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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://wwa.tjto.jus.br
Tribunal de Justiça

Ata Nº 283 de 04 de dezembro de 2019.
PRESIDÊNCIA/GAB1JAPRE

Aos 03 dias do mês de dezembro de 2019, às 09 horas, na sala de reuniões do Tribunal de Justiça do estado
do Tocantins, foi realizada reunião com a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, para
continuação dos trabalhos inerentes ao alinhamento das ações já desenvolvidas, bem como análise das ações
pendentes.
PARTICIPANTES:
Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi – Juíza Auxiliar da Presidência e Presidente da Comissão;
Jonas Demostene Ramos – Diretor Geral;
Adhemar Chufalo Filho, magistrado (pessoa com deficiência física);
Amanda Santa Cruz Melo, representante da DIJUD;
Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas;
Eva Portugal de Sousa, Técnica Judiciária de 2ª Instância (pessoa com deficiência física);
João Ornato Benigno Brito, Assessor de Projetos da Diretoria Geral;
Kézia Reis de Souza, Diretora do Centro de Comunicação Social;
Marcelo Leal de Araújo Barreto, Diretor de Tecnologia da Informação;
Monielle Guerra Justino, Secretaria Executiva da Diretoria Geral;
Rogério José Canalli, Diretor de Infraestrutura e Obras;
Ronilson Pereira da Silva, Diretor Administrativo;
Vania Ferreira da Silva Rocha, Assessora Técnica da Diretoria Geral/Presidência;
Wallson Brito da Silva, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos;

Ausências Justificadas:
Genival Ambrósio Rocha, Técnico Judiciário (pessoa com deficiência física);

PAUTA
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Continuidade dos trabalhos inerentes ao alinhamento das ações já desenvolvidas, bem como análise das
ações pendentes.

ASSUNTOS ABORDADOS:
Iniciada a reunião, a Presidente da Comissão, Dra. Rosa Maria, agradeceu a presença de todos e fez a leitura
da Carta (juntada em anexo), subscrita pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, Presidente da Comissão
Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão do STJ, a qual faz referência ao 1º Encontro Nacional de
Acessibilidade e Inclusão, do qual participamos;
Após, comunicou aos presentes que a servidora Eva Portugal será, carinhosamente, agraciada com a
lembrança contendo a logomarca do ENAI, enviada pela Exma. Ministra Nancy Andrighi ao TJTO.
Em seguida, tendo em vista o deliberado na Ata GAB1JAPRE nº 230, evento 2830417, no sentido de que "O
Diretor da DTINF desenvolverá ferramentas de atalhos com maior portfólio, para serem divulgados pelo
CECOM, assim como ocorre hoje no MPE/TO;", o Diretor de Tecnologia da Informação, Marcelo Leal,
apresentou os referidos atalhos/comandos para facilitar acessibilidade, os quais estão juntados nos eventos
2892941/2892973 deste processo.
Apresentou, ainda, os questionários desenvolvidos pela DTINF e COGES, cujos links encontram-se no
evento 28850485, e foram enviados aos membros da comissão e algumas diretorias, com vistas a obtenção
de respostas acerca da atual situação que se encontra o TJTO.
Alguns dos presentes sugeriram que os referidos questionários sejam enviados, também, ao público externo
para avaliação do público alvo.
O servidor Ornato sugeriu que, antes do envio dos questionários ao público externo, que os membros da
Comissão se reúnam em momento oportuno para, conjuntamente, responderem aos questionários e, a partir
daí, desenvolverem-se ações para a solução dos itens que não estão sendo contemplados pelo TJTO.
O magistrado Adhemar informou que o Prédio da Comarca de Porto Nacional possui acessibilidade interna e
que consegue se locomover em todos os departamentos. Entretanto, informou que a rampa externa que dá
acesso ao Fórum não possui corrimão.
No tocante à identificação de placas em braile nos acessos do TJTO, o Diretor da DIADM informou que o
SEI encontra-se em andamento. Todavia, sugere modificações no tocante ao processo de aquisição, uma vez
que os valores serão elevados, em caso de atendimento em todas as dependências internas do Tribunal;
Sugeriu que seja adquirido, a princípio, somente mapas táticos, por andar, placas para banheiros e para portas
de gabinetes.
Informou que todos os recepcionistas serão capacitados em cursos de libras para melhor atendimento ao
público externo; e destacou que foi aberto SEI, encaminhado a todas as Comarcas acerca a existência de 06
interpretes em libras, neste Órgão, aptos a atenderem por demanda;
Ressaltou a dificuldade de contratação desses profissionais, em razão do baixo piso nacional vigente do
valor/hora previsto na tabela de referência para pagamento de honorários, informando que a associação
regional no Tocantins, já está se organizando para construção de tabela própria neste Estado, conforme
permitido.
A Diretora Kézia informou que, no dia 05/12/2019, serão realizados os primeiros testes de transmissão das
sessões do Pleno, em linguagem brasileira de sinais, e trará o feedback dos resultados na próxima reunião;
Convidou os presentes para participarem do Seminário: Acessibilidade em pauta- participação política e
cidadania, que ocorrerá no TRE, no dia 4/12/2019, a partir das 14 horas e 30 minutos. Registrou, ainda, a
possibilidade de futuras parcerias com o TRE Tocantins entorno do tema acessibilidade.
Em seguida, o Diretor Geral, sugeriu que a DINFR faça um levantamento dos prédios que precisam de
acessibilidade mínima (rampa, corrimão etc), com vistas a corrigir as pendências que ainda existam, bem
como extensão da avaliação por esta comissão das reformas em curso;
O Diretor da DINFR solicitou reunião específica da comissão, para que sejam apresentados e analisados os
projetos referentes aos prédios de Paraíso e Miracema, bem como das atas de registros de preços das obras
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que já estão em andamentos;
O servidor Ornato informou que o CNJ exigiu que seja criada uma unidade administrativa específica para a
acessibilidade; não aceitando que tais ações sejam realizadas pela DINFR, conforme sugerido;
A DIGER, informa a comissão acerca da realização do curso Básico de Língua Brasileira de Sinais
(Libras) – Módulo I –, no período de 11 de novembro a 17 de dezembro de 2019, modalidade EaD, pela
Escola Superior da Magistratura (Sei 19.0.000034025-4 - evento 2909766).
Por fim, a servidora Vânia Rocha apresentou o relatório de ações desenvolvidas pela Comissão no ano de
2019, no qual constam todas as ações realizadas, bem como as pendências ainda existentes, cujo relatório foi
aprovado pelos presentes.
DELIBERAÇÕES:
Após informações nos termos acima, ficou deliberado entre os presentes:
1 – A DTINF, juntamente com o CECOM, divulgarão no site do TJTO, preferencialmente por meio de link
ACESSIBILIDADE, os atalhos/comandos apresentados nesta reunião, no formato do evento 2892941, com a
ressalva de que nesse link, igualmente, deverão ser publicadas as atas de reunião da comissão permanente de
acessibilidade e inclusão;
2 – A COGES, juntamente com a DTINF condensarão as perguntas dos 05 questionários, em um único
documento, para oportuna e futura coleta de respostas junto ao público externo;
3 – Sugerir ao Exmo. Desembargador Presidente que a contratação de placas em braile, que está tramitando
no SEI nº 19.0.000030567-0, seja ajustada a priori, para que a aquisição ocorra somente em relação aos
mapas táteis, a serem instalados na recepção central do TJTO e banheiros, uma vez que os valores são
elevados para aquisição geral que contemplaria todas dependências internas do Órgão;
4 – No tocante às pendências apontadas no Relatório Anual (evento 2924522), a DIGER procederá ao
acompanhamento das respectivas unidades administrativas, nos respectivos SEIs;
5- Sugerir ao Exmo. Desembargador Presidente o compartilhamento do relatório anual da comissão
permanente de acessibilidade e inclusão com o ENAI, tendo em vista solicitação formulada no documento
inserido no evento 2929245.
6- A DINFR realizará levantamento quanto aos Fóruns que não atendem, ainda, requisitos mínimos de
acessibilidade (rampas, corrimão, etc), para apresentação na próxima reunião agendada; bem como procederá
ao impulso do SEI nº 19.0.0000222158-1(móveis ergonômicos adaptáveis);
7- A DIGEP, em cumprimento ao Despacho ASPRE nº 55902, item 1 (2811555), apresentará informação
atualizada na próxima reunião.
8- Solicitar a CGJUS/TO informação atualizada acerca do cumprimento ao Despacho ASPRE nº 55902, item
2 (2811555).
9- Em atenção à demanda formulada no evento 2661229 do SEI 19.0.000022712-1, oficie-se a CAEPROC,
acerca do sobrestamento do feito administrativo até implementação da nova versão do e-Proc Nacional, para
conhecimento das ferramentas que atendam à acessibilidade do usuário, e após a DTINF prestar informação
atualizada quanto ao atendimento ou não daquela solicitação da OAB/TO;
10- Considerando informação do servidor Ornato, no sentido de que o CNJ exigiu que seja criada uma
unidade administrativa específica para a acessibilidade; não aceitando que tais ações sejam realizadas pela
DINFR, conforme sugerido anteriormente, sugerir ao Exmo. Desembargador Presidente que se iniciem
estudos sobre a vialibilidade de sua criação, via Portaria.
11 – Fica agendada reunião extraordinária com os membros desta comissão para o dia 18/12/2019, às 9
horas, a qual terá como pauta, dentre outros assuntos, a análise dos projetos, inclusive, daqueles referentes às
reformas em curso, e atas de registros de preços que serão apresentados à comissão pela DINFR, bem como
para exame e resposta conjunta dos questionários confeccionados, como método de autoavaliação.

ENCERRAMENTO:
À
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Às 11 horas encerrou-se a presente reunião.
E nada mais havendo para ser registrado, lavrou-se a presente Ata, assinada por mim, Vania Ferreira da Silva
Rocha; e será encaminhada aos demais presentes, para assinatura e ciência.

Documento assinado eletronicamente por Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da
Presidência, em 05/12/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vania Ferreira da Silva Rocha, Assessor Técnico da
Diretoria-Geral, em 05/12/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral, em 05/12/2019,
às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eva Portugal de Sousa, Técnico Judiciário de 2ª
Instância, em 05/12/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ronilson Pereira da Silva, Diretor Administrativo, em
05/12/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Wallson Brito da Silva, Coordenador de Gestão
Estratégica, Estatística e Projetos, em 05/12/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Leal de Araujo Barreto, Diretor de Tecnologia
da Informação, em 05/12/2019, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por João Ornato Benigno Brito, Assessor de Projetos, em
06/12/2019, às 07:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rogério José Canalli, Diretor de Infra-Estrutura e
Obras, em 06/12/2019, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de
Pessoas, em 06/12/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Amanda Santa Cruz Melo, Secretário de Precatórios, em
06/12/2019, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Adhemar Chúfalo Filho, Juiz de Direito, em 06/12/2019,
às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Kézia Reis de Souza, Diretora do Centro de
Comunicação Social, em 09/12/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no link http://sei.tjto.jus.br/verifica/ informando o
código verificador 2929094 e o código CRC 7D0F7195.
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