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Pauta:
 Explanação formativa sobre assuntos pertinentes à pessoa com deficiência;
 Apresentação dos dados consolidados do Plano de Ação 2018 (dados enviados pelas
unidades);
 Apresentação do Plano de Ação do NIC 2019 (iniciativas encaminhadas pelos
representantes das unidades);
 Assuntos gerais.
Registros:
Às 14h10 do dia 12 de dezembro de 2018, na sala de aula da Escola da Magistratura, deu-se
início à reunião da Comissão Multidisciplinar de Inclusão – CMI.
Simone iniciou explicando como seria a dinâmica da reunião, uma vez que esta é a primeira a ser
realizada no formato solicitado no último encontro, pelo Dr. Fábio. Foi esclarecido que a primeira parte
será formativa, com exposição sobre o NIC, evolução histórica das conquistas da pessoa com
deficiência em termos legais e conceitos importantes relacionados à questão da deficiência. Simone
trouxe informações sobre o contrato de LIBRAS existente na Casa e apresentou os intérpretes de
LIBRAS que estão presentes nessa reunião em virtude da participação do servidor do NIC, Filipe
Trigueiro, que é deficiente auditivo e fará uma exposição nesse momento formativo.
Simone apresentou sua explanação através de slides e fez uma dinâmica com Filipe, para demonstrar
a importância da acessibilidade.
Iniciando a segunda parte da reunião, Simone trouxe os dados consolidados do Plano de Ação 2018
enviados pelas unidades e os apresentou em slides.
Ao serem apresentados os dados da SESA, Dr. Tomaz falou sobre a avaliação da perícia, no novo
modelo biopsicossocial.
A servidora Elma trouxe a sua experiência junto à perícia e sua preocupação com relação à
imparcialidade da avaliação, a depender do entendimento da gestão da Casa, ao passo que Dr.
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Tomaz traz também a questão da importância da isenção da parte do servidor periciado, pois o que é
observada é a questão dentro dos parâmetros médicos.
Dr. Fábio ponderou que há realmente a necessidade de isenção de ambas as partes e sugeriu, para
fazer parte do Plano de Ação 2019, tratar sobre essa questão a fim de garantir a isenção dessa
análise.
Sugeriu ainda, Dr. Fábio, a confecção de uma cartilha e de material institucional (exemplo: vídeo,
material escrito, ...) para disseminar internamente e também para a sociedade a cultura das questões
relativas à pessoa com deficiência, pois precisamos compreendê-la como um fenômeno e não como
uma questão pontual. Em sua opinião, a sociedade tem que fazer parte da discussão institucional,
para desconstrução das ausências e para que estas deixem de ser normalizadas. É preciso enfrentar
o estranhamento.
Simone continuou a apresentação dos planos, fazendo apenas uma leitura, sem explanação. Em
seguida, finaliza a reunião perguntando se algum membro gostaria de fazer alguma colocação e,
diante da negativa, encerrou a pauta.
Dr. Fábio, por último, falou da importância da questão da pessoa com deficiência e se dirigiu ao grupo
dizendo que conta muito com a colaboração de todos para que o TJDFT seja um exemplo de prática
de inclusão.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 15h54. A presente ata, por ser
expressão da verdade, segue assinada pelo Senhor Juiz de Direito Fábio Francisco Esteves e pelos
demais membros presentes.

