Nº Processo PROAD: 202103000263312

GABINETE DOS JUÍZES AUXILIARES DA
PRESIDÊNCIA

DATA E HORÁRIO:

01/09/21, às 9h

LOCAL:

Plataforma ZOOM- Videoconferência, transmitida pelo TOY TOBE na página
do TJGO.

REUNIÃO CONDUZIDA POR:

Dr. Clauber Costa Abreu– Juiz Coordenador da Comissão Permanente
de Acessibilidade e Inclusão do TJGO

TIPO DE REUNIÃO:

Reunião Conjunta com Comissões de Acessibilidade e Inclusão de
outros órgãos.

SECRETÁRIA:

Adriana Mesquita

PARTICIPANTES:

Lista anexa

ABERTURA: Aberta a reunião, o Juiz de Direito Clauber Costa Abreu agradeceu a presença de todos e
iniciou a reunião com a apresentação da pauta.
PAUTA:
1)Receber os membros das Comissões convidadas;
2)Apresentar as ações da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário do
Estado de Goiás.
3) Ouvir as boas práticas e ações das demais Comissões;
4) Abrir a programação do Setembro Verde no TJGO.

Discussões:
1º O Dr. Clauber abriu a reunião virtual e informou que foram convidadas as Comissões de Acessibilidade
e Inclusão do TRF1; TRT-GO e TRE-GO; constatou-se a presença de representantes da Comissão de
Acessibilidade e Inclusão do TRE-GO e da Subcomissão dos Direitos do Advogado e Estagiário com
Deficiência da OAB-GO. O Dr. Clauber informou, ainda, que a Comissão do TRF1 respondeu que não seria
possível participar da reunião em razão de compromissos pré-agendados e a Comissão do TRT-GO não
havia respondido até o momento;
2º. O Dr. Clauber comunicou que por, meio da Comissão, tem realizado ações envolvendo pessoas com
deficiência e seus direitos; destacou a elaboração da Resolução 139, de fevereiro de 2021, a qual
instituiu condições de trabalho para membros e servidores com deficiência, necessidades especiais ou
doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição, no âmbito do
TJGO, bem como instituiu a campanha “Setembro Verde”, a ser desenvolvida anualmente no referido
mês e em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei nº 11.133/2005 e
comemorado no dia 21 de setembro ; ressaltou a criação do Curso de Libras – Língua Brasileira de Sinais,
em parceria com a Escola Judicial de Goiás (Ejug), direcionado aos servidores e que teve o objetivo de
desenvolver novas habilidades, proporcionando um ambiente profissional cada vez mais acessível,
especialmente para a comunidade surda, dentre outras ações realizadas pela comissão. O magistrado
noticiou, ainda, as tratativas para expansão do projeto “Com Viver”, instalado na Comarca de Cristalina e
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sob a coordenação do Juiz de Direito Thiago Inácio de Oliveira, para a Comarca de Goiânia;
3º O Dr. Thiago comentou que o projeto Com Viver consiste na inclusão de pessoas com deficiência, de
ordem física e intelectual, especialmente as que têm deficiências associadas a deficit cognitivo – como
Síndrome de Down, de Asperger, de Williams e autismo, no serviço voluntário do TJGO;
4º A juíza auxiliar da Presidência, Sirlei Martins da Costa, mencionou a importância da reunião com
outras comissões. Salientou que essa troca de informações “rende bons frutos” e aprimora o trabalho
desses diferentes órgãos e Poderes. “É muito importante que se traga esse olhar externo, para que essas
comissões tenham condições de fazer ainda mais. Essa iniciativa é muito válida”, frisou, ao parabenizar os
componentes da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TJGO.
5º O juiz-membro e Coordenador da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Dr. Adenir, elogiou a iniciativa do TJGO em promover o debate e a
disseminação de práticas inclusivas que visam à conscientização da importância da acessibilidade para o
pleno exercício dos direitos humanos e da cidadania e acrescentou que a intenção de trabalhar em
parceria com o TJGO, a fim de melhorar a qualidade do atendimento, tanto os servidores quanto aos
cidadãos com deficiência;
6º O Coordenador da Subcomissão dos Direitos da Pessoa do Advogado (a) e Estagiário (a) com
Deficiência da OAB-GO, Dr. Diego Magalhães, destacou a importância de fortalecer parcerias com outros
órgãos e instituições de modo a ampliar ações. Ressaltou a importância de se despertar a vontade e o
interesse de comissões em outros tribunais. Disse ver a reunião conjunta de forma positiva, por
demonstrar o esforço da Comissão do TJGO para conseguir ganhos para as pessoas com deficiência, seja
jurisdicionado ou servidor. Informou que acompanha há algum tempo as melhorias em acessibilidade
nos prédios do TJGO e que o órgão tem conseguido avançar muito nesse ponto, especialmente, com a
construção do Fórum Cível e com as reformas realizadas no complexo do TJGO.
7º A servidora do TRE-GO, Bianca, comentou as providências que estão sendo tomadas pelo TRE-GO para
levar maior acessibilidade às seções eleitorais nas eleições de 2022, bem como questionou a
possibilidade da EJUG liberar vagas para servidores (as) do TRE-GO participarem do Curso de Libras
ministrado pela Escola Judicial de Goiás, solicitação que foi prontamente reforçada pelo Coordenador da
Comissão do TRE-GO, Dr. Adenir;
8º Dr. Clauber informou que será realizada uma visita às novas instalações do Anexo B do TJGO, guiada
pela Diretoria de Obras, no ida 21/9/2021, às 10h, a fim de verificar em loco as funcionalidades da
acessibilidade do prédio recém-reformado, de acordo com as Normas Brasileiras de Acessibilidade
NBR9050/ABNT e NBR16537/ABNT, bem como Decreto Municipal nº 3.057/201 e convidou todos
participantes da reunião para acompanharem a Comissão do TJGO nessa visita. A intenção da visita será
levar pessoas com deficiência para que elas experimentem os aparelhos e instrumentos colocados a
disposição nas novas instalações do Anexo B do TJGO para que elas possam opinar sobre suas
adequações e indicar eventuais melhorias que possam ser alcançadas.
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DELIBERAÇÕES:
A Comissão de Acessibilidade e Inclusão tomará as seguintes providências:
1. Restou deliberado que a EJUG oferecerá vagas para o Curso de Libras aos servidores do TRE-GO,
com previsão para início das aulas em outubro. Os contatos serão realizados entre os servidores
do TRE e EJUG presentes a reunião através do e-mail da Escola;
CONCLUSÃO: Finalmente, nada mais havendo a expor, o Juiz Clauber Costa Abreu agradeceu a
colaboração de todos. Eu, Adriana Mesquita, lavrei a presente ata, que será assinada digitalmente, em
razão da realização de reunião na modalidade videoconferência.

Lista de Participantes:
Clauber Costa Aberu – Juiz de Direito Coordenador da Comissão Permanente de Acessibilidade e
Inclusão do TJGO
Thiago Inácio de Oliveira – Juiz de Direito da Comarca de Cristalina
Adriana Mesquita – Assessora da Diretoria de Planejamento e Inovação – DPI
Regiana Aparecida Severino – Servidora da Divisão de Arquitetura
Ana Paula Osório Xavier – Assessora Auxiliar II, Divisão Interprofissional Forense e Comissão
Estadual Judiciária de Adoção Internacional da Corregedoria-Geral da Justiça;
Flávia Osório Xavier – Servidora da EJUG
Dayane Monteiro S. Fernandes - Servidora da Comarca de Cumarí
José Gabriel Antunes Assis – Servidor do CEJUSC da Comarca de Jataí
Bianca Crocamo – Servidora do TRE-GO
Domingos Lobo- Servidor do TRE-GO
Daniela Ferreira Souza Soares
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JUIZ DE DIREITO
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THIAGO INACIO DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO
CRISTALINA DIRETORIA DO FORO
Assinatura CONFIRMADA em 03/11/2021 às 11:07

REGINA APARECIDA SEVERINO
ASSESSOR(A) AUXILIAR II
DIVISÃO DE ARQUITETURA
Assinatura CONFIRMADA em 09/11/2021 às 10:35

ANA PAULA OSORIO XAVIER
ANALISTA JUDICIÁRIO
SECRETARIA INTERPROFISSIONAL FORENSE
Assinatura CONFIRMADA em 29/10/2021 às 17:11

ANA PAULA OSORIO XAVIER
ANALISTA JUDICIÁRIO
SECRETARIA INTERPROFISSIONAL FORENSE
Assinatura CONFIRMADA em 29/10/2021 às 17:11

FLAVIA OSORIO DA SILVA
ANALISTA JUDICIÁRIO
ESCOLA JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - EJUG
Assinatura CONFIRMADA em 29/10/2021 às 17:45

DAYANE MONTEIRO DE SOUSA FERNANDES
ANALISTA JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUMARI
Assinatura CONFIRMADA em 29/10/2021 às 22:45

