TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PODER JUDICIÁRIO
COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

ATA DE REUNIÃO

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um , às
14: 30h, em sala virtual criada por este egrégio Tribunal de Justiça, através
do link: https://guest.lifesizecloud.com/6408855, reuniram-se os integrantes
da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, tendo como presidente o ilustre
Desembargador Júlio Cezar Lemos Travessa, conforme Decreto Judiciário
nº 664/2018, publicado no DJE de 03/10/2018, para tratar de assuntos da
mencionada Comissão, sendo os trabalhos conduzidos, de ordem do Des.
Júlio Cezar Lemos Travessa, pela Dra. Elbia Rosane Souza Araújo, estando
presentes: Dra. Marielza Maués Pinheiro Lima, Dr. Rilton Goes Ribeiro;
João Eudes; Jorge Medrado; Luciane Laborda; Diva.

Os pontos discutidos foram:
1- Datas comemorativas PCD;
2- Live ASCOM;
3- Ação e andamento da Resolução de Condições Especiais de Trabalho –
Pauta da Comissão de Reforma;
4- O que ocorrer.

1) Datas comemorativas PCD:
Doutora Elbia entrará em contato com Moises da ASCOM para que faça
contato com Dr. Rilton e João Eudes para que sejam gravados os vídeos
através do LifeSize, diante da dificuldade de realizar essa confecção
pessoalmente no momento de pandemia.
As datas selecionadas foram:
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a) MAIO: 18/05 – Dia Nacional da Luta Antimanicomial; 26/05 – Dia
Nacional de combate ao glaucoma; b) JUNHO: 06/06 – Dia Nacional
do Teste do Pezinho; 21/06 – Dia Nacional de luta contra a Esclerose
Lateral Amiotrófica (ELA); c) JULHO: 10/07 – Dia da Saúde Ocular;
26/07 – Dia do Intérprete de Libras; d) AGOSTO: 21 a 28/08 –
Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla;
e)

SETEMBRO:

05/09

–

Dia

Nacional

da

Divulgação

e

Conscientização da Fibrose Cística; 19/09 – Dia do Teatro Acessível;
21/09 – Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 22/09 – Dia
Nacional do Atleta Paraolímpico; 26/09 – Dia Nacional do Surdo; f)
OUTUBRO: 06/10 – Dia Mundial da Paralisia Cerebral; 10/10 – Dia
Mundial da Saúde Mental; 11/10 – Dia da Pessoa com Deficiência
Física; 20/10 – Dia Mundial e Nacional da Osteoporose; 25/10 – Dia
Nacional do Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo; g)
NOVEMBRO: 10/11 – Dia Nacional de Prevenção e Combate à
Surdez; 14/11 – Dia Mundial e Nacional do Diabético: 16/11 – Dia
Nacional

dos

Ostomizados;

h)

DEZEMBRO:

03/12

–

Dia

Internacional da Pessoa com Deficiência; 13/12 – Dia Nacional do
Cego; 13/12 – Dia do Audiodescritor.

Ficou fixado o calendário apresentado e estabelecido que em cada reunião será
discutido o tema da data do próximo mês.
Dr. Rilton se disponibilizou para falar sobre o dia do combate ao glaucoma.
Diva sugeriu a divulgação de documentários e filmes sobre os deficientes a
serem disponibilizados no grupo.
Ficou acordado que para o dia do combate à luta antimanicomial será debatido
melhor na próxima reunião.
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2) Lives:
Doutora Elbia sugeriu que fossem feitas algumas Lives com dúvidas corriqueiras
do dia a dia das pessoas com deficiência.
Será colocado no grupo da comissão de 5 (cinco) em 5 (cinco) dias o pedido de
sugestão de temas para a realização das Lives. A sugestão é que haja a
prestação de serviços de informações à população em geral.

3) Ação e andamento da Resolução de Condições Especiais de
Trabalho – Pauta da Comissão de Reforma;
Sobre a Resolução das condições especiais de trabalho: Foi informado por Dra.
Elbia que a Resolução nº 343 de 09/09/2020, do CNJ, que institui condições
especiais de trabalho para magistrados (as) e servidores (as) com deficiência,
necessidades especiais ou doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por
dependentes nessa mesma condição, e, no âmbito do TJ/BA, já está
encaminhada para votação.
Observa-se que há algum tempo foi encaminhada pelo Desembargador Júlio
Travessa para a comissão de reforma, a proposta Resolução n° 230 sobre a
Jornada Especial do Servidor com Deficiência ou que tenha dependente com
deficiência. Após, veio a Resolução n° 343 que engloba tanto os servidores
quanto os magistrados e não recebeu o nome “jornada”, por jornada se referir ao
“horário”.
A Resolução n° 230 está apensada na Resolução n° 343.
Doutora Elbia acredita que a Resolução 343 será aprovada na íntegra no PJBA
e está na pauta de votação da Comissão de Reforma do dia 28/08/21. Se
aprovada, tem o prazo de 5 (cinco) dias para subemenda e depois irá para a
pauta do Tribunal Pleno.
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4) O que ocorrer.
4.1) Diva pontuou que o aplicativo LifeSize, utilizado pela comissão para reunião
(e pelo PJBA), não é acessível, pois não fala os nomes das partes que estão
participando da reunião nem fala os comandos.
4.2) Doutora Elbia fez novo contato com os três juízes com deficiência para que
eles enviem o ofício para a comissão com suas solicitações de adaptações.
Também foi dito que é importante fazer o contato com os servidores PCD que
tomaram posse recentemente para saber se possuem alguma necessidade.

5 - Franqueada a palavra aos integrantes, ficou sugerida uma próxima reunião
para o dia 21/05/2021 (sexta-feira), às 14:30h.
Nada mais havendo a tratar, a reunião, foi encerrada e pode ser - visualizada
através do link: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/a7fee922-2961-443cbedb-4c2c7bec807e?vcpubtoken=629130ef-96cd-467f-ac6b-ebbd53a29618,
eu, Elis Costa Menezes, lavrei a presente ata que será assinada pela Presidente
da reunião e demais integrantes desta Comissão.

Élbia Rosane Souza Araújo
Juíza de Direito

