
 

 
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 onze horas do dia vinte e dois de maio de 2020, sob a presidência da 

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

Luís, deu-se início à décima reunião ordinária 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 de Dra. 

Priscilla Nogueira Araújo Selares, presidente da Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional 

Maranhão (OAB-MA), e do advogado Dr. Jackson Roger Almeida da Silva. A 

presidente da Comissão deu início aos trabalhos ressaltando a iniciativa da 

Comissão por dar seguimento às suas atividades, adaptando-se ao meio virtual 

devido a pandemia do novo coronavírus. Em seguida, foram aprovados os 

seguintes encaminhamentos: i) envio de expediente para o Gabinete da 

Presidência com sugestão de medidas de proteção para os usuários com 

deficiência, no retorno do atendimento presencial, dentre as quais a altura de 

fixação dos dispensers de álcool em gel no Fórum Astofo Serra e nas demais 

unidades do Tribunal, seguindo as normas técnicas da NBR 9050/2015 que 

versa sobre acessibilidade nas edificações; ii) realização de live sobre a temática 

Acessibilidade na Justiça do Trabalho: relatos e perspectivas, em parceria com 

a Escola Judicial (EJUD16), em data a ser definida e com a participação de 

palestrante convidado; iii) solicitar à Presidência a listagem de partes 

trabalhistas e advogados com deficiência que fazem uso do Sistema PJe, tendo 

em vista a necessidade de compreender quais são as barreiras e as necessidades 

das pessoas e, desse modo, antecipar-se às demandas, adequando espaços 

físicos, linguagens, tecnologias e abordagens para eliminação de barreiras 

físicas, atitudinais e de comunicação no TRT da 16ª Região, de modo a cumprir 

a visão institucional de aperfeiçoamento como instrumento efetivo de justiça, 

paz social e cidadania no ressaltamento dos valores da acessibilidade e da 

valorização das pessoas. Os dados serão utilizados para definir perfil do usuário 

com deficiência e mecanismos de interação e de consultas, a exemplo de 

pesquisas de satisfação, bem como servir de base para formulação de políticas 

de acessibilidade instrumentalizadas por práticas de diálogos; iv) formulação do 

Projeto Narrativas, em parceria com o Setor de Comunicação, visando construir 

relações e diálogos baseadas nos valores da acessibilidade atitudinal mediante 

a participação de pessoas com deficiência e lideranças engajadas na questão da 

acessibilidade e inclusão; v) reativação da proposta de Página Web da 

Acessibilidade no site do TRT16; proposição de campanhas de sensibilização 

nas redes sociais utilizadas pelo Tribunal. Após considerações finais, a 

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

da ata que segue assinada pelos integrantes da Comissão e pelos convidados. 
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