
 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO 

Comissão de Acessibilidade e Inclusão 
 
Ata de Reunião da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRT 16ª 

Região 

Às dez horas do dia quinze de outubro de 2020, sob a presidência da 

magistrada Dra Juacema Aguiar Costa, Juíza Titular da 6ª Vara do Trabalho de 

São Luís, deu-se início à reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade e 

Inclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região por videoconferência 

através da ferramenta Google Meet, com a participação do juiz auxiliar da 

Presidência, Dr. Manoel Joaquim Neto, da advogada Dra Sandra Gonçalves 

Macedo, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da Ordem dos 

Advogados do Brasil, secção Maranhão, da Dra Maria Wilzanira Batista Ferreira, 

presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 

OAB-MA, e do advogado Dr. Jackson Roger. A reunião teve como pauta principal 

o projeto de mudança do Cejusc para o andar térreo do Fórum Astolfo Serra. Na 

oportunidade, Dra Sandra falou sobre a reunião remota com as juízas 

integrantes do Cejusc ocorrida no dia 13/10/2020. Em seguida, a servidora 

Nikole, que representou a Comissão na reunião com a coordenação do Cejusc, 

fez um breve resumo da exposição do projeto arquitetônico apresentado naquela 

ocasião, acrescentando que um novo projeto poderia ser solicitado ao Setor de 

Engenharia visando contemplar as sugestões formuladas pelas magistradas do 

Cejusc, a acessibilidade e a permanência do restaurante no andar térreo. Dra 

Sandra ressaltou que um espaço para refeições ou lanche torna-se necessário 

após o retorno presencial ao lembrar a permanência prolongada de advogados 

no Fórum devido às audiências marcadas para os turnos da manhã e da tarde. 

Convidado pela presidente da Comissão, Dra Juacema Aguiar, o juiz auxiliar da 

Presidência, Dr. Manoel Joaquim, agradeceu o convite e manifestou que o 

melhor local em termos de acessibilidade para Cejusc é o andar térreo, mas que 

é preciso conduzir o processo de reforma baseado em funcionalidades e 

equilíbrio orçamentário, acrescentando que faz-se necessário analisar uma 

terceira proposta de intervenção física no andar térreo do FAS; que o Setor de 

Engenharia deve formular projeto contemplando os diversos públicos  

interessados nas melhorias de atendimento do Cejusc. Ele sugeriu ainda que a 

Comissão de Acessibilidade solicite reunião com a coordenação do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal 

(NUPEMEC) e o Cejusc para tratar do assunto. Após considerações finais, a 

presidente deu por encerrada a reunião, autorizando, em seguida, a lavratura 

da ata que segue com a lista dos membros da Comissão e convidados.      

 

Juacema Aguiar Costa 
Presidente da Comissão 
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Gisélia Castro Silva 
Secretária da Comissão 
 

Nikole Melo de Mendonça 
Representante da Seção de Engenharia 
 
 
Gilberto Cunha Filho 
Representante da CTIC 
 

Gustavo Napoleão Paiva Araújo 
Representante da Escola Judicial (EJUD16) 

 

Marilda Amorim Pereira de Sousa 
Representante do Setor de Saúde 

 

Convidados: 

Manoel Joaquim Neto 
Juiz Auxiliar da Presidência 
 
Sandra Gonçalves Macedo 
Presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista (OAB-MA) 
 
Jackson Roger Almeida da Silva 
Advogado 
 
Maria Wilzanira Batista Ferreira 
Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (OAB-
MA) 
 
José de Ribamar Santos Batista 
Diretoria do Fórum Astolfo Serra 
 


