
ATA DE REUNIÃO

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 
14:30h,  na  Sala  de  Reunião  situada  no  3º  Andar,  do  Anexo  II,  do  Edifício 
Advogado Pedro Milton de Brito, do Complexo do Tribunal de Justiça da Bahia, 
reuniram-se  os  integrantes  da  Comissão  Permanente  de  Acessibilidade  e 
Inclusão,  sob  presidência  de  Suas  Excelências,  os  Desembargadores  JULIO 
CEZAR LEMOS TRAVESSA e JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS, conforme 
Decreto Judiciário nº. 79/2022, publicado no DJE de 10 de fevereiro do ano em 
curso,  para tratar de assuntos da mencionada Comissão,  sendo que ambos 
justificaram as ausências. Presentes as Magistradas Elbia Rosane Souza Araújo, 
esta presidindo a assentada,  e  Marielza Maués Pinheiro  Lima,  bem como o 
Magistrado Rilton Goes Ribeiro. Ausente, ainda, justificadamente, a Magistrada 
Maria  do  Rosário  Passos  da  Silva  Calixto.  Para  além  destes,  presentes  os 
servidores integrantes desta Comissão, conforme lista anexa, sendo informado 
que o ponto 5 está adiado para a próxima reunião, passando-se a discussão da 
seguinte  pauta:  1  - WEBINÁRIO:  “Pessoa  com Deficiência:  Educação, 
Conscientização e Respeito” é o tema do ciclo de palestras que ocorre 
no dia 23 de setembro, das 9h às 12h, no Auditório Desembargadora 
Olny  Silva,  localizado  no  prédio-sede  do  Poder  Judiciário  da  Bahia 
(PJBA), em Salvador.  A programação é integrada por quatro palestras: 
“Pessoa  com  Deficiência:  A  justiça  das  coisas”;  “Complexidade 
jurídica  do  TEA”;  “Pessoa  com  Deficiência:  Controle  de 
Convencionalidade”;  e  “Curatela  e  Tomada  de  Decisão  Apoiada”. 
Estão previstas, também, a realização de dinâmicas com vendas nos 
olhos  e  cadeiras  de  rodas,  além de  uma  pequena exposição  sobre 
como  conduzir  uma  pessoa  com  deficiência  visual. O  evento  será 
realizado em parceria com a Comissão de Políticas Sociais e Desenvolvimento 
do Cidadão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tendo, ainda, o apoio da 
Universidade Corporativa do Judiciário baiano (Unicorp). Participarão da mesa 



de  abertura,  o  Desembargador  Presidente  Nilson  Soares  Castelo  Branco;  o 
Conselheiro do CNJ Mário Goulart Maia, que palestrará no evento; o Presidente 
da  CPAI,  Desembargador  Julio  Travessa;  o  Vice-Diretor  da  Unicorp, 
Desembargador José Aras; e a Juíza Élbia Araújo, Coordenadora do evento e 
integrante da CPAI.  Considerando a relevância do assunto e buscando alcançar 
o maior número possível de pessoas, as palestras serão transmitidas, também, 
no canal do PJBA no Youtube. Os interessados em participar devem se inscrever 
por meio do Sistema de Educação Corporativa (Siec) da Unicorp, escolhendo a 
modalidade desejada e atentando-se aos prazos de inscrição (até 21/09 para 
modalidade  presencial  |  até  22/09  para  modalidade  virtual). Deverá  ser 
encaminhado e-mail à DAS para solicitar a disponibilização de duas cadeiras de 
rodas  para  o  evento,  inclusive,  uma no  auditório.  Além disso,  deverão  ser 
dirigidos  ofícios/e-mails,  a  fim  de  convidar  os  representantes  do  Ministério 
Público  do  Estado  da  Bahia,  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Bahia, 
Procuradoria  Geral  do Estado,  Ordem dos Advogados da Bahia,  Instituto  de 
Cegos, CAP, dentre outras instituições. Os estagiários e colaboradores do PJBA 
também são convidados pelos respectivos supervisores, com o apoio da DSG e 
CODES, como já explicitado nesta reunião. 2 - RELATÓRIO DE VISITAÇÃO AO 
FÓRUM RUY BARBOSA. APRESENTAÇÃO. Expositores: Dr. Rilton Goes e Diva 
Rouxinho.  Exibidas  as  filmagens  da  retrocitada  visita  realizada  pelo 
Magistrados e os servidores João Eudes e Diva Rouxinho, sendo demonstrada a 
necessidade de intervenção da DEA nas rampas entre os dois  prédios, bem 
como  na  escada  de  acesso  ao  Fórum  Orlando  Gomes,  com  posterior 
apresentação à Comissão. 3 - 2ª EDIÇÃO DO CENSO DE ACESSIBILIDADE. 
APRESENTAÇÃO.  Expositoras:  Cláudia  Barbosa.  A  Coordenadora  fez  a 
demonstração do projeto, sendo aprovado pelos integrantes, devendo serem 
adotadas  as  providências  pela  COREC  e  SEGESP  para  edição  de  decreto 
presencial, provavelmente com publicação no dia 30 do mês em curso, com 
prazo  de  20  dias  para  realização  do  preenchimento  pelos  Magistrados  e 
Servidores, a partir do dia 03 de outubro do ano em curso. Foi informado, ainda 



mais,  que  a  servidora  Tamires  está  à  disposição  para  cooperar  com  a 
Comissão,   bem assim a Coordenadora Cláudia  Barbosa.  4 - CRIAÇÃO DA 
UNIDADE  ADMINISTRATIVA  DA  COMISSÃO  DE  ACESSIBILIDADE. 
REQUISIÇÃO DE SERVIDOR(A)ES. Expositor: Dr. Pedro Vivas. É imprescindível a 
criação da unidade, estando estruturada hierarquicamente no âmbito do TJBA, 
bem  assim  com  a  definição  de  servidores  designados  para  exercer  as 
atividades  laborativas,  preferencialmente,  das  áreas  de  Serviço  Social, 
Psicologia e Administração. Para a implementação do plano de ação e outros 
projetos da Comissão, a fim de estar cumprindo o quanto disposto no Capítulo 
IV, da Resolução nº. 401/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no prazo 
de 05 (cinco) dias, deverá ser solicitado junto à CODES a relação de vagas 
disponíveis para estagiários de nível superior, possibilitando que cooperem na 
elaboração  das  atividades  da  gerência,  sob  supervisão  da  servidora  Diva 
Rouxinho.  No  que  ocorrer,  fora  anunciado  que  as  obras  estão  em  plena 
execução nas comarcas de Canarana, Lapão e Cruz das Almas, a fim de melhor 
atenderem aos jurisdicionados, magistrados e servidores.  A próxima reunião 
fica, de logo, agendada para o dia 17 de outubro do ano em curso, às 
14:30h, em sala do Anexo II, sendo que, posteriormente, haverá aviso 
específico no grupo de   whatsapp  . Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi  encerrada,  após  gravação pelo  estagiário  Kauan  Malaquias,  e  lavrada  a 
presente ata que será assinada pela eminente Juíza de Direito designada para 
condução dos trabalhos.///////////

ELBIA ROSANE SOUZA ARAÚJO
Juíza de Direito


