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Reunião Ordinária da Comissão de Ética

 
 

DATA LOCAL HORÁRIO

5 de maio de 2022  Google Meet -
Videoconferência

10h

Pauta da Reunião

 
1. Aprovação da ata da reunião anterior;
 
2. Aprovação do conteúdo da página da Comissão de Ética;
 
3. Criação de Assunto PROAD;
 
4. 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.
 
-  Servidor Luiz Henrique de Freitas Pereira
 

Convidados -         

 
 
 
 
O Exmo. Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, Presidente da Comissão de Ética,
cumprimentou a todos e deu início à reunião.
 



Posteriormente, os integrantes da Comissão discorreram acerca do parágrafo da ata da
reunião anterior referente aos valores monetários que seriam considerados éticos no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. O Exmo. Magistrado Manoel
Luiz Costa Penido dispôs sobre a sensibilidade do tema, havendo necessidade de
estudos acerca do assunto. A Servidora Lara de Paula Jorge ressaltou a importância de
se ter um parâmetro de valores para uma maior estabilidade e segurança por parte dos
servidores e magistrados, especialmente os de 1º grau de jurisdição, onde o contato
com jurisdicionados e advogados é algo recorrente. A normatização valorativa geraria
um estado de conforto subjetivo para uma eventual recusa ou aceitação. Por fim, o
Servidor Jose Antonio de Oliveira ratificou a necessidade da valoração monetária, pelo
fato da entrega de presentes ser prática recorrente na primeira instância, especialmente
no final do ano. Lembrou, ainda, da previsão de elaboração de norma neste sentido
prevista pelo Código de Ética deste Regional. O Exmo. Desembargador Lorival Ferreira
dos Santos lembrou, então, da época em que atuava no primeiro grau de jurisdição,
mencionando o fato de receber, principalmente no final do ano, brindes de advogados e
jurisdicionados. A partir dessas considerações, foi criado um grupo de trabalho para
levantamento e estudo quanto ao tema, tendo em sua composição a servidora  Iara
Cristina Gomes, o servidor  Carlos Eduardo Buzan Larica e o servidor  Jose Antonio de
Oliveira.
 
Dando andamento à pauta, ocorreu a exposição do layout da página da Comissão de
ética, elaborada pela Assessoria de Gestão Estratégica. Após a apresentação realizada
pela servidora Iara Cristina Gomes, seu conteúdo foi aprovado.  
 
Em momento subsequente, o servidor Carlos Eduardo Buzan Larica discorreu acerca da
criação do assunto “Comissão de Ética” no sistema PROAD. A partir de então, referida
Comissão é inserida no fluxo processual da Alta Administração, podendo encaminhar
eventuais sugestões e demandas.
 
Por fim, o  Exmo. Desembargador Lorival Ferreira dos Santos sugeriu a inclusão de um
painel para abordar o tema “Ética” no Encontro Anual de Magistrados e no Curso de
Desenvolvimento de Gestores, a serem organizados pela Escola Judicial do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região. A servidora Lara de Paula Jorge apresentou a
ideia da elaboração de vídeos curtos ao longo do ano para a transmissão do conteúdo.
A sugestão foi aprovada pelos integrantes da Comissão.
 
A próxima reunião ficou agendada para o próximo dia 2 de junho de 2022 às 9 h.
 

 
APROVAÇÃO DA ATA

Divulgada por e-mail em 01/06/2022

Considerada aprovada em 02/06/2022
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