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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

  

ATA 

  

PAUTA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

1º/8/2018 

  

Mudanças na Comissão de Ética com a saída da Secretária-Executiva; 

Processos constando denúncias em desfavor de Debora Domicelli de 
Oliveira Cruz da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas: 

Processo nº 08001.000611/2018-97 (relacionados nºs 
08001.000606/2018-84 e 08001.007948/2017-44); 

Processos constando denúncias em desfavor da Servidora Nathalie 
Gonzalez: 

Processo nº 08001.001679/2017-11 (relacionados nºs 
08106.009461/2016-47 e 08020.002639/2016-79). 

Processo nº 08001.007910/2017-71 denúncia em desfavor do Chefe do 
Protocolo Geral, entre outras denúncias; 

Processo nº 080198.002385/2018-29 apresenta denúncia em desfavor 
de Leonice Scremin; 

Processo nº 08198.003084/2018-12 Denúncia em desfavor de 
terceirizados sobre suposta conduta antiética no primeiro jogo do 
Brasil; 

Processo nº 08198.001199/2018-72 – Apresenta denúncias em desfavor 
de Carolina Chaves de Azevedo (relacionado nº 08198.002984/2018-
42); 



Processo nº 08007.009265/2015-18. Francisco Guilherme Nobre Spinelli 
– Engenheiro – Consulta sobre conflito de interesses (todos os membros 
ficaram de fazer mais uma análise); 

Processo nº 08015.000218/2017-63. Solicitação de salas deste 
Ministério em favor do Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados (ACNUR). A Consultoria Jurídica esclarece que não há óbice 
legal e propõe ouvir a manifestação da SPU; 

Processo nº 08001.005345/2018-99. Representação com sugestão 
de Acordo de Conduta Pessoal e Profissional - ACPP - Maria Luiza Bueno 
Benevides, ATPS, lotada na Ouvidoria-Geral; 

Transferência dos Processos para o Ministério da Segurança Pública - 
MSP; 

Palestra sobre Ética e Moral no Serviço Público a ser proferida no dia 
08/08 às 10h no Programa de Ambientação para os servidores 
nomeados para cargos comissionados do MSP; e 

Forma de Denúncias e Comunicados CEMJ. 

  

  

Às quatorze horas e trinta minutos (14h30) do dia primeiro (1º) de 
agosto do ano de dois mil e dezoito (2018), reuniu-se na sala de reuniões 
do Ed. Sede a Comissão de Ética do Ministério da Justiça (MJ), instituída 
por meio da Portaria GM nº 1.516, de setembro de dois mil e seis, em sua 
quinquagésima sétima reunião ordinária (57ª) sob a Presidência 
de MÁRCIO DE FREITAS MOZINI, representante titular. Presentes os 
seguintes membros: KIZIO MAKICELIO DA SILVA SOUSA, Membro 
Titular; CARLA LEITE MARGARISO FERNANDES, Membro 
Titular; LUCIANE FARIA GONÇALVES, Membro Suplente; MARIA JOSÉ 
ALVES DE CARVALHO, Membro Suplente; e INÁCIO FREITAS, Membro 
Suplente. Item 1 - Mudanças na Comissão de Ética com a saída da 
Secretária-Executiva. O Presidente iniciou a reunião informando que a 
Secretária-Executiva MÁRCIA MARIA DA SILVA foi removida para o 
Arquivo Nacional para assumir novas funções, ficando dessa forma a SE 
da CEMJ desfalcada, o que acarretará prejuízos aos controles, prazos e 
instrumentalização dos processos e documentos. Nesse sentido, foi 
solicitado a todos que buscassem um servidor com as características 
necessárias para indicação à SE da CEMJ. Item 2 - Processos constando 
denúncias em desfavor de Debora Domicelli de Oliveira Cruz da 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Foi proposto e aprovado 



que se proponha ACPP englobando os fatos dos processos nº 
08001.000611/2018-97, 08001.000606/2018-84 e 08001.007948/2017-
44. Item 3 - Processos constando denúncias em desfavor da Servidora 
Nathalie Gonzalez. Foi proposto e aprovado que se proponha ACPP 
englobando os fatos dos processos nº 08001.001679/2017-11, 
08106.009461/2016-47 e 08020.002639/2016-79. Item 4 - Processo nº 
08001.007910/2017-71 denúncia em desfavor do Chefe do Protocolo 
Geral, entre outras denúncias. Foi proposto e aprovado que se proponha 
ACPP ao servidor Roberto Moreira Campos.  Item 5 - Processo nº 
080198.002385/2018-29 apresenta denúncia em desfavor de Leonice 
Scremin. Foi proposto e aprovado que se proponha ACPP 
à servidora. Item 6 - Processo nº 08198.003084/2018-12 Denúncia em 
desfavor de terceirizados sobre suposta conduta antiética no primeiro 
jogo do Brasil. Foi lido o relatório com sugestão de arquivamento, o qual 
foi aprovado. Item 7 - Processo nº 08198.001199/2018-72 – Apresenta 
denúncias em desfavor de Carolina Chaves de Azevedo (relacionado nº 
08198.002984/2018-42). Foi proposto e aprovado que se proponha ACPP 
à servidora. Item 8 - Processo nº 08007.009265/2015-18. Francisco 
Guilherme Nobre Spinelli – Engenheiro – Consulta sobre conflito de 
interesses (todos os membros ficaram de fazer mais uma 
análise). Verificar com o servidor se ainda há interesse, pelo lapso 
temporal, e se ainda tiver, aprovar com a ressalva de a empresa se abster 
de trabalhar em qualquer projeto relacionado ao Ministério da Justiça ou 
ao Ministério da Segurança Pública. Item 9 - Processo nº 
08015.000218/2017-63. Solicitação de salas deste Ministério em favor 
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A 
Consultoria Jurídica esclarece que não há óbice legal e propõe ouvir a 
manifestação da SPU. Foi aprovado o Despacho 34 (6540983), o qual 
encaminha à Conjur por pertinência. Item 10 - Processo nº 
08001.005345/2018-99. Representação com sugestão de Acordo de 
Conduta Pessoal e Profissional - ACPP - Maria Luiza Bueno Benevides, 
ATPS, lotada na Ouvidoria-Geral. Foi proposto e aprovado a sugestão das 
partes de se lavrar um ACPP com a servidora. Item 11 - Transferência dos 
Processos para o Ministério da Segurança Pública - MSP. Com a demora 
de a CEP-PR encaminhar Ofício ao MSP, se propôs e foi aceito o 
procedimento de relatar as situações MSP na CEMJ e encaminhar o 
relatório juntamente com os processos relacionados para o Gabinete do 
Ministro do MSP. Item 12 - Palestra sobre Ética e Moral no Serviço 
Público a ser proferida no dia 08/08 às 10h no Programa de 
Ambientação para os servidores nomeados para cargos comissionados 



do MSP. Foi apoiada a iniciativa da Subsecretaria de Administração do 
MSP, bem como se sugeriu a adaptação da palestra para as unidades do 
Ministério da Justiça. Item 13 - Forma de Denúncias e Comunicados 
CEMJ. Foram discutidas as formas de se apresentar denúncias e 
comunicados para apreciação desta CEMJ, cujo consenso levou à decisão 
de que no momento ainda é necessário manter os canais atuais. Nada 
mais havendo a tratar na reunião, foi encerrada e, para constar, eu 
Márcio de Freitas Mozini, Presidente, lavrei a presente ata que depois de 
lida e aprovada será assinada pelos membros da Comissão de Ética do 
MJ. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANE FARIA 
GONCALVES, Membro Suplente da Comissão de Ética, em 13/08/2018, 
às 14:35, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSE ALVES DE 
CARVALHO, Membro Suplente da Comissão de Ética, em 13/08/2018, às 
15:01, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por KIZIO MAKICELIO DA SILVA 
SOUSA, Membro Titular da Comissão de Ética, em 13/08/2018, às 16:06, 
conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por MARCIO DE FREITAS 
MOZINI, Presidente da Comissão de Ética, em 14/08/2018, às 15:07, 
conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015. 

 

 
Documento assinado eletronicamente por CARLA LEITE MARGARISO 
FERNANDES, Membro Titular da Comissão de Ética, em 21/08/2018, às 
15:55, 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 Ética, em 28/08/2018, às 
10:52, conforme o § 1º do art. 6º e art. 10 do Decreto nº 8.539/2015. 

 



 

A autenticidade do documento pode ser conferida no 
site http://sei.autentica.mj.gov.br informando o código 
verificador 6901135 e o código CRC 1914614D  
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo 
site http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo e tem 
validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça. 

 


