
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 
PODER JUDICIÁRIO 

COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

ATA DE REUNIÃO 

Ao décimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 n° 

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 Sousa Araújo, estando 

presentes: Dra. Maria Do Rosário; Dra. Marielza Maués; Larissa Smeraldi; 

Leonice Salgado; João Eudes; 

1 — FECHAMENTO DA GESTÃO 2020/2021 DA CPAI 

Nessa ultima reunião da gestão foram apresentados algumas ações da 

comissão de acessibilidade a exemplos de: solicitação de implantação de 

inteligência artificial com acessibilidade, acompanhamento das demandas 

enviadas pelos magistrados a cerca de acessibilidade tanto dos 

magistrados com deficiência quanto de magistrados que solicitaram a 

acessibilidade nas suas unidades também foi requerida a regulamentação 

da resolução 343 do CNJ que o tribunal regulamentou com a resolução 7 do 

tribunal de justiça da Bahia. 
As datas temáticas sobre pessoas com deficiência foram devidamente 

divulgadas pela ASCOM. 

Também foi realizado um webnário para a pessoa com deficiência pela 

CPAI em parceria com a EMERJ. 
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4 — O QUE OCORRER: 

4.1 Leonice salgado fez uma apresentação de várias ações de 

acessibilidade implantadas pelos fóruns do interior como por exemplos, 

rampas, mapas tátil entre outros. 

4.2 Foram citadas também as ações da ASCOM que contribuiu muito 

com a comissão. 

4.3 	E por fim Dra. Élbia e os demais integrantes da comissão deixam seu 

enorme agradecimento ao presidente da comissão o desembargador Dr. 

Júlio Travessa pela confiança e pelo trabalho desempenhado. 

E também ao presidente do tribunal de justiça desembargador Lourival pela 

atenção a temática da pessoa com deficiência e acessibilidade. 

PLANO DE AÇÃO 
ttem AÇÃO Responsável Status 
1 
2 
3 

*Status: Contínuo, Pendente, Atrasada, em Andamento e Concluída 

Nada mais havendo a tratar, a reunião, foi encerrada e pode ser visualizada 

através do fink: 

https://playback.lifesize.cornitfipublicvideo/ee274dcf-a663-432d-80bc-

c2d417ef9e9c?vcpubtoken=d71b0a51-4f46-4dc3-9ed6-

68ec0f35a623https://playback.lifesize.comMpublicvideo/ee274dcf-a663-432d-

80bc-c2d417ef9e9c?vcpubtoken=d71b0a51-4f46-4dc3-9ed6-68ec0f35a623  
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, eu, moca, lavrei a presente ata que será assinada pelo Presidente da reunião 

e demais integrantes desta Comissão. 

Elbia Rosane Sousa Araújo 

Juiza de Direito 
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