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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CE/GM

 

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE ÉTICA
 

25ª Reunião Ordinária
 

ATA DE REUNIÃO

DATA/HORA: 23 de abril de 2015 – 15h30 às 16h00

LOCAL: Sala 318 – Ed. Sede.

PAUTA:

1. Capacitações promovidas pela CEMJ.
2. Campanha “A Ét ica começa nas suas

at itudes”.
3. Contato com a Chef ia de Gabinete do

Ministro.
4. Processo nº 08001.000829/2015-07.
5. Outros assuntos.

ASSUNTOS GERAIS

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de 2015, às 15h30, na sala 318 do Edifício Sede,
reuniram-se para a 25ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética do Ministério da Justiça (CEMJ),
instituída pela Portaria MJ nº  1.660/2012, os membros titulares Alexandre Andrade Pires e Valdirene
Francisca Pinto, bem como a integrante suplente Maria Angélica Costa Neto. Ademais, estava
também presente a Secretária-Executiva da CEMJ, Fernanda Souza Carmo Nogueira, 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. Capacitações promovidas pela CEMJ: diante
dos problemas relativos ao contrato de eventos do Ministério, além do atual cenário de
contingenciamento de despesas, os membros presentes decidiram que, ao invés de um Seminário, a
CEMJ promoverá capacitações menores e independentes de dotação orçamentária ao longo de 2015.
Dessa maneira, a Sra. Valdirene sugeriu a realização de palestra ou evento sobre Ética Pública em
outubro, durante a Semana do Servidor, proposta que foi bem recebida pelos demais. Em seguida, o
Sr. Alexandre recomendou que a CEMJ efetue contato com a Coordenação-Geral de Recursos



Ata de Reunio CE 0421812         SEI 08001.000270/2015-15 / pg. 2

Humanos (CGRH) a respeito da organização de tal capacitação. Encaminhamento: será enviado
expediente à CGRH acerca da realização de evento sobre o regramento ético-profissional durante a
Semana do Servidor. Item 2. Campanha “A Ética começa nas suas atitudes”: o Presidente
informou que o segundo e-mail da campanha "A Ética começa nas suas atitudes" foi enviado em 15 de
abril de 2015, a respeito das normas para a participação de agentes públicos em encontros
profissionais com particulares ou representantes de outras instituições. Encaminhamento: conforme
já estabelecido, será dado prosseguimento à campanha por meio do envio de e-mail mensal sobre o
regramento ético-profissional aos agentes públicos deste órgão. Sugestões de temas poderão ser
encaminhadas à Secretária-Executiva da CEMJ. Item 3. Contato com a Chefia de Gabinete do
Ministro: o Sr. Alexandre relatou que, embora tenha realizado várias tentativas, ainda não conseguiu
resposta da Chefia de Gabinete quanto à nomeação dos novos membros da CEMJ ou sobre a
Comissão de Ética da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Encaminhamento: o Presidente e a
Secretária-Executiva continuarão a tentar contato com a Chefia de Gabinete do Ministro para tratar
dos assuntos mencionados. Item 4: tratado na segunda parte da ata, a qual versa sobre assuntos
sigilosos. Item 5. Outros assuntos: não foram abordados outros tópicos durante o encontro.
Encerrada a reunião às 16h00, eu, Fernanda Souza Carmo Nogueira, Secretária-Executiva da CEMJ,
lavrei a presente ata.

PARTICIPANTES

 
ALEXANDRE ANDRADE PIRES

Presidente (votante).

 
VALDIRENE FRANCISCA PINTO

Membro Titular (votante).

 
MARIA ANGÉLICA COSTA NETO

Membro Suplente (votante).

 
FERNANDA SOUZA CARMO NOGUEIRA

Secretária-Executiva (não votante).

 
RAYANE DE SOUSA ALVES

Estagiária (não votante).

 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ANDRADE PIRES, Presidente
da Comissão de Ética, em 28/04/2015, às 09:47, conforme o § 2º  do art. 10 da Medida
Provisória nº  2.200/01.

Documento assinado eletronicamente por VALDIRENE FRANCISCA PINTO, Membro
Titular da Comissão de Ética, em 28/04/2015, às 15:24, 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 05/05/2015, às 08:16, conforme o § 2º  do art. 10 da
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Medida Provisória nº  2.200/01.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA SOUZA CARMO NOGUEIRA,
Secretário(a) Executivo(a) da Comissão de Ética, em 05/05/2015, às 12:49, conforme o §
2º do art. 10 da Medida Provisória nº  2.200/01.

Documento assinado eletronicamente por RAYANE DE SOUSA ALVES, Estagiário(a), em
05/05/2015, às 13:04, conforme o § 2º  do art. 10 da Medida Provisória nº  2.200/01.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.mj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0421812 e o código CRC A38464EC.
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