PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA
LOCAL
Coordenadoria de
Governança
Institucional

Presentes

DATA
03 de agosto
de 2020

INÍCIO

TÉRMINO

DURAÇÃO

14:00h

15:00h

1 hora

Lia Martins Costa e Silva Cruz – Coordenadora
Governança Institucional
Carolyne
Soares
de
Castro
–
Assessora-Chefe
Desenvolvimento de Pessoas
Mônica de Moraes Rego – Coordenadora de Sistema
Informação

de
de
de

Pauta

- Análise do Plano de Trabalho da Comissão de Ética –
exercício de 2019/2020;
- Conteúdo separado para edição dos vídeos referentes
ao Minuto ético – exercício 2020;
- Avaliação do curso de ética disponibilizado pela
ASDEP;
- Módulo de ética do curso de ambientação funcional;
- Minuta cartilha de boas práticas;
- Minuta do programa de integridade;
- Minuta da Política de Combate ao Assédio Moral;
- Minuta Cartilha de Combate ao Assédio Moral;
- Conflito de interesse
- Relatório Anual da Comissão de Ética.

Abertura

Iniciada a reunião, a Presidente da Comissão deu as boas
vindas aos presentes e apresentou a pauta a ser
discutida.
Destacou
que
a
reunião
destina-se
a
apresentação das ações realizadas pela Comissão de julho
de 2019 a julho de 2020, assim como para apresentação do
relatório anual de trabalho, exercício 2019/2020.
REGISTROS

ITEM 1

Minuto Ético. Além dos atuais vídeos, a Comissão
selecionou novo material para edição de vídeos e
solicitou a ASCOM a edição de novos vídeos. A intenção
era substituir os atuais vídeos que visam apresentar o
código de ética do TRT8. Estes são repassados antes dos
cursos em Ead, presenciais e de divulgação nos e-mails
marketing. A Comissão elaborou o conteúdo, contudo, pelo
fato de a contratação de empresa para editar vídeos está
na fase de seleção do fornecedor, a ASCOM informou que
não foi possível editar os vídeos.
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ITEM 2

ITEM 3

ITEM 4

ITEM 5

ITEM 6

ITEM 7

ITEM 8

Na

Em 2019 foi disponibilizado Curso de Capacitação em EaD
relacionado
a
ética.
ASDEP
providenciou
a
disponibilização do curso da ENAP, foi incluído 01 (um)
módulo
sobre
o
código
de
ética
do
TRT8.
Foram
disponibilizadas 2 turmas no 2º semestre de 2019 e uma
turma no 1º semestre de 2020.

Foi elaborado o módulo de ética do curso de ambientação
funcional.

Minuta cartilha de boas práticas. A Coordenadora da
COGIN
apresentou
minuta
da
cartilha.
Após
as
deliberações, a comissão aprovou a minuta a ser
finalizada e apresentada a Presidência deste Tribunal
para apreciação superior.
Foi apresentada a minuta do programa de integridade,
que visa assegurar a conformidade com os princípios
éticos e a observância das leis e normas aplicáveis. Tal
programa deve ser submetido ao Comitê Geral de
Governança e Gestão para análise e deliberação.

A Comissão elaborou minuta da Política de Combate ao
Assédio Moral e da Cartilha de Combate ao Assédio Moral.
O processo nº2436/2019 está com pedido de vista
regimental.
Conflito de interesse: transformar o atual material em
Cartilha. Campanha de divulgação da cartilha através da
ASCOM por meio de enquete virtual intitulada “Você sabe
o que é conflito de interesse?”. O vídeo e a cartilha
não foram editados

Termo final do mandato da Comissão e necessidade de
indicação de nova composição. Será encaminhado os autos
à Diretoria-Geral para designação de nova comissão.

data

e

na

hora

estipulados

acima,

reuniram-se

os
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supra, tendo sido tratados os seguintes assuntos:
Assunto

Proposições a serem apresentadas
à Presidência do Tribunal

1

Minuta Cartilha de boas
práticas

2

Minuta
Programa
integridade;

3

Política de Combate ao
Assédio Moral e Cartilha
de
Combate
ao
Assédio
Moral

4

Relatório
Anual
Comissão de Ética

5

Designação
comissão

de

Encaminha minuta de certilha
para deliberação superior.
de Encaminhamento da Minuta para
apreciação da Presidência e,
sendo aprovado, para o Comitê
Geral de Governança e Gestão
para análise e deliberação.
Apresentação da minuta da
cartilha, que deverá aguardar a
aprovação da Política pelo
Pleno.

da Encaminhamento para apreciação
superior do relatório anual da
comissão
nova Encaminhamento para designação
de nova comissão.

Nada mais havendo, foi encerrada a reunião. Para os devidos fins,
foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada pelos presentes e por mim, Lia Martins Costa e
Silva Cruz, que a digitei.

Lia Martins Costa e Silva Cruz
Coordenadora de Governança Institucional

Mônica Moraes Rêgo Guimarães
Coordenadora de Sistema de Informação

Carolyne Soares de Castro
Assessora-chefe de Desenvolvimento de Pessoas

