CPEAMAS-SG
RELATÓRIO DE GESTÃO 2021-2022

Relatório das atividades realizadas pela Comissão de Prevenção e
Enfrentamento ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e a todas as formas de
discriminação no âmbito do segundo grau (CPEAMAS-SG), cujo mandato ocorreu
no período de 3 de agosto de 2021 a 1º de abril de 2022, nos termos do art. 3º,
parágrafo único, da Resolução GP n. 20/2021
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APRESENTAÇÃO
As Comissões de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao
Assédio Sexual e a todas as formas de discriminação - CPEAMAS, uma com atuação
no primeiro grau de jurisdição e outra no âmbito do segundo grau, foram criadas
pela Resolução TJ n. 4/2021, em 10- 5-2021, a qual instituiu a Política de Prevenção
e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de Todas as Formas de
Discriminação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (PJSC),
em atenção à Resolução CNJ nº 351 de 28/10/2020.

As CPEAMAS têm como objetivo assegurar, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, o desenvolvimento das atividades laborais
de forma digna, saudável, segura e sustentável, coibindo condutas assediadoras,
racistas, misóginas, homofóbicas e abusivas que atentem contra a liberdade, a
privacidade, a individualidade, a integridade e a dignidade de magistrados,
servidores, terceirizados, advogados, partes, estagiários, residentes e usuários dos
serviços judiciários de maneira ampla e fornecendo a todos os envolvidos um
ambiente pautado no diálogo, na cooperação e no respeito mútuo1.
Importa destacar que, nestes 8 (oito) meses de atuação – de 3-8-2021 a
1º-4-2022 – as CPEAMAS atuaram com muita dedicação e respeito na execução de
suas atividades, cientes dos desafios e da responsabilidade de termos sido
escolhidos para dar os primeiros passos na implementação da Política de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de Todas as
Formas de Discriminação no âmbito do PJSC.
Desse modo, primou-se pela capacitação dos membros, regulamentação
do funcionamento das comissões e pela elaboração de um material informativo,
visando a trazer maior clareza acerca do tema às pessoas que atuam no PJSC, bem
como a atender a todos e a todas que buscaram o atendimento das CPEAMAS
com acolhimento, respeito e sigilo.
A seguir, apresentamos as principais ações realizadas pela CPEAMAS-SG
nesta gestão, cujo registro poderá servir de base para os membros das comissões
que se seguirão.

1
Fonte:
Página
institucional
das
CPEAMAS.
Disponível
em:
https://www.tjsc.jus.br/comissoes-de-prevencao-e-enfrentamento-ao-assedio-moral-ao-assediosexual-e-a-todas-as-formas-de-discriminacao.

2

CPEAMAS-SG
•••

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2020-2022

Os representantes das CPEAMAS foram designados por meio da Portaria TJ n.
986/2021, para atuar no período de 3-8-2020 a 1º-4-2022, após realização de
processo eleitoral, amplamente divulgado (ANEXO I).
Destaca-se que, na primeira reunião realizada, definiu-se que todos os
membros da comissão, sejam titulares ou suplentes, participariam de todas as
atividades e discussões, excetuam-se, em relação aos suplementes, a votação para
abertura de apuração de notícia, ato exclusivo dos titulares. Tal decisão foi tomada
a fim de garantir que, em caso de necessidade de afastamento ou de impedimento
dos titulares, os suplentes estivessem aptos a exercer suas funções.

Representantes da CPEAMAS de Segundo Grau
Desembargadora indicada pelo Presidente do TJ
Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho (Presidente)
Desembargadores eleitos pelo Órgão Especial (categoria Des-TJ)
Júlio César Machado Ferreira de Melo (titular)
Salete Silva Sommariva (suplente)
Magistrada indicada pela Associação dos Magistrados Catarinenses
Viviana Gazaniga Maia
Servidora indicada pelo Presidente do TJ
Rafaela Carla Vitorino
Servidora indicada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa
Catarina
Camila Helena Lazzari Trentini
Servidores eleitos pela categoria (Servi-Classe TJ)
Michelle de Souza Gomes Hugill (titular) – Secretária da CPEAMAS-SG
Arthur Pieper Neto (suplente)
Terceirizada indicada pelo Presidente do TJ
Ana Paula da Silva
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PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

CRIAÇÃO DE PÁGINA INSTITUCIONAL E E-MAIL CONTATO COM AS
CPEAMAS
Foi criada uma página institucional para as CPEAMAS, contendo
informações acerca de contato, atribuições, composição, legislação e normativas,
materiais e ações elaborados pelas comissões: https://www.tjsc.jus.br/comissoesde-prevencao-e-enfrentamento-ao-assedio-moral-ao-assedio-sexual-e-a-todas-asformas-de-discriminacao.
Até o final da gestão, as CPEAMAS não possuíam espaço físico, de forma
que o principal meio de contato com as comissões foi por meio dos emails
institucionais criados:
CPEAMAS de Primeiro Grau: cpeamas.pg@tjsc.jus.br
CPEAMAS de Segundo Grau: cpeamas.sg@tjsc.jus.br
Referidos e-mails não possuem senha de acesso e estão vinculados aos
emails institucionais dos membros designados pelas presidências das comissões.

DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIA
Considerando não haver equipe de secretaria administrativa com
atribuições exclusivas, a servidora Michelle de Souza Gomes Hugill foi indicada para
secretariar as atividades da comissão, tais como: encaminhar os convites para as
reuniões, elaborar os relatórios, atas e encaminhar os expedientes.

GRUPO DE WHATSAPP
Foi criado um grupo intitulado CPEAMAS-SG no WhatsApp para facilitar a
comunicação entre os membros.
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CRIAÇÃO DE UNIDADE E DE TIPO PROCESSUAL SIGILOSO NO SEI!
Visando garantir segurança e registro das atividades realizadas e após
consulta à Diretoria de Tecnologia e Informação(DTI), as CPEAMAS conjuntamente,
deliberam pela criação de uma unidade para cada comissão no Sistema Eletrônico
de Informação (SEI!):
- CPEAMAS de primeiro grau: CPEAMAS.PG
- CPEAMAS de segundo grau: CPEAMAS.SG
No tocante à garantia de sigilo dos atendimentos realizados, foi criado o
tipo processual “Apuração de Notícias” no SEI!, vinculado às unidades das
CPEAMAS, o qual possui sigilo absoluto, não aparece em consulta processual, não
permite carga e só pode ser acessado por usuários previamente habilitados.

CONSULTA SOBRE A QUANTIDADE E TIPOS DE CASOS DE ASSÉDIO E/OU
DISCRIMINAÇÃO
Nos dias 26-8-2021 a 27-8-2021, foi encaminhado e-mail aos seguintes
órgão, visando saber a quantidade e os tipos de situações de assédio moral, de
assédio sexual e/ou discriminação recebidas no último ano, a fim de subsidiar as
ações das comissões, especialmente em relação ao trabalho preventivo: Divisão
de Saúde, Corregedoria-Geral da Justiça, Sinjusc, Ouvidora e Comissão Permanente
de Processo Disciplinar.
Em resposta, a Corregedoria-Geral da Justiça, informou que no ano de
2020, houve apenas uma única reclamação disciplinar instaurada para
averiguação de denúncia de assédio moral supostamente praticado por
magistrado, a qual não se confirmou.
A seu turno, a Diretoria de Saúde destacou as dificuldades na obtenção
dos dados solicitados:
- Falta de CID (Código Internacional de Doenças) próprio para assédio
moral/sexual/discriminatório, inviabilizando a obtenção de relatório no prontuário
médico eletrônico (Sistema Sisclínica);
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- Receio de represália por parte dos pacientes, os quais optam por não
abrir formalmente processo para investigação, de modo que a veracidade da
situação não é apurada, assim os dados foram obtidos com base em relatos e que
refletem uma visão unilateral;
- Dificuldade dos servidores em discernir assédio moral de um processo
depressivo, personalidade de baixa auto estima, ou mesmo simples caso de
frustração ao ter algum pedido negado pela chefia;
- Dificuldade em distinguir problema de relacionamento interpessoal de
um assédio moral.
Assim, a Diretoria não pôde apresentar os números, contudo, trouxe
informações relevantes acerca do tema, com base nas impressões trazidas pelos
profissionais do setor, em seus atendimentos:
- A maioria dos casos relatados são de assédio moral praticados por
chefes com seus subordinados; entretanto, não são raros os relatos de chefes sendo
vítimas de seus subordinados que os ameaçam de processo por assédio moral
quando exigidos.
- Houve apenas um relato sobre assédio sexual e nenhum discriminatório
em 2020.
- Em todos os casos, nenhum dos pacientes manifestou interesse em abrir
formalmente processo para investigação, por receio de represália.
O tempo de afastamento costuma ser de longos períodos,
principalmente se o servidor permanece no mesmo ambiente de trabalho.
- Sugestões apresentadas:
- Foco na prevenção, considerando a complexidade das relações
humanas;
- Atuação em etapas em parceria: a) Preventivamente, ampliar o
programa "Acolhe" (cursos e palestras de aprimoramento na área de
relacionamento interpessoal aos servidores em geral). b) paralelamente, diante da
dificuldade dos envolvidos em distinguir o que é um problema de ordem pessoal
(frustração, baixa autoestima) e relacionamento de um assédio moral, sugere-se
treinamento obrigatório, com atualização semestral, para todos os que ocupam
6
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cargos de chefia de modo a qualificar esses profissionais na solução desses conflitos
interpessoais; e, c) mapeamento dos dados, pela DS e DGP, verificando quais os
locais com mais conflitos subsidiando informações à Comissão para atuar com
maior propriedade.
Por fim, a Ouvidoria informou não ter recebido notícias de assédio ou
discriminação no último ano e a Comissão de Processo Disciplinar não apresentou
as informações solicitadas, sugerindo que as comissões solicitassem a autorização
da Presidência. Sinjusc não respondeu ao questionamento.
Considerando as respostas trazidas, notadamente devido à suposta
subnotificação institucional, as CPEAMAS optaram pela realização de uma pesquisa
sobre a percepção das pessoas que atuam no PJSC, seguindo o modelo da
comissão de prevenção ao assédio do TJBA (a qual integrou o CENSO DAS
DIVERSIDADES).

ELABORAÇÃO DE REGIMENTO INTERNO E FLUXO DE TRABALHO
As CPEAMAS atuaram conjuntamente para a elaboração de normativa,
com o objetivo de criação do regimento interno de ambas e do fluxo de trabalho.
Foi instituído um grupo de trabalho composto por membros de ambas as
comissões para a elaborar a minuta de resolução, a qual foi posteriormente
aprovada em reunião convocada especialmente para tanto. O GT atuou sob a
coordenação do Desembargador Julio Cesar Machado Ferreira de Melo, o qual
possui larga experiência no tema em virtude de sua atuação como juiz auxiliar da
Corregedoria Nacional no CNJ, e a relatoria e elaboração da minuta ficou a
encargo da juíza Thania Mara Luz, membro da CPEAMAS-PG.
Submetida aos órgãos competentes, a minuta foi revisada e aprovada,
por meio da publicação da Resolução GP n. 5/2022 que regulamenta o
funcionamento das comissões de prevenção e enfrentamento do assédio moral e
do assédio sexual no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina .
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WORKSHOP PARA CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS
A presidente da CPEAMAS-SG solicitou à Academia Judicial a realização
de um Workshop sobre assédio moral, assédio sexual e toda e qualquer forma de
discriminação no trabalho.
O curso foi oferecido na modalidade a distância, com atividades
síncronas, no período de 4-2-2022 a 18-3-2022, com o objetivo de “desenvolver
competências para identificar situações de assédio moral, assédio sexual e toda e
qualquer forma de discriminação no trabalho, bem como acolher e orientar os
noticiantes dessas situações”.
Foram oferecidas 16 vagas aos membros de ambas as comissões e
optou-se por estender a formação para as equipes psicossocias da Diretoria de
Saúde (1 vaga) e Diretoria de Gestão de Pessoas (3 vagas).
No dia 25-3-2022, foi realizado um encontro híbrido para avaliação do
curso, extensivo a todos os membros das comissões:

Figura 1: Registro do encontro na Sede do PJSC
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Figura 2: Registro do encontro na Sede do PJSC

Na avaliação, destacou-se que o curto espaço de tempo para as
inscrições e início do workshop foi um fator que prejudicou a participação de alguns
dos membros das CPEAMAS. Por outro lado, a avaliação geral do curso foi positiva
e sugeriu-se que a próxima edição seja oferecida também para outros órgãos do
PJSC que constituem potenciais portas de entrada para as notícias de assédio e
discriminação e com tempo hábil para possibilitar as participações, especialmente
por se tratar de curso com atividades síncronas.
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO (CARTILHA)
A Cartilha de Prevenção e enfrentamento ao
assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação no
Poder Judiciário de Santa Catarina, foi elaborada por
grupo de trabalho formado por membros de ambas as
CPEAMAS, com base em materiais de outras instituições,
normativas sobre o tema e pesquisa bibliográfica, com
foco na prevenção e em trazer informações básicas
sobre o tema no âmbito o PJSC.
O material encontra-se disponível em: Cartilha
de Prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao
assédio sexual e à discriminação no Poder Judiciário de
Santa Catarina.

PROGRAMA PALAVRA DO PRESIDENTE
No dia 18-11-2022, o trabalho das CPEAMAS foi tema da 55ª edição do
programa Palavra do Presidente, oportunidade em que foram esclarecidas quais
eram as atribuições e âmbito de atuação das comissões, foram informadas as
formas de contato para noticiar os casos e buscar informações, lançada a abertura
da pesquisa para o Censo das Diversidades e anunciado que uma cartilha
informativa estava em processo de elaboração.

Figura 3: Participação das CPEAMAS no programa Palavra do Presidente

Vídeo do programa disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=HtG6O6sWFx4.
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CENSO DAS DIVERSIDADES

Figura 4: Identidade visual do Censo das Diversidades

O Censo das Diversidades; Conhecer para Respeitar foi realizado em
parceria entre o GT Diversidades, o Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP)
Participação Institucional Feminina e as Comissões de Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral e Assédio Sexual e Discriminação de primeiro e de segundo grau
(CPEAMAS), com o apoio da Academia Judicial e do Núcleo de Comunicação
Institucional, contendo três questionários
que objetivavam conhecer as
percepções, vivências e desafios enfrentados pelas pessoas que integram o PJSC,
e por meio dos dados e indicadores, fornecer subsídios para um mapeamento e
promoção de políticas institucionais:
Formulário 1 - PERCEPÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS
CARGOS DE GESTÃO E DE DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO CATARINENSE. (35
questões)
Formulário 2 - PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DE PESSOAS QUE COMPÕEM O
QUADRO DO PODER JUDICIÁRIO CATARINENSE ACERCA DAS QUESTÕES
ÉTNICORACIAIS, DE GÊNERO, DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E DE SEXUALIDADE
(24 questões)
Formulário 3 - PERCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DAS PESSOAS QUE INTEGRAM O
PJSC RELATIVAS ÀS TEMÁTICAS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO ASSÉDIO
MORAL E DO ASSÉDIO SEXUAL E DE OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO, NO
ÂMBITO DO PJSC (11 questões)
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A pesquisa foi amplamente divulgada a todas as pessoas que trabalho no
PJSC (magistrados/as, servidores/as, estagiários/as, residentes judiciais e
terceirizados/as), por meio de disponibilização de banner rotativo na página
principal do PJSC, envio de e-mails institucionais, disponibilização dos links na página
da CPEAMAS, além de matérias/entrevistas a respeito dos temas, divulgadas no
período em que o material ficou para respostas (entre 18 de novembro de 2021 a
13 de janeiro de 2022).
Destaca-se que as perguntas não visavam ao mapeamento de questões
pessoais, mas de experiências que abrangem e reflitam o coletivo, de modo que
primou-se pela garantia de anonimato das pessoas que participaram da pesquisas,
as quais autorizaram a divulgação das informações trazidas para fins estatísticos e
com a finalidade de possibilitar a apresentação de diagnósticos sobre dados que
conduzam ao aperfeiçoamento dos marcos legais e institucionais do PJSC a
respeito das questões de gênero, étnico-raciais, de sexualidade, deficiência,
assédio e discriminação.
Especificadamente em relação às atribuições das CPEAMAS, houve:
o

14 relatos de Discriminação, sendo: 5 de Misoginia, 1 de Misandria; 2 de
Homofobia; 3 de teor Racial; 2 contra portador de deficiência; e 1 em razão
da idade;

o

9 relatos de Assédio Sexual, sendo 3 na Secretaria do Tribunal de
Justiça,
3
na
Capital
e
3
e
no
Interior;

o

29 relatos de Assédio Moral: sendo 8 na Secretaria do Tribunal de
Justiça, 5 na Capital e 16 no Interior.

o

6 indicações genéricas de que há assédio/discriminação, sem não
houve intenção de relatar em detalhes;

o

7 críticas/sugestões; e,

o

4
afirmações
de
assédio/discriminação;

o

4 elogios à Comissão e às melhorias feitas pelo Poder Judiciário os últimos anos
no tocante ao combate ao assédio e à discriminação.

que

não

há/não

foi

presenciado

No relatório, destacou-se que, ainda que os dados obtidos representem
apenas
uma
parcela
da
realidade
dos
servidores(as),
magistrados(as), estagiários(as), terceirizados(as) e outros(as) colaboradores
dentro
do
PJSC,
e,
por
se
tratar
da
primeira pesquisa sobre o tema, há necessidade de olhar com atenção às
impressões
colhidas,
tanto
as
de
cunho
estatístico
quanto as percepções descritas no campo “observações”, a fim de efetivar o
cumprimento integral das normativas recentes do CNJ e do TJSC: a Política de
Prevenção e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de Todas as
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Formas de Discriminação (Resolução CNJ n. 351/2020) e a Política de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e de Todas as
Formas de Discriminação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina (Resolução TJSC n. 4/2021).
O relatório completo, contendo as respostas e recomendações
apresentadas, encontra-se disponível na página institucional das CPEAMAS em:
Relatório do Censo das Diversidades.

CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO
ASSÉDIO MORAL, SEXUAL E OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO
Curso de formação continuada, solicitado pela presidente da CPEMASSG à Academia Judicial, com o objetivo de promover o desenvolvimento
especializado dos servidores e magistrados no médio e no longo prazo, a partir do
incremento de competência, na modalidade a distância, autoinstrucional, com
carga horária de 8 (oito) horas-aula.
A realização do curso está prevista para acontecer em 13 de junho de
2022, em horário livre. Serão oferecidas 250 vagas.
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ATENDIMENTOS E APURAÇÕES DE NOTÍCIAS
Em todas as notícias trazidas ao conhecimento da CPEAMAS-SG, a
presidente da comissão realizou o atendimento e acolhimento iniciais, com hora
marcada, possibilitando que as pessoas optassem pelo meio de atendimento virtual
ou presencial.
Ao todo, a CPEAMAS-SG recebeu 6 (seis) notícias relatando suposto
assédio moral: 3 envolvendo gestores/as e 3 envolvendo magistrados/as.
Em duas delas já havia processo judicial instaurado e a comissão deliberou
pelo não conhecimento.
Outras duas, já eram objeto de Processo Disciplinar instaurado e foi
solicitado acompanhamento da Comissão, que o fez, visando o acolhimento dos
noticiantes e possibilidades de melhorias no tratamento institucional acerca do
assunto, sem, contudo, apurar os fatos narrados.
Em uma delas, não houve pedido de apuração das notícias, mas sim
solicitação de orientação da comissão acerca dos procedimentos a serem
adotados. A presidente da CPEAMAS-SG realizou o acolhimento das pessoas
envolvidas na situação, buscando a melhoria do comportamento pessoal e clima
organizacionais.
Em apenas uma, houve a instauração de Apuração de Notícias. A
comissão formada para averiguar os fatos, após ouvir as pessoas envolvidas e
testemulhas arroladas, verificou que não houve ocorrência de assédio, mas sim,
uma dificuldade de comunicação e de relacionamento, sugerindo a inclusão da
comarca em programa de relacionamento interpessoal, oferecido pela DGP.
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REUNIÕES REALIZADAS
Para fins de registro, foi criado um processo do tipo “Ofício de Expediente” - SEI!
0035779-45.2021.8.24.0710 – a fim de registrar as reuniões realizadas pela comissão,
ofícios e emails de cujo não sigiloso.

Figura 5: Mosaico com registros visuais das reuniões realizadas

As reuniões ordinárias da CPEAMA-SG ocorriam no período matutino,
preferencialmente, às sextas-feiras. Ao todo, os membros da CPEAMAS-SG
participaram de 09 reuniões.
Quadro 1: Reuniões realizadas pela CPEAMAS-SG

DATA
20-8-2021
27-8-2021
24-9-2021
1-10-2021
29-10-2021
12-11-2021
14-2-2022
25-3-2022
1-4-2022

PARTICIPANTES
o Membros da CPEAMAS-SG
o Membros da CPEAMAS-SG e da CPEAMAS-PG
o Membros da CPEAMAS-SG, representantes da Diretoria de Saúde e
Diretoria de Tecnologia e Informação e convidados externos da
área da saúde
o Membros da CPEAMAS-SG e da CPEAMAS-PG
o Membros da CPEAMAS-SG e da CPEAMAS-PG e representante da
Diretoria de Saúde
o Membros da CPEAMAS-SG e da CPEAMAS-PG
o Membros da CPEAMAS-SG
o Membros da CPEAMAS-SG e da CPEAMAS-PG e convidados
externos
o Membros da CPEAMAS-SG
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ATUAÇÃO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO:
Número

Tipo

Assunto

0032115-06.2021.8.24.0710 Corregedoria/
Pedido de
Providências/Foro
Judicial

Consulta à Corregedoria-Geral da Justiça acerca da
existência de demanda/processos envolvendo
magistrados/as e/ou servidores/as relacionados
direta ou indiretamente a situações de assédio moral,
assédio sexual ou discriminação

0033254-90.2021.8.24.0710 Institucional/CNJ/

Ciência da edição da Resolução CNJ n. 413/2021,

Ato Normativo

que altera a Resolução CNJ n. 351/2020, que institui
no âmbito do Poder Judiciário, a Política de
Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do
Assédio Sexual e da Discriminação.

0037076-87.2021.8.24.0710 Institucional/Geral/ Regimento Interno das Comissões de Prevenção e
Normas internas
Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual
- CPEAMAS do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina.
0019351-85.2021.8.24.0710 Institucional/
Planejamento/
Estudo

Prêmio CNJ de Qualidade – apresentação de
relatório acerca das atividades das CPEAMAS.

0033187-28.2021.8.24.0710 Ofício de

Ofício-Circular nº 033/2021/CNJ/TRSR

expediente

0043041-46.2021.8.24.0710 Ofício de

Brasília, 17 de agosto de 2021
Assunto: Ações do Comitê de Prevenção e
Enfrentamento do Assédio Moral e
do Assédio Sexual e da Discriminação no Poder
Judiciário.
Expedientes administrativos da CPEAMAS-SG

expediente
0006960-64.2022.8.24.0710 Ofício de
expediente

Para

ciência e

divulgação

do

"Seminário

de

Combate ao Assédio e à Discriminação no Poder
Judiciário"

0006591-70.2022.8.24.0710 Institucional/CNJ/
Pedido de
Providências

Ciência e divulgação do realizará seminário a
respeito do tema neste Conselho, que ocorrerá no
dia 16 de fevereiro de 2022.

0002369-59.2022.8.24.0710 Institucional/CNJ/
Ato Normativo

Resolução CNJ n. 440/2022, que institui a Política
Nacional de Promoção à Liberdade Religiosa e
Combate à Intolerância no âmbito do Poder
Judiciário brasileiro.
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PROCESSOS COM TRAMITAÇÃO NO PERÍODO:
Processo sigiloso

Apuração de
Notícias

Processo sigiloso

Apuração de
Notícias

Processo sigiloso

Apuração de
Notícias

TOTAL: 12
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NOTÍCIAS VEICULADAS
23-8-2021 “Nosso trabalho será eficiente e duradouro", afirma presidente
da CPEAMAS-SG do PJSC
27-9-2021 Comissão de prevenção (SG) avança no enfrentamento ao assédio no
ambiente do TJSC
4-10-2021 Comissão de Assédio conclui regimento interno e agora aguarda
validação do GP e da CGJ
17-11-2021 Trabalho das comissões de assédio moral e sexual será tema do Palavra
do Presidente
17-11-2021 Censo da percepção dos integrantes do PJSC sobre discriminação está
em andamento
18-11-2021 Assédio e discriminação: campanha do PJSC é tema do programa
Palavra do Presidente
19-11-2021 PJSC dá início oficial, nesta sexta-feira, ao 'Censo das Diversidades:
conhecer para respeitar'
25-11-2021 Santa Catarina é o Estado brasileiro recordista em registro de casos de
injúria racial
26-11-2021 'Denunciar o assédio sexual é o melhor caminho para cessar a violência',
diz juiz
30-11-2021 É preciso deter o discurso de ódio no país para combater preconceito,
diz magistrada
2-12-2021 Servidores do PJSC têm canal exclusivo e sigiloso para reportar casos de
assédio moral
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17-12-2021 Último dia para participar do 'Censo das Diversidades: conhecer para
respeitar', do PJSC
2-2-2022 Presidente Ricardo Roesler recebe conclusão dos trabalhos do Censo das
Diversidades
23-2-2022 PJ catarinense conclui pesquisa sobre gênero, sexualidade e questões
raciais
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RECOMENDAÇÕES
A partir das vivências e experiências obtidas enqunto membros da
CPEAMAS-SG, sugere-se a adoção das recomendações trazidas pela Diretoria de
Saúde quando da consulta realizada acerca dos casos de assédio e/ou
discriminação, bem como daquelas apresentadas no Relatório do Censo das
Diversidades abaixo transcritas:
* Realização de pesquisa anual sobre o tema, nos mesmos moldes
da atual, a fim de monitorar o crescimento/diminuição de relatos de potenciais
situações de assédio/discriminação, bem como a criação de um banco de dados
sigiloso que permita maior eficiência na tomada de decisões;
* Realização de pesquisas “in loco” junto às comarcas/núcleos de
trabalho mencionados nominalmente na pesquisa, a fim de averiguar com maior
profundidade os conflitos e a realidade de trabalho existente;
* Atuação da DGP e da Diretoria de Saúde através do programa de
Melhoria de Clima Organizacional nas unidades onde haja indícios de conflitos
laborais mais complexos, envolvendo mais de dois colaboradores;
* Cursos de capacitação específicos para chefes de cartório, chefes
de secretaria e magistrados, acerca da Comunicação não-Violenta, de práticas
colaborativas de trabalho e conceitos de Gestão de Pessoas, a fim de promover
um maior alinhamento às diretrizes do TJSC e do CNJ;
* Realização de Campanhas institucionais permanentes em meses diferentes do
ano, cada uma delas específicas para uma das temáticas: Assédio Moral,
Assédio Sexual e Discriminação nas mais diversas formas;
* Realização do Curso de Capacitação para magistrados/as e servidores previsto
para o mês junho/2022.

Florianópolis, 1º de abril de 2022.

Desembargadora Hildemar Menegui de Carvalho
Presidente da CPEAMAS-SG
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ANEXO I

Compilação das matérias públicadas no sítio do PJSC acerca do processo
eleitoral:

7-6-2021 – PJSC inicia processo de escolha das comissões de prevenção
ao assédio moral e sexual
10-6-2021- Inscrições para a eleição das comissões de prevenção ao
assédio iniciam nesta sexta (11/6)

11-6-2021 - Estão abertas as inscrições para a eleição das comissões de
prevenção ao assédio do PJSC
15-6-2021 - Inscrições para a eleição das comissões de prevenção ao
assédio continuam até terça (15/6)

16-6-2021 - Divulgada lista provisória de inscritos para a eleição das
comissões de prevenção ao assédio

23-6-2021 - Divulgada lista definitiva de inscritos para a eleição das
Comissões de Prevenção ao Assédio

29-6-2021 - Desembargadores apresentam propostas para a eleição das
Comissões de Prevenção ao Assédio
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30-6-2021 - Juízes apresentam propostas para a eleição das Comissões de
Prevenção ao Assédio

1-7-2021 - Servidores do TJ apresentam propostas para a eleição das
Comissões de Prevenção ao Assédio

2-7-2021 - Propostas dos servidores da Capital para a eleição das
Comissões de Prevenção ao Assédio

5-7-2021 - Propostas dos servidores do interior para a eleição das
Comissões de Prevenção ao Assédio

6-7-2021 - Hoje: eleições dos juízes e servidores que vão compor as
Comissões de Prevenção ao Assédio

6-7-2021 - Conheça os candidatos eleitos para compor as Comissões de
Prevenção ao Assédio do PJSC

7-7-2021 - Órgão Especial do TJSC define desembargadores para a
Comissão de Prevenção do Assédio

28-7-2021 - Definidos os membros das Comissões de Prevenção e
Enfrentamento ao Assédio do PJSC

22

CPEAMAS-SG
•••

3-8-2021 - Judiciário de SC dá posse aos membros das Comissões de
Prevenção e Enfrentamento ao Assédio

3-8-2021 - SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS - CPEAMAS, realizada de
forma híbrida e transmitida por meio do canal do youtube do TJSC.
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