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9701277 08001.000270/2015-15

Ministério da Jus�ça e Segurança Pública 
Comissão de É�ca 

 

 

PAUTA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEMJSP

13/09/2019

 

1 - Processo nº 08001.003142/2019-49 - Quatro comunicados de irregularidade em desfavor do servidor
F. M., lotado na SENACON;

2 - Processo nº 08084.001131/2018-71 - Consulta sobre comércio de livros na Biblioteca do MJSP. Foi
enviado e-mail à referida Unidade, porém, ainda sem resposta. Os números de telefone disponibilizados
na internet não atendem;

3 - Processo nº 08001.006471/2018-61 - Curso de É�ca para os servidores e gestores da SENASP. Total de
capacitados = aproximadamente 80 pessoas;

4 - Processo nº 08001.003154/2019-73 - Proposta de ações da Comissão de É�ca no Plano Anual de
Capacitação – 2020;

5 - Processo nº 08001.003079/2019-41 - Trabalho acadêmico endereçado à esta CEMJSP;

6 - Processo nº 08001.003069/2019-13 - Designação de membro suplente: Valter Borges de Melo, em
tramitação no Gabinete do Ministro; e

7 - Processo nº 08001.003206/2019-10 - Visita técnica da Comissão de É�ca Pública a esta CEMJSP, no dia
12/09/2019, às 15 horas, e em seguida, às 16h30, reunião destas Comissões com o Gabinete do Ministro.
Pauta: avaliação da CEMJSP e coordenação dos trabalhos. Considerações do Presidente.

 

Aos 13 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 15 horas, em sua Sede na Esplanada dos Ministérios,
Bloco T, Ed. Sede, 3º Andar, Sala 315 - Bairro Zona Cívico Administra�va, Brasília/DF, a Comissão de É�ca
do Ministério da Jus�ça e Segurança Pública (CEMJSP), ins�tuída pela Portaria nº 1660, de 7 de agosto de
2012, realizou sua septuagésima segunda Reunião Ordinária sob a Presidência de MÁRCIO DE FREITAS
MOZINI. Presentes os seguintes membros: SILVANA NUNES DA SILVA, Membro Titular; JANICLER
JULIANA SGUAREZI, Membro Titular; INÁCIO JOSÉ DE FREITAS, Membro Suplente; e LUCIANE FARIA
GONÇALVES, Secretária-Execu�va. O Presidente cumprimentou a todos os servidores presentes e deu
início à reunião, tratando do item 1 - Processo nº 08001.003142/2019-49 - Quatro comunicados de
irregularidade em desfavor do servidor F. M., lotado na SENACON - foi deba�do o procedimento
adequado e os requisitos, como os comunicados são graves, porém sem provas, decidiu-se no�ficar o
comunicado para defesa prévia em fase preliminar, não oportunizando ACPP; 2 - Processo nº
08084.001131/2018-71 - Consulta sobre comércio de livros na Biblioteca do MJSP. Foi enviado e-mail à
referida Unidade, porém, ainda sem resposta. Os números de telefone disponibilizados na internet não
atendem - o presidente solicitou mais prazo para debater o assunto com a Corregedora-Geral; 3 -
Processo nº 08001.006471/2018-61 - Curso de É�ca para os servidores e gestores da SENASP. Total de
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capacitados = aproximadamente 80 pessoas - informado aos membros sobre o sucesso dos cursos
naquela Secretaria; 4 - Processo nº 08001.003154/2019-73 - Proposta de ações da Comissão de É�ca no
Plano Anual de Capacitação – 2020 - informado aos membros sobre a mudança dos cursos de É�ca
deixarem de ser tema transversal como no PAC-2019 e passar a ser ação de capacitação específica desta
CEMJSP, e essa inicia�va ser concorrente no V Concurso “Boas Prá�cas na Gestão da É�ca” da Comissão
de É�ca Pública da Presidência da República; 5 - Processo nº 08001.003079/2019-41 - Trabalho
acadêmico endereçado à esta CEMJSP - A resposta dada ao interessado foi referendada pelos membros; 6
- Processo nº 08001.003069/2019-13 - Designação de membro suplente: Valter Borges de Melo, em
tramitação no Gabinete do Ministro - informou-se que a portaria já havia sido assinada pelo Sr. Ministro e
que provavelmente será publicada no dia 16/09/2019; e 7 - Processo nº 08001.003206/2019-10 - Visita
técnica da Comissão de É�ca Pública a esta CEMJSP, no dia 12/09/2019, às 15 horas, e em seguida, às
16h30, reunião destas Comissões com o Gabinete do Ministro. Pauta: avaliação da CEMJSP e
coordenação dos trabalhos - Falou-se sobre a visita, foi ponderados os assuntos tratados, os elogios e a
única recomendação sobre o cargo ou função necessários ao incen�vo da fidelização da Secretária-
Execu�va. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, às 16:45 horas, da qual,
para constar, eu, MÁRCIO DE FREITAS MOZINI, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, é assinada
eletronicamente por todos os presentes acima nominados e referenciados.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIO DE FREITAS MOZINI, Presidente da Comissão de
É�ca, em 16/09/2019, às 10:52, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JANICLER JULIANA SGUAREZI, Membro Titular da
Comissão de É�ca, em 16/09/2019, às 11:12, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por INACIO JOSE DE FREITAS, Membro Suplente da Comissão
de É�ca, em 16/09/2019, às 11:16, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVANA NUNES DA SILVA, Membro Titular da Comissão
de É�ca, em 16/09/2019, às 12:47, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANE FARIA GONCALVES, Secretário(a) Execu�vo(a)
da Comissão de É�ca, em 30/09/2019, às 09:14, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº
8.539/2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site h�p://sei.auten�ca.mj.gov.br informando o
código verificador 9701277 e o código CRC DE4B3530  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site h�p://www.jus�ca.gov.br/acesso-a-
sistemas/protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Jus�ça e
Segurança Pública.
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