
             
 

 

 

Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual 

Portaria Conjunta n. 75, de 4 de maio de 2022 

Ata de Reunião – 09/05/2022 – 14h às 14h58 

Assunto: Ações para o mês de maio_ 2022 

Modalidade: presencial remota _ videoconferência 

PARTICIPANTES  

Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Coordenador 
Frederico Braga Viana 
Márcio dos Santos Alves 
Cynthia Chiari Barros 
Maria Libéria da Silva 
Ana Paula Araújo Sales Rezende 
Danúbia Kellen Ferreira Andrade 
Marco Túlio Bianquini Balmant 
 

AUSÊNCIAS  

Juíza Daniela de Freitas Marques, ausente justificadamente 

MEMÓRIA 

1 

Abertura da reunião pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro, 

Coordenador da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral 

e do Assédio Sexual, destacando a importância do tema para o Poder 

Judiciário e para sociedade em geral. 

2 

Foi explicitado pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro a 

necessidade da realização de algumas atividades voltadas a prevenção e o 

combate ao assédio moral e ao assédio sexual durante este mês de maio, 

nos termos do que foi previsto na Resolução n. 450/2022 do Conselho 

Nacional de Justiça, entre estas, a realização de uma palestra sobre o tema.  

3 

Foi discutida a possibilidade de aproveitamento de uma das palestras 

realizadas no Seminário “Direito das Mulheres” da AMB, realizada no final 

de 2021 e que teve a participação da EJM, contudo, deliberou-se pela 

realização de uma nova palestra com especialista no assunto. 

4 O servidor Frederico Braga sugeriu a criação de um email institucional como 

canal de comunicação e acesso à comissão, do tipo: assedio@tjmmg.jus.br, 
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proposta que foi aprovada pela comissão, ficando o mesmo incumbido de 

solicitar a criação desse email à Gerência de Informática. 

5 

A servidora Maria Libéria se dispôs a fazer contato com um especialista 

sobre o tema assédio moral e assédio sexual, Psicólogo Arthur Lobato, que 

tem trabalhos prestados ao sindicato de servidores, para verificar a 

possibilidade de proferir palestra no Tribunal, o que foi autorizado pelo 

Coordenador da Comissão, Desembargador Fernando Armando. 

6 

Ao final, a comissão deliberou pela realização das seguintes ações: 

I – realização de uma palestra com especialista no tema, com possibilidade 

de interação do público interno para perguntas; 

II – divulgação do canal de comunicação / acesso à comissão, por meio do 

email institucional : assedio@tjmmg.jus.br; 

III – divulgação de informações no site do Tribunal sobre o tema. 

7 

Às  14h58 o Desembargador Fernando Armando Ribeiro agradeceu a 

participação de todos e deu por encerrada a reunião, sendo registrado em 

ata as deliberações da comissão. 

 

 

DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO 

Coordenador da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do 

Assédio Sexual 
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