Ata de Reunião
Assunto: Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio
Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação
Local: Sala Virtual da AEPII

Redatora: Maria Clara

Data:21/06/21

Hora Início/Fim: 09:00
às 10:18

Integrantes:
Desembargadora Nágila Maria Sales Brito, na qualidade de Presidente;
Juíza de Direito Ana Maria Silva Araújo de Jesus, representante da Associação dos Magistrados da Bahia - AMAB;
Renata Araújo Almeida, servidora;
Makrisi Angeli de Sá, representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia – SINPOJUD;
Firmino Leal Barreto Júnior, servidor;
Diana Virgínia de Souza Bastos, representante da ASSETBA;
Celeste Oliveira, representando o servidor Rudival Rodrigues, do SINTAJ;
Maria Clara Santa Bárbara Cosmo, AEP II;
DESENVOLVIMENTO DA PAUTA

Aos 21 dias do mês de junho de 2021, às 09:00 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
delineados.
Iniciada a reunião, a Desembargadora Nágila cumprimentou a todos os presentes. Justificou-se a
ausência da Magistrada Ana Barbuda Sanches, bem como do servidor José Janilson e, de logo, a
Desembargadora passou a deliberar sobre os itens a seguir:
1. Apresentação da sugestão de questionário a ser encaminhado aos servidores e magistrados do
TJBA;
Com a palavra, Makrisi noticiou a realização de reunião extra anterior cujo objetivo foi promover
algumas ideias pertinentes ao formulário. Ressaltou que a ideia principal do formulário gira em torno da
possibilidade de extração de dados importantes relacionados às temáticas da Comissão para direcionar
os trabalhos.
Registrou se tratar de formulário com o escopo de colher e propagar informações. Na sequência, foi
realizado o compartilhamento de tela do formulário para apresentação e sugestão a todos os membros.
Em relação ao título, restou sedimentado que será “Comissão de Enfrentamento do Assédio Moral
Sexual e da Discriminação”. No subtexto, constará a seguinte frase: “Participe da pesquisa para
recolhimento de informações que orientarão os trabalhos da Comissão de Enfrentamento do Assédio
Moral, Sexual e da Discriminação”.
Realizada a leitura do formulário, quanto ao item de cargo/função, restou definido que constará na
opção “servidor”, o espaço para realizar a especificação devida – assessor, analista, técnico [...] oficial,
além das demais opções de magistrado, estagiário, terceirizado e voluntário.
Na sequência, os membros definiram pela exclusão do item do questionário que especifica a marcação
de Cargo Comissionado.
Restou sedimentado que os questionamentos constantes do formularam serão os seguintes:
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1. Tem conhecimento do funcionamento da Comissão de Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da
Discriminação?
2. Tem conhecimento acerca de conteúdos que tratam do Assédio Moral, Sexual ou Discriminação?
3. Já passou por alguma situação no trabalho que entende como Assédio Moral, Sexual ou
Discriminação?
4. Se identificar uma situação de Assédio Sexual, Moral e/ou Discriminação contra um(a) colega, você
denunciaria?
Registrou-se que todas as perguntas contidas no presente questionário irão dispor de respostas objetivas,
cujo público alvo apenas marcará objetivamente a(s) resposta(s) correspondente(s), com exceção da
última pergunta (nº 4), que irá dispor para além das opções “sim ou não”, a opção “talvez”, que contará
com caixa de texto para justificativa, com limite de caracteres.
Por fim, fora sugerido que na oportunidade que seja encaminhado o formulário, seja encaminhada a
cartilha informativa como um anexo independente para maiores orientações e informações acerca do
tema.
Frisou-se que o presente formulário será submetido à aprovação do Presidente Des. Lourival Trindade,
para, posteriormente, ser definido os trâmites necessários para sua elaboração no sistema do Tribunal e
os meios de encaminhamento.
2. Aprovação de slogans para os cards a serem postados pela Comissão;
Com a palavra, Renata informou que ocorrerá uma reunião com a Assessoria de Comunicação Social –
ASCOM do Tribunal, no dia 01 de julho do corrente ano, às 10 horas, para alinhar a campanha de
Enfrentamento ao Assédio e Discriminação e definir todos os cards que serão publicados.
Restou definido que a aprovação dos slogans para os cards será realizada em reunião posterior da
presente Comissão.
3. O que ocorrer;
A Desembargadora noticiou que a Ouvidoria de Gênero já se encontra pronta, com inauguração
provável no dia 20 de julho. Ademais, informou a possibilidade de realização de eventos conjuntos com
o Grupo de Incentivo à Participação Feminina no mês de agosto.
- Cooperação com o Núcleo Justiça Restaurativa
Dando prosseguimento, Celeste noticiou uma solicitação advinda através de um membro do Núcleo de
Justiça Restaurativa do 2º Grau do TJBA, que ofereceu apoio e cooperação do Núcleo nos trabalhos
desenvolvidos pela presente Comissão.
A Desª. Nágila agradeceu a cooperação e informou que será elaborado ofício para solicitar formalmente
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essa colaboração.
- Elaboração de vídeos informativos e Divulgação de Cursos sobre a temática
Na oportunidade, Makrisi sugeriu que sejam elaborados pequenos vídeos informativos pelos membros
da Comissão com divulgação de frases relacionadas as temáticas da Comissão. Ademais, informou a
existência de curso acerca da temática de Assédio Moral e Sexual, sugerindo a sua replicação aos
membros, servidores e magistrados.
A Desembargadora corroborou com as considerações realizadas, sugerindo que Makrisi disponibilize
mais informações acerca do referido curso para que seja verificada a viabilidade da sua replicação.
Por fim, a Desembargadora finalizou a reunião e agradeceu presença e a participação de todos membros.
Nada mais havendo, eu, Maria Clara, lavrei esta ata e disponibilizo o link da reunião gravada:
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/367a609a-90f3-482c-831bf4f63ed436fb?vcpubtoken=bc3aaf6a-a526-44b4-9194-055826fab5ca
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