
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E INTEGRIDADE, INSTITUÍDO PELA
RESOLUÇÃO GP N. 157, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

No dia 31 de maio de 2021, das 15h00 min às 16h30min, por meio de videoconferência
na plataforma Google Meet, reuniram-se os membros do Comitê de Ética e Integridade
e  convidados,  com  a  presença  da  Coordenadora  do  Comitê,  Excelentíssima
Desembargadora  Paula  Oliveira  Cantelli,  conforme  espelho  da  lista  de  presentes,
extraída  da  plataforma  de  videocoferência  GMeet,  anexa  ao  final  desta  Ata.  Os
trabalhos  foram abertos  pela Exma.  Desembargadora Paula Oliveira Cantelli  que se
apresentou  e  registrou  boas-vindas  a  todos  os  participantes.  Na  sequência,  os
membros  também  se  apresentaram  e  foi  passada  a  palavra  à  representante  da
Diretoria-Geral, Fernanda Melo Costa Paschoalin, que iniciou a apresentação dos itens
da pauta. 1 – Apresentação dos membros do Comitê; 2 - Programação sobre evento
educativo  (Escola  Judicial);  3)  Discussão  inicial  sobre  Política  de  Prevenção  e
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no TRT3. A
Coordenadora do Comitê sugeriu a divulgação dos temas tratados pela Resolução GP
157/020 para os servidores, magistrados, estagiários e colaboradores do Tribunal, bem
como a criação de um canal  de comunicação. Sugeriu também a realização de um
evento,  por  intermédio  da  Escola  Judicial,  no  segundo  semestre  (seminário)  para
divulgar os temas assédio moral, sexual, ética, integridade e igualdade. A representante
da DG explicou que o canal para denúncias e reclamações relativas aos temas tratados
pelo  Comitê  é  a  Ouvidoria,  que  faz  o  filtro  e  processamento  das  comunicações,
encaminhando para as unidades competentes para processar as demandas, quando for
o caso. A servidora Debora Melo Mansur informou que existe também o e-mail  da
comissão  de  ética  (atualmente  extinta)  e  explicou  o  funcionamento  anterior  da
comissão. A servidora Gilda asseverou que no passado foram realizados dois cursos
sobre ética no TRT3. Carlos Athayde pontuou que há uma instância específica para
tratar das denúncias relativas a assédio moral e sexual e desvio de condutas (comissão
de sindicância e processos administrativos disciplinares) e que o Comitê deveria focar
em questões diversas dessa comissão e direcionadas para a sensibilização dos temas
tratados. A representante da Escola Judicial destacou que há um curso em andamento
sobre assédio moral,  e  informou que vários alunos mencionaram a necessidade de
capacitação dos gestores, e de campanhas e cartilhas para divulgação do assunto. A
representante do Sitraemg propôs que o Comitê tenha postura mais ativa quanto às
matérias de sua competência e não se limite apenas a campanhas de sensibilização. A
magistrada  Adriana Campos  entende  que  é  importante  a  realização  de  cursos  e  a
sensibilização no TRT3. Lembrou que no Comitê de Igualdade foi sugerida a utilização
de sala destinada às mulheres, principalmente mães lactantes para amamentação, se
referindo às servidoras do Tribunal e público externo. O Diretor de Administração ficou
de  avaliar  a  proposta  junto  à  Secretaria  de  Engenharia.  A  representante  da
Corregedoria indagou se a questão da diversidade de gênero e de raça está incluída
nos objetivos do Comitê, tendo a Desembargadora coordenadora ressaltado que sim. A
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Coordenadora  do  Comitê  pontuou  ser  essencial  acompanhar  as  atribuições
determinadas  no  normativo,  e  utilizar  a  Ouvidoria  como  canal  para  receber  as
denúncias, desde que seja divulgado a todos essa atribuição. Foi pauta de discussão a
dificuldade dos assediados de formalizarem as denúncias, por medo de retaliações e
perseguição. A maioria dos membros mencionou a dificuldade e impossibilidade de
instruir  um  processo  sem  identificação  do  assediado,  pela  dificuldade  ou
impossibilidade  do assediador  se  defender.  A  representante  do Sitraemg,  Rosimare
Alves  Ribeiro,  mencionou  que  servidores  procuram  o  SITRAEMG  destacam  essa
dificuldade de realizar a denúncia sem preservação do sigilo e que entende que deve
ser mantido o sigilo. Telma, representante da Diretoria Judiciária,  lembrou que este
assunto já foi  objeto de discussão pelos Desembargadores, em razão do Regimento
Interno, e se disponibilizou a pesquisar mais a respeito da discussão referente ao sigilo.
A  representante  dos  estagiários,  Melissa,  indicou  a  publicação  da  revista  do  TRT
(https://www.trt3.jus.br/publicacoes_ej/revista_101/),  mencionando  que  todos
deveriam ler a edição do mês que trata do tema “Assédio Moral”. A representante da
DG, Fernanda Paschoalin, sugeriu que o Comitê tenha um diagnóstico das denúncias e
processos existentes no TRT3 sobre os temas tratados.  DELIBERAÇÕES: a)  Criar uma
campanha  de  publicidade  direcionada  aos  magistrados,  servidores,  estagiários  e
colaboradores sobre a função do comitê e sobre os temas tratados por ele, dividindo as
tarefas entre os membros do comitê;  b) Realizar  um evento educativo no segundo
semestre  com  palestras  utilizando  orçamento  da  Escola  Judicial,  se  possível,  que
aborde todos os temas incluídos no Comitê em data a ser definida; c)  Criação de um
subgrupo, no whatsapp, para estudar formas de divulgação dos temas tratados pelo
Comitê  (Fernanda  Melo  Paschoalin,  Debora  Melo  Mansur,  Gilda  Maria  Albertini,
Melissa Mourão e Ligia Mara Borba) com o apoio da SECOM que faria a divulgação na
intranet e na internet. Ligia e Neusa sugeriram inserir representantes do comitê no
curso  sobre  assédio  moral,  em  andamento,  como  observadores.  Foi  solicitado  se
possível  que  participem  como  os  demais  e  não  somente  como  observadores.  4)
Planejamento sobre instituição da Política de Integridade no TRT3.  A Representante
da DG indicou a importância do tema, ressaltando que no último questionário do TCU
que mede o índice de governança dos órgãos havia pergunta que  tratava do tema,
com  questionamento  quanto  à  existência  de  plano  de  integridade  neste  Regional.
Indicou a importância do envolvimento da Secretaria de Gestão Estratégica no assunto.
O servidor Paulo Sérgio indiciou duas políticas do TJMG que podem servir de referência
no assunto TJMG – https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programa-
deintegridade.htm#.YLU0b6hKhaQ, TJMG - https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-
e-programas/programa-de-protecao-de-dados-pessoais-do-tjmg.htm#.YLU0q6hKhaQ.
Sugeriu o convite de participação de profissional externo para falar sobre a política de
integridade  no  TJMG  para  fins  de  implantação  da  referida  política  no  TRT3.  O
representante da Diretoria de Administração, Carlos Athayde, informou que o Tribunal
realiza  diversos  procedimentos,  verificados pelos  órgãos  superiores,  mas  não estão
concentrados em uma política. Sugeriu que, tendo em vista a exiguidade do prazo e a
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quantidade de assuntos a serem tratados pelo Comitê, poderíamos deixar o assunto
Integridade, para uma próxima etapa.  DELIBERAÇÃO: Começar a estudar o assunto,
por meio de  cases de outros Tribunais. Serão enviados mais exemplos dessa política
para os membros. Faremos pesquisas sobre o assunto, e levaremos o tema à Secretaria
de Gestão Estratégica para, então, mais adiante, formatar o Plano de Integridade do
TRT3. O representante da OAB se manifestou ao final, colocando-se à disposição para
compartilhar a campanha coordenada pela associação sobre assédio moral e sugeriu a
realização de material de divulgação em parceria com a instituição. No final sugeriu-se
uma foto da reunião para divulgação no site ou na intranet do TRT3. A coordenadora
do Comitê encerrou a reunião designando a próxima para o dia 29/06/2021, das 16h
às 17h. 

Consta como parte integrante desta Ata, o Anexo abaixo relacionado:

ANEXO I  - Espelho tela GMeet dos participantes CGovTIC, em 31/05/2021



Reunião ordi…   Apresentar agora


FERNANDA MELO COSTA PASCHOALIN Luziane Neff Rosi Alves

GILDA MARIA ALBERTINI TULIO ADRIANA CAMPOS DE SOUZA FREIRE PIME… Keila Andrade A. Rubian

CARLOS ATHAYDE VALADARES VIEGAS DEBORA MELO MANSUR Paula Cantelli

Reunião ordinária - Comitê de Éti…

EM CHAMADA

Assessoria De As… (Você)

ADRIANA CAMPOS DE S…

ANA RITA GONCALVES L…

CARLOS ATHAYDE VALA…

DEBORA MELO MANSUR

FERNANDA MELO COST…

GILDA MARIA ALBERTINI…

Keila Andrade A. Rubiano

LIGIA MARA BORBA GO…

LUDMILA AZALIM RODRI…

Luziane Ne�

MARCO FREITAS

Melissa Mourão

Nanda Mara

NEUZA LIMA PEREIRA

NEUZA LIMA PEREIRA

Paula Cantelli

Paulo Sérgio Carvalho

Raquel de Andrade Pereira

Rosi Alves

Rosi Alves

Telma Lucia Bretz Pereira

 Adic. pessoas

(22)
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