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Reunião Ordinária da Comissão de Ética

DATA LOCAL HORÁRIO

3 de fevereiro de 2022  Google Meet -
Videoconferência

10h

Pauta da Reunião

1. Estruturação da Comissão; 

2. Estratégias para o ano de 2022;

3. Sugestões de integrantes.

Participantes
- Desembargador Lorival Ferreira dos Santos; 

- Magistrado Manoel Luiz Costa Penido; 

- Servidora Iara Cristina Gomes;

- Servidora Lara de Paula Jorge; 

- Servidor Carlos Eduardo Buzan Larica;

- Servidor Jose Antonio de Oliveira; 

- Servidor Sergio de Oliveira Cordeiro. 

Convidados -

O Exmo. Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, Presidente da Comissão de Ética
e Representante dos Magistrados de 2º Grau,  cumprimentou a todos e deu início à
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reunião. Justificou a ausência da servidora Paula Toniatti, Representante da Secretaria
de Gestão de Pessoas e integrante da Comissão de Ética, e enfatizou o art.  13 da
Resolução Administrativa 07/2020 (Código de Ética do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região), que dispõe da competência da Comissão, especificamente o seu inciso I,
que  estabelece  como  atribuição  desta,  “elaborar  plano  de  trabalho  específico,
envolvendo, se for o caso, outras unidades do Tribunal, com o objetivo de criar eficiente
sistema de informação,  treinamento,  acompanhamento e avaliação de resultados da
gestão de ética no Tribunal”.

Em ato posterior, Carlos Eduardo Buzan Larica, Representante dos Servidores de 2º
Grau, e também integrante da Comissão de Ética, foi escolhido Secretário.

O  Servidor  Sérgio  de  Oliveira  Cordeiro,  Representante  da  Secretaria  de  Saúde  e
membro da Comissão de Ética, em ato subsequente, pediu voz e dissertou acerca da
existência  da  Comissão  de  Prevenção  e  Enfrentamento  do  Assédio  no  âmbito  do
Tribunal. Acrescentou que poucos casos chegaram à análise, apenas casos pontuais, e
que as pessoas ainda estão se habituando. Sugeriu que o modelo de exposição da
Comissão de Ética seguisse o praticado pela Comissão supramencionada.    

O Exmo. Magistrado Manoel Luiz Costa Penido, Representante dos Magistrados de 1º
Grau e também integrante da Comissão de Ética, sugeriu convite à profissional com
notável saber e que estivesse atualizado quanto ao ambiente atual, ressaltando que a
questão da ética perpassa todos os setores do Tribunal.  

O  Exmo.  Desembargador  Lorival  Ferreira  dos  Santos  observou,  então,  que  a
modernização dos meios de comunicação, notadamente a Internet, tem exposto cada
vez mais o descompromisso com o ambiente ético.  

A Servidora  Lara  de  Paula  Jorge,  Representante  da  Escola  Judicial  e  membro  do
Comitê de Ética, colocou a estrutura da Escola Judicial à disposição. Indagou, ainda,
como se daria a operacionalização das atividades do Comitê.

O  Exmo.  Desembargador  Lorival  Ferreira  dos  Santos  sugeriu  que,  em um primeiro
momento, o labor recairia sobre a construção de um portal, no qual constaria o Código
de Ética e informações relevantes. Em um segundo momento, a realização de palestras.

A Servidora Iara Cristina Gomes, Representante da Assessoria de Gestão Estratégica e
integrante  do  Comitê  de  Ética,  se  prontificou  a  auxiliar  por  meio  da  Assessoria  de
Gestão  Estratégica  na  criação  de  conteúdos  e  na  alimentação  do  portal  a  ser
desenvolvido. 
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O Servidor Sérgio de Oliveira Cordeiro sugeriu a página da Comissão de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio como paradigma. 

A Servidora Iara Cristina Gomes, novamente, pediu a palavra e manifestou a ideia da
criação de um e-mail institucional para a comunicação entre os membros da Comissão.
O servidor Carlos Eduardo Buzan Larica, complementou indicando também a criação de
um grupo de Whatsapp para a comunicação. As ideias foram acatadas pelos presentes.

Estabeleceu-se que as reuniões acontecerão sempre na primeira quinta-feira de cada
mês.  Havendo  feriado  ou  algum  outro  impedimento,  acontecerá  na  quinta-feira
subsequente.

Também foi  estabelecido a criação de um processo PROAD para arquivamento dos
documentos gerados nas reuniões do presente Comitê.

Ficou agendada a próxima reunião para o dia 3 de março de 2022, às 10h.

APROVAÇÃO DA ATA

Divulgada por e-mail em 25/02/2022

Considerada aprovada em 10/03/2022
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