
PORTARIA FJP 004/2021 - Institui as Comissões de Conciliação e de 

Mediação de Conflitos no âmbito da Fundação João Pinheiro.  

 

O Presidente da Fundação João Pinheiro, no uso de atribuição que lhe 

confere inciso I do art. 9º do Decreto Estadual 47.877, de 05 de março de 

2020, e considerando o art. 10, da Lei Complementar Estadual 116/2011, 

regulamentada pelo Decreto Estadual 47.528/2018, alterado pelo Decreto 

Estadual 48.092/2020, RESOLVE:  

Art. 1º. Instituir as Comissões de Conciliação e de Mediação de Conflitos no 

âmbito da Fundação João Pinheiro.  

Art. 2º. A Comissão de Conciliação tem a seguinte composição:  

I – dois membros, sendo um indicado pelo denunciante e um indicado pelo 

denunciado, que poderão ser integrantes de entidade sindical, associação 

representativa das respectivas categorias ou agente público;  

II – três membros fixos:  

a) Viviane Alfredo Alves Batista - Masp 1.065.439-0 - membro titular; 

b) Juliana Rodrigues Melazo - Masp 1.158.748-2 - membro titular e  

c) Robson Caldeira Alves- Masp 1.035.438-9 - membro suplente.  

§ 1º – Caso a denúncia contenha mais de um denunciado, nos termos do 

inciso III do art. 2º-A, do Decreto Estadual 47.528/2018, o número de 

membros da Comissão de Conciliação previsto no inciso I poderá ser 

alterado de forma proporcional.  

§2º - A Comissão de Conciliação contará com agente público de referência, 

o qual será devidamente designado, para acompanhamento e tramitação da 

denúncia no sistema eletrônico, nos termos do art. 10, §3º do Decreto 

Estadual 47.528/2018.  

§ 3º – O Presidente da FJP informará à SEPLAG e à OGE os membros fixos 

que comporão a Comissão de Conciliação e o agente público de referência.  

§ 4º – Os membros fixos da Comissão de Conciliação deverão participar de 

ações de capacitação cujo conteúdo compreenderá técnicas de conciliação e 

solução de conflitos e outros temas relacionados à prevenção à prática de 

assédio moral.  

§ 5º – A Comissão deverá observar as demais atribuições e peculiaridades 

determinadas pela Lei Complementar Estadual 116/2011, regulamentada 

pelo Decreto Estadual 47.528/2018.  



Art. 3º. Compete à Comissão de Conciliação, nos termos do artigo 13 do 

Decreto 47.528, de 12 de novembro de 2018 e sob coordenação da 

Gerência de Recursos Humanos:  

I – acolher e orientar o agente público que formalizar denúncia sobre 

prática de assédio moral;  

II – realizar oitiva individual dos envolvidos na denúncia de assédio moral, 

verificando se existe interesse dos mesmos na conciliação;  

III – solicitar aos envolvidos a indicação de entidade sindical, associação ou 

outro representante para acompanhar os trabalhos da Comissão de 

Conciliação, caso julguem necessário;  

IV – notificar formalmente os agentes públicos envolvidos, constando data, 

horário e local da audiência de conciliação;  

V – realizar a audiência de conciliação entre as partes envolvidas, propondo 

soluções práticas para os conflitos relatados.  

Art. 4º. A Comissão de Mediação de Conflitos tem a seguinte composição:  

I – Titular: Viviane Alfredo Alves Batista– MASP 1065439-0, Presidente; 

Suplente: Juliana Rodrigues Melazo – MASP 1158748-2;  

II – Titular: Luzia Oliva Barros – MASP 1035476-9; Suplente: Jana Ferreira 

Diniz – MASP 1178860-1;  

III– Titular: Fabrício Goulart dos Santos Silva – MASP 1212186-9; Suplente: 

Matheus Arcelo Fernandes Silva – MASP 752932-4.  

§ 1º. O Presidente da Comissão de que trata o presente artigo será 

substituído pelo seu Suplente em seus impedimentos eventuais e legais.  

§ 2º. O membro titular, em seu impedimento, será substituído pelo 

suplente, convocado pelo Presidente, em tempo hábil.  

Art.5º. Compete à Comissão de Mediação de Conflitos:  

I – orientar e aconselhar o agente público sobre conflitos no ambiente 

profissional;  

II – alertar agentes públicos quanto à conduta no ambiente de trabalho, 

especialmente no tratamento com as pessoas.  

Art. 6º. As Comissões de Conciliação e de Mediação de Conflitos da 

Fundação João Pinheiro buscarão atuar de forma sistematizada na 

prevenção e a solução não contenciosa e na autocomposição de conflitos na 

esfera administrativa.  



Art. 7º. Para o desenvolvimento de suas atividades as Comissões contarão, 

notadamente, com o apoio da Gerência de Recursos Humanos.  

Art. 8º. As Comissões exercerão suas atividades com independência e 

imparcialidade, assegurado o sigilo necessário, a fim de preservar a 

intimidade das partes envolvidas.  

Art.9º. As Comissões deverão observar, no que couber, atribuições da 

Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos – CPRAC sob 

coordenação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da 

Lei Estadual 23.172/2018 e da Resolução AGE nº 61/2020.  

Art. 10. Revoga-se a Portaria nº 29/14.  

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021.  

Helger Marra Lopes/Presidente.  
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