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MEMÓRIA DE REUNIÃO

INFORMAÇÕES GERAIS:
Data: 12 de maio de 2021
Horário: 9:00 horas
Local: Plataforma Zoom
Link: https://tjgo.zoom.us/j/85628878711
Objetivo:  Apresentar as pesquisas realizadas pelos membros do comitê sobre as
propostas de trabalho definidas no segundo encontro. 

PARTICIPANTES:
Dr. Vitor Umbelino Soares Junior - Juiz de Direito
Sherloma Starlet Fonseca Aires - Técnica Judiciária;
Ana Francisca Figueiredo Dias Bittar - Analista Judiciária
Anna Luísa do Carmo Braga - Assessora Correicional da CGJ
Ana Beatriz Gonçalves Moreira Caser – Oficiala de Justiça 
Larissa Carvalho de Oliveira - Analista Judiciária
Laylla Nayanne Dias Lopes Vilarinho - Analista Judiciária
Renata Lamounier Oliveira - Escrevente Judiciário I

SÍNTESE DOS ASSUNTOS TRATADOS:

A reunião foi coordenada pelo magistrado Vitor Umbelino Soares Júnior. 

1.Parceria com EJUG e EFAM
Dr. Vitor apresentou proposta de curso elaborada por Dra. Marianna sobre “Direitos
Humanos e Equidade de Gênero”. Informou que houve reunião com a EJUG que de-
monstrou  interesse no  desenvolvimento  do  curso  e  sugeriu  o  cadastramento  do
mesmo também na EFAM, além da criação de um fórum permanente na plataforma
da escola judicial goiana. Foi realizada a leitura dos tópicos que compõem o projeto
inicial do curso. Após, Ana Beatriz sugeriu a inclusão de decisões da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos entre o conteúdo. 

2. Relatos de homofobia
Renata Lamounier fez relato de homofobia sofrida por outro servidor do Poder Judi-
ciário  e  sugeriu  a  realização  de  campanhas  de  conscientização  sobre  direitos
LGBTQI+, para demonstrar o comprometimento deste Tribunal e a visibilidade sobre
o tema. Manifestou que a política de “não tocar no assunto” acaba colaborando para
a desinformação. Por fim, elogiou a criação deste Comitê, como um espaço instituci-
onal de luta antidiscriminatória. 
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Dr. Vitor fez deferência a inciativa da Dra. Sirlei que empenhou-se para criação dos
Comitês de Direitos Humanos. 

3. Divulgação das reuniões
Laylla sugeriu contato com o CCS para divulgação das reuniões e grupos de estu-
dos do Comitê. 
Ana Francisca ressaltou a orientação de que todos os Comitês de Direitos Humanos
deem publicidade no site sobre suas ações, como as atas de reuniões. Sugeriu ain-
da a criação de uma pasta no TJdocs. Ana Beatriz se colocou a disposição para rea-
lizar o controle do envio dos documentos. 

4. Pesquisa sobre atos normativos 
Sherloma relatou sobre a dificuldade de encontrar documentos do TJGO de forma
unificada, mesmo no Tjdocs. Referiu sobre a pesquisa de atos normativos realizadas
pela Francinaide, feita a partir de notícias públicas no site do Tribunal. Comprome-
teu-se a compartilhar o material pelo grupo do Whatsapp e drive do Gmail. Ana Luí-
sa sugeriu a realização de um encontro para leitura coletiva deste material. 

5. Grupo de estudos
Sherloma comunicou a realização do primeiro encontro do grupo de estudos que
terá como tema a história dos direitos da população LGBTQI+ até o momento pre-
sente, com os convidados Chyntia Barcelos e Fabrício Rosa. A reunião acontecerá
na quarta-feira, dia 19 de maio, às 19:30. 

6. E-mail institucional
Ana Francisca orientou sobre como proceder  para criação do e-mail  institucional
deste Comitê e se responsabilizou a redigir o e-mail necessário. 

7. Convite de audiência pública
Larissa informou que divulgará no grupo de Whatsapp a proposta de convite por ela
elaborada. 

8. Calendário de Direitos Humanos
Ana Francisca  divulgará no grupo de Whatsapp as informações levantadas por ela e
a Dra. Marianna. 

ENCAMINHAMENTOS: 
1) Acrescentar no Google Drive a pesquisa feita pela Francinaide e os documentos
mencionados, na pasta de “normativas”. (Sherloma)
2) Criar o e-mail institucional (Ana Francisca, Beatriz e Dr. Vitor). 
3) Redigir os convites para audiência pública (Larissa).
4) Publicar o edital de audiência pública (Sherloma)
5) Publicar memórias de reunião (Ana Beatriz) 
6) Participar do Grupo de Estudos, no dia 19 de maio de 2021. 
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DECISÕES
1) Serão dados os encaminhamentos para a realização do curso em parceria com a
Ejug e a Efam para capacitação de magistrados e servidores. 

Este documento foi redigido por Sherloma Aires.


