divulgação desse 
canal reservado.  Fez uma explanação acerca dos procedimentos de reserva à luz da Lei de 
Acesso à Informação e dos limites de atuação da Comissão de Ética. Encerrada esta etapa de 
supervisão, todos se dirigiram à sala da Chefia de Gabinete para reunião com o Senhor Chefe 
de Gabinete. A Senhora Secretaria-Executiva da CEP orientou ao Senhor Chefe de Gabinete 
sobre as atividades a serem desenvolvidas pela CE/MJ, bem como solicitou o apoio para a 
concretização. Encerrada a reunião às 17h45. Eu, Rebeca Dias Cario, procedi ao registro da 
presente memória de reunião. 

PARTICIPANTES 
Nº NOME COMPLETO ASSINATURA 
1 Ronaldo Alves Nogueira  



2 Delci Carlos Teixeira  

3 Guilherme Almeida de Almeida  

4 Maria Angélica Costa Neto  

5 Rebeca Dias Cario  

6 Renata Emericiano   

7 Cintia   

 


