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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; 
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, AEP II; 
 

 
Aos 24 dias do mês de maio de 2021, às 10:00 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 e, de logo, passou a 
deliberar sobre os itens a seguir:  
 
1. Deliberação acerca dos cards de publicação; 
 
Com a palavra, a Desembargadora Nágila iniciou os trabalhos, congratulando a elaboração do card de 
divulgação dos temas relativos ao enfrentamento ao Assédio e da cartilha. Após, fez um breve 
comentário sobre os próximos passos para instalação da Ouvidoria de Gênero.  
 
Ressaltou que maio é o mês o combate do assédio moral e sexual e, por isso, haverá publicação de cards 
ainda no presente mês. 

 
A Desª. Nágila pontuou a sua preferência pela expressão “enfrentamento ao assédio e à discriminação” 
ao invés de “combate ao assédio e à discriminação”. 
 
Complementou salientando que a cartilha elaborada será publicada, mas que, ao longo do tempo, será 
atualizada, de acordo com as necessidades sociais. Frisou pela necessidade de se pensar, posteriormente, 
em uma cartilha com temática de “antidiscriminação”.  
 
Em relação ao card de publicação, os membros concluíram pela necessidade de se constar uma frase de 
impacto, além da imagem disposta. Nesse sentido, submetida a votação as possibilidades de frases, 
restou definido pelas frases: 1- “O Judiciário contra o assédio”, 2- “denuncie” e 3- “Assédio jamais”.  
 
Demais disto, restou sugerido a inserção do canal de comunicação para realização de denúncias em 
todas as publicações.  
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No ensejo, Firmino também sugeriu a de publicação de cards semanalmente, dispondo de frases mais 
curtas e diferentes a cada publicação.  
 
Na sequência, a Desª. Nágila pontuou que a sistemática de publicação de cards ocorrerá de forma 
semanal.  
 
2. Proposta da integrante da Comissão, Diana Bastos, para encaminhar oficio à Presidência 

deste Tribunal solicitando a implementação de serviço de Psicologia e Assistência Social para 
atendimento dos Servidores do Tribunal de Justiça de forma presencial e virtual; (modelo de 
ofício em anexo); 

 
Com a palavra, Diana indagou a possibilidade de solicitar ao tribunal a criação de um setor de 
psicologia e atendimento social para os denunciantes, sendo interessante um haver um local de 
empoderamento para realização de eventuais denúncias. 
 
A Desª. Nágila ressaltou que a sistemática que está sendo construída, converge com o projeto em 
andamento pelo GT de participação feminina e a Ouvidoria Geral, para criação de uma equipe 
multidisciplinar de profissionais e disponibilização de um espaço físico de recepção de eventuais 
denuncias ou até mesmo de servidores solicitando apoio psicológico para enfrentar situação que 
porventura caracterize-se como assédio ou discriminação.  No ensejo, adicionou que objetivo desta 
equipe e centro multidisciplinar é acolher e prestar atendimento social e psicológico, justamente como 
apontado na presente demanda. 
 
Assim sendo, por já existir projeto em andamento para atender ao aludido pedido, por ora, optou-se por 
não encaminhar o ofício apresentado. 

 
3. Propostas dos integrantes Makrisi, Diana e Firmino: Fluxo de recebimento e processamento 

de denúncias 
 

 
Com a palavra, Makrisi sugeriu que todos os cards que serão publicados constem, para além da frase 
escolhida, a expressão “denuncie”, informando o devido canal formal de comunicação para realização de 
eventuais denúncias.  
 
Na sequência, a Desª. Nágila noticiou o Ouvidor Geral, o juiz assessor Raimundo Braga, está 
encarregado em definir o fluxo de recebimento e processamento das denúncias de assédio e 
discriminação no âmbito deste TJBA, sendo a ouvidoria a unidade de entrada das presentes denúncias. 
 
Franqueada a palavra à Renata, informou que em todas as publicações que serão realizadas, haverá 
legenda contendo as informações acerca dos canais e links de acesso para realização de denúncias, 
inclusive, constando o link da Ouvidoria Judiciária. 
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Makrisi reiterou as considerações realizada, registrando que nos cards que serão publicados, é importante 
constar imagem, frase de impacto e informação acerca do canal formal de comunicação para realização 
de denúncia.  
 
Marcela corroborou com as considerações adicionando que, por se tratar de matéria delicada, um card 
contendo todas as informações necessárias a um possível vítima de assédio, é um meio suficiente para 
encorajar e abastecer a vítima para denunciar. 
 
A Desª Nágila, informou o fluxograma de recebimento e processamento de denúncias já está em 
construção. Adicionou que, na sala que acolherá os denunciantes, haverá a disposição de cadeiras 
próximas e não mais mesa redonda, pois a ideia é que a pessoa disponha do sentimento de acolhimento. 
 
No que tange ao fluxograma procedimental do rito de recebimento das denúncias, Marcela informou que, 
em poucos dias será publicado ato normativo regulamentando a Ouvidoria de Gênero, unidade vinculada 
à Ouvidoria Geral e à Coordenadoria da Mulher. O recebimento e processamento de denúncias contará 
com formulário padrão a ser preenchido pelo denunciante, e encaminhado via portal da Ouvidoria. A 
denúncia gerará um processo interno, que seguirá rito que perpassará pelo apoio psicossocial. 
 
Adicionou que mesmo que o denunciante entre em contato por telefone disponibilizado, haverá um a 
formalização da denúncia através de preenchimento de formulário, o qual irá gerar um processo.  
 
A Desembargadora frisou que o rito das denúncias ainda não está totalmente decidido, mas a Ouvidoria 
Geral e de Gênero, ficarão responsáveis pelo seu processamento, análise e devidos encaminhamentos.  
 

*Elaborar formulário com finalidade de levantar informações e dados entre os trabalhadores 
e trabalhadoras de forma ampla; 
 

Franqueada a palavra a Makrisi, noticiou que disponibilizou link de acesso para visualização de 
proposta de formulário.  
 
Restou definido que, antes da próxima reunião ordinária da presente Comissão, será realizada uma 
reunião para debate da formatação e perguntas do formulário, que auxiliará nos direcionamentos dos 
trabalhos.    

 
4. O que ocorrer. 
 
Com a palavra, Firmino realizou algumas considerações acerca da necessidade da Comissão também 
levar em consideração a preocupação com os atendimentos que serão realizados nesses procedimentos 
de autuação de denúncias. 
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Em resposta, a Desª. sugeriu a elaboração de capacitação para as pessoas que irão fazer parte dos 
atendimentos, a fim de qualificá-los.  
 
Por oportuno, Makrisi sugeriu que haja uma ampla divulgação aos terceirizados, principalmente, às 
empresas prestadoras de serviços, acerca das temáticas de assédio e discriminação.  

 
Por fim, a Desembargadora Nágila finalizou a reunião agradecendo presença e participação de todos. 

 
Nada mais havendo, eu, Maria Clara, lavrei esta ata e disponibilizo o link da reunião gravada: 
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/b9ec5ecf-962a-4b03-a7f4-
2356299e9c3a?vcpubtoken=dfcec64c-4891-4137-8115-0cc26d448795  


