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

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

No  dia  29  de  junho  de  2021,  das  17h30  min  às  18h20min,  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.
O membro Paulo Sérgio Barbosa Carvalho justificou sua ausência. Os trabalhos foram
abertos pela Exma. Desembargadora Paula Oliveira Cantelli que registrou boas-vindas a
todos  os  participantes.  Na  sequência,  foi  passada  a  palavra  à  representante  da
Diretoria-Geral, Fernanda Melo Costa Paschoalin, que iniciou a apresentação dos itens
da pauta.  1 – Apresentação dos convidados e membros que estavam ausentes na
primeira  reunião  do  Comitê;  2  –  Discussão  sobre  o  seminário   que  ocorrerá  no
segundo  semestre,  por  meio  da  Escola  Judicial.  A representante  da  Secretaria  da
Escola  Judicial,  Neuza  Lima  Pereira,  indicou  as datas  do  evento:  30/09  e  01/10.
Informou que será um Webinário e os temas serão: 1º Dia: 1ª palestra: “Cultura e ética
nas   organizações  públicas  ",  "2ª  palestra:  Compliance e  Cultura  da Integridade no
serviço público "; 2º Dia: 1ª palestra: “Assédio Moral interpessoal e organizacional: um
enfoque interdisciplinar",  “2ª  palestra:  Assédio Moral  -   Gênero -  Sororidade como
combate  à  competição  histórica  pregada  pelo  machismo",  “3ª  palestra:  Gênero,
diversidade e inclusão ". Será realizada nova reunião próximo à data do evento para
alinhamento dos  detalhes.  A  convidada da  OAB,  membro da  Comissão de  Direitos
Sociais e Trabalhistas, Luiza Safe, deu ideias para o evento do Tribunal e informou que
encaminhará e-mail com as sugestões. A representante do Sitraemg, Rosimare Alves
Ribeiro Petitjean sugeriu que fossem abordados nas palestras casos concretos relativos
à  assédio  moral.  A  coordenadora,  Excelentíssima  Desembargadora  Paula  Oliveira
Cantelli,  ressaltou  a  importância  do engajamento de  todos  do  tribunal  no  evento,
tendo  em  vista  a  relevância  da  matéria.  As  representantes  da  Escola  Judicial
destacaram a importância de realizar certificações separadas para cada dia do evento,
e a  representante da DG ressaltou a importância da participação dos membros da
Administração no evento.  Foi  sugerida também a participação de outros  Regionais,
bem como a disponibilização dos vídeos no Youtube, bem como nas redes sociais do
Tribunal.  A  coordenadora  ressaltou  a  importância  da  participação  da  Defensoria
Pública, do Ministério Público do Trabalho e da OAB no evento. As representantes do
MPT e da OAB sugeriram que seus contatos fossem incluídos na divulgação do evento.
Solicitou  aos  membros  do  Comitê  que  se  sentirem  a  vontade  que  gravem  vídeos
falando sobre os temas Assédio, Igualdade, Ética para divulgação no site do Tribunal. 3
– Discussão sobre o Plano de Integridade.  O representante da Secretaria de Gestão
Estratégica, Bruno Pereira Boaventura Torrozo, ponderou que entende necessário que
o Comitê solicite à Presidência que a Secretaria de Gestão Estratégica e a Secretaria de
Auditoria  Interna emitam parecer sobre o melhor  caminho para construção de um
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plano  de  integridade.  Destacou  a  importância  de  se  estudar  a  fundo  o  tema.  A
coordenadora então solicitou à representante da DG o envio de ofício à Presidência
nesse sentido.  4 – Discussão sobre o Comitê de Igualdade.  A representante da DG
destacou  que  o  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  enviou  questionário  ao
Tribunal, respondido pela Seção de Logística Sustentável, onde consta indagação sobre
a existência de Política de Igualdade no TRT3. A resposta foi no sentido de que o tema
era tratado pelo Comitê de Ética e Integridade. A coordenadora do Comitê concordou e
destacou que a questão da Igualdade deve ser tratada de forma objetiva no evento
educativo a ser realizado no segundo semestre. 5 – Outros assuntos. O representante
da Secretaria de Gestão Estratégica destacou o procedimento utilizado para aprovação
de atas pelos Colegiados Temáticos: encaminhamento de minuta de ata aos membros
e, não havendo objeção, esta estaria aprovada, sendo necessária somente a assinatura
da  Coordenadora.  Em  seguida  a  representante  da  DG  sugeriu  que  não  houvesse
necessidade de assinatura da coordenadora, bastando para aprovação o envio da ata
por  e-mail  e  o  “de  acordo”  mesmo  que  tacitamente  (a  falta  de  manifestação  é
considerada aprovação) no prazo estipulado. A coordenadora colocou em pauta essa
sugestão e todos votaram de acordo. DELIBERAÇÕES: a) Enviar ofício à Presidência do
Tribunal para que a Secretaria de Gestão Estratégica e Secretaria de Auditoria Interna
estudem a  melhor  forma para  elaboração do plano de  integridade;  b) Abordar  no
Webinário a  questão de Igualdade.  A próxima reunião será agendada por  e-mail  e
informada aos participantes. 

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

ANEXO I  - Espelho tela GMeet dos participantes CGovTIC, em 29/06/2021



Rosi Alves Paula Cantelli Luiza Andrea Safe

JULIANA GUIMARAES SAMPAIO RIBEI… LIGIA MARA BORBA GONCALVES FE… GILDA MARIA ALBERTINI TULIO

FERNANDA MELO COSTA PASCHOAL…
Mais 14 pessoas

Você
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Em chamada

Assessoria De Assu… (Você)

ANA RITA GONCALVES LA…

BRUNO PEREIRA BOAVENT…

BRUNO PEREIRA BOAVENT…

FERNANDA MELO COSTA …

GILDA MARIA ALBERTINI T…

JULIANA GUIMARAES SAM…

Keila Andrade A. Rubiano

LIGIA MARA BORBA GON…

LUDMILA AZALIM RODRIG…

Luiza Andrea Safe

Luziane Ne�

MARIA VIRGINIA FIGUEIRE…

Nanda Mara

NEUZA LIMA PEREIRA

NEUZA LIMA PEREIRA

Paula Cantelli

Renata de Souza Rodrigues

Rosi Alves

SALOMAO FAGUNDES DE …

SARA COELHO CAMPOS

TELMA LUCIA BRETZ PEREI…
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17:57 Reunião ordinár…     
22

 

Meet: Reunião ordinária do Comitê de Ética e Integridade https://meet.google.com/tpr-cytb-pxz

1 of 1 29/06/2021 17:57


