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ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA E COMBATE AO ASSÉDIO 
MORAL DO TRT6 – CECAM – EXERCÍCIO 2022 

11 de março de 2022, sexta-feira, às 11h 
 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (2022), às 11 horas, de 
forma presencial, foi realizada, na sede do TRT 6ª Região, a 1ª reunião da Comissão 
de Ética e Combate ao Assédio Moral do TRT6 – exercício 2022, a qual foi instituída 
pela PORTARIA TRT - GP nº. 90/2021. Participaram da reunião os (as) senhores 
(as) membros titulares da comissão: ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO 
CABRAL (Presidente); ANGELITA MICHELLE RANGEL; e RODRIGO LEAL 
CHAVES.  

Foi objeto da pauta: campanha: “Dia Nacional de Combate ao Assedio Moral”; 
reedição de material de divulgação antigo; discussão acerca da ação “Contaminando 
pelo Bem”; outras formas de divulgação do Código de Ética; elaboração de plano de 
trabalho para o ano 2022. 

Iniciados os trabalhos, ANGELITA MICHELLE RANGEL informou sobre o 
andamento da campanha: “Dia Nacional de Combate ao Assedio Moral”, que 
ocorrerá dia 02 de maio de 2022, em parceria com a Ouvidoria e Núcleo de Saúde. 
Ficou estabelecido que será providenciada a gravação de um vídeo para fins de 
divulgação do evento. Além disso, serão confeccionados outros materiais para 
divulgação da campanha. RODRIGO LEAL CHAVES ficou responsável por enviar e-
mail à Divisão de Comunicação Social informando sobre a destinação do material já 
solicitado. 

Prosseguindo, a comissão conversou sobre reedição da campanha de divulgação do 
Código de Ética, a qual diz respeito à publicação semanal de cards, juntamente com 
a parte do código que diz respeito ao assunto tratado em cada card, e que terá 
duração total de 07 semanas. 

A comissão deliberou, ainda, sobre a campanha “Contaminando pelo bem”, para 
divulgação de bons exemplos funcionais, tendo sido acordado que os membros da 
comissão irão desenvolver ações, a fim de executar a ideia já proposta desde o ano 
de 2021. Ficou acordado que ANGELITA MICHELLE RANGEL elaborará o projeto 
da campanha e ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL conversará com a 
Presidência sobre a viabilidade da mesma. 

Por fim, a comissão deliberou sobre outras formas de divulgação do Código de Ética, 
inclusive junto à Escola Judicial do TRT6; bem como sobre a elaboração de “plano 
de trabalho específico anual”, nos termos do art. 19, I, da Resolução Administrativa 
nº 09/2021, tendo sido estabelecido que ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO 
CABRAL ficará responsável por redigir a minuta do mesmo, com as ações a serem 
realizadas no corrente ano. 



                                     
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

  
  
  
  

Não havendo outros assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às 12h eu, ANNA 
BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL, presidente da comissão, lavrei a ata, 
que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 

 

ANNA BEATRIZ CARNEIRO FURTADO CABRAL 

Assessora da Desembargadora Maria Clara Saboya 

 

ANGELITA MICHELLE RANGEL 

Chefe da Seção de Saúde Mental 

 

RODRIGO LEAL CHAVES 

Assistente Operacional DG – Área de Pessoal 


