Ata de Reunião
Assunto: Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação
Redatora: Marcela Gonzaga

Local: Sala Virtual da AEPII

Data:19/04/21
Hora Início/Fim: 08:30
às 09:30

Integrantes:
Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, na qualidade de Presidente;
Juíza de Direito Ana Conceição Barbuda Sanches;
Juíza de Direito Ana Maria Silva Araújo de Jesus, representante da Associação dos Magistrados da Bahia - AMAB;

Renata Araújo Almeida, servidora;
José Janilson de Gois Barreto, representante da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão;
Makrisi Angeli de Sá, representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – SINPOJUD;
Rudival Rodrigues da Silva, representando o Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado
da Bahia - SINTAJ;
Firmino Leal Barreto Júnior, servidor;
Diana Virgínia de Souza Bastos, representante da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia –
ASSETBA
Marcela Valverde Gonzaga, Assessora da AEP II.
Maria Clara Santa Bárbara Cosmo, terceirizada AEP II;
Mônica Oliveira Santos Souza, estagiária;
DESENVOLVIMENTO DA PAUTA

Aos 19 dias do mês de abril de 2021, às 08:30 horas, compareceram à sala de reuniões virtual da AEP
II, os membros da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da
Discriminação, conforme registro fotográfico em anexo, para discussão dos pontos da pauta abaixo
delineada.
Iniciada a reunião, a Desembargadora Nágila cumprimentou a todos os presentes e, de logo, passou a
deliberar sobre os itens a seguir:
1. Elaboração de Questionário Padrão, visando diagnosticar as questões relacionadas a
percepção dos trabalhadores (as) do PJBA, bem como as reclamações já encaminhadas
(proposta Makrisi);
Com a palavra, a Desª. Nágila congratulou as sugestões propostas por Makrisi. Noticiou que Dr.
Raimundo Braga, Juiz Ouvidor vinculado à 2ª Vice Presidência, sugeriu que o questionário padrão fosse
inserido na Cartilha informativa do TJBA, para que os interessados possam entender de forma mais
clara e didática os assuntos abordados.
Na sequência, Makrisi sugeriu que embora o questionário fosse encaminhado juntamente com a
cartilha, este se consolide através de um instrumento apartado, ressaltando ter a cartilha um cunho de
instrução e orientação, enquanto que o intuito do questionário é a reunião de dados estatísticos para
melhor gerenciar as atitudes que serão tomadas para prevenir o assédio e a discriminação, em todas as
possíveis formas.
Diana Bastos ressaltou a necessidade da existência do questionário no contexto de elaboração de base
de dados, demonstrando que o PJBA se preocupa com essa temática.
Em resposta, a Desª. Nágila corroborou com as considerações efetuadas, de modo que restou
sedimentado o envio de sugestões para elaboração do questionário em questão ao e-mail do grupo:
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c.enfrentaassedio@tjba.jus.br.
2. Definição dos banners publicitários a fim de informar, prevenir e publicizar as temáticas
referentes as formas de Assédio e Discriminação (proposta Makrisi);
A Desembargadora informou que designou uma Comissão a fim de que fosse realizado um estudo para
elaboração de cartilha e banner institucional. Ressaltou tratar de uma Comissão é mais restrita,
composta por Renata, Dr. Verônica e Dra. Jaqueline.
Restou sedimento que a cartilha e banner institucional serão elaborados pela Comissão designada pela
Desª. Nágila, cujas sugestões e encaminhamentos de modelos poderão ser enviados através do e-mail:
c.enfrentaassedio@tjba.jus.br, a fim de subsidiar a elaboração. Posteriormente, a cartilha será submetida
a aprovação da presente Comissão de Assédio Sexual, Moral e da Discriminação.
Por fim, Firmino Leal pontuou que, com o objetivo de humanizar mais as relações entre as pessoas
envolvidas, sugeriu a postagem de pequenos vídeos informativos, em parceria com o núcleo de
psicologia, nos canais de comunicação do Tribunal a fim de se estreitar os laços. Realçou que a pessoa
pode, psicologicamente, se sentir mais amparada com vídeos informativos do que, somente, através do
preenchimento de formulário.
Todos os presentes apoiaram a sugestão apresentada.
Makrisi destacou que seja solicitado a ASCOM a divulgação de banners contendo informações acerca
do tema assédio (por ex. “Assédio Sexual é crime”) com o intuito de criar um contexto prévio para a
divulgação da cartilha institucional que será elaborada.
3. Briefing da Live "Assédio Moral e Assédio Sexual: ponderando as diferenças teóricas para
evitar a incidência prática dessas violências", que ocorrerá dia 19 de abril, às 10 horas, com
transmissão no youtube;
A Desª. Nágila noticiou que a palestra contará com mesa virtual composta pela Magistrada Ana Barbuda
Sanches e pelos servidores Makrisi Angeli e Firmino Leal, dispondo como palestrante a professora e
advogada Thaíze de Carvalho. Noticiou que ela fará as apresentações de todos os componentes e atuará
como mediadora da Live.
Na oportunidade, Diana Bastos sugeriu que, posteriormente, sejam realizadas outras palestras com
participação de promotores, psicólogos e representantes de sindicatos a fim de se estabelecer debates
com a comunidade.
Por fim, a Desª. informou que a palestra ficará disponível no portal da Coordenadoria da Mulher.
4. Ciência do processo TJ-ADM-2021/12036, através do qual foi encaminhado Of. nº. 21 à
Unicorp solicitando a realização de curso de capacitação para os membros da Comissão,
magistrados e servidores;
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Com a palavra, Marcela registrou que o ofício de solicitação da capacitação no Curso “Assédio Moral e
Sexual no ambiente de Trabalho” foi encaminhado à UNICORP. Informou que em resposta a unidade
enviou o expediente a Coordenação Pedagógica da ILP, que fornece o curso gratuitamente. Salientou
que conforme o expediente seja retornado, este será enviado ao grupo para conhecimento.
A Desª. Nágila noticiou a existência de curso cujo tema versa acerca da “discriminação” para
magistrados, disponibilizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados ENFAM.
Dra. Ana Barbuda informou que o referido curso pode ser solicitado pela UNICORP para verificar a
viabilidade de disponibilizá-lo para os servidores. Dra. Ana Barbuda frisou repassará que as
informações do curso para Marcela a fim de que seja solicitado no âmbito do TJBA para magistrados e
servidores.
Por fim, a Desembargadora Nágila finalizou a reunião agradecendo a participação de todos.
Nada mais havendo, eu, Marcela Gonzaga, lavrei esta ata e disponibilizo o link da reunião gravada:
https://manage.lifesize.com/singleRecording/49cd1e5d-027c-4be1-a9c2-b44dcb510beb
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