Plano de Ação

COMITÊ DA DIVERSIDADE DO TJ/AC

DIVERSIDADE RELIGIOSA
Tem por objetivo promover o enfrentamento à intolerância religiosa e o respeito à liberdade de crença, culto e
convicção, e garantia da laicidade do Estado

Atividades
Garantir a diversidade na
Assistência e enfrentameto à
intolerância religiosa em
unidades de privação de
liberdade
.


Fomentar as garantias
de liberdade de crenças e o
enfrentamento à
intolerançia religiosa em
espaços institucionais

O Quê
Fazer
promover no plano
concreto a garantia
do direito inviolável
de crença, o livre
exercício dos cultos
religiosos e a
proteção aos locais
de culto e a suas
liturgias

Quem irá
Fazer

Quando
Fazer

Comitê da
Diversidade/Esjud
A definir

Onde
Fazer
Comitê da
Diversidade/Es
jud

Por que
Fazer
ampliar a
aproximação
do Poder
Judiciário
junto à
sociedade,
especialmen
te aos
grupos
religiosos
vitimados
pela
intolerância
religiosa;

Promover ações formativas e de
sensibilizaçãoe que assegurem a diversidade
religiosa e enfrentamento à intolerância
religiosa voltadas aos(às) magistrados(as) e
servidores(as).

Como Quanto
Status Semáforo
Fazer Custará

Promover debates,
seminários, e outras
formas de informação
acessível, aptos a
fortalecer a cultura
organizacional, sobre
a diversidade.
Incentivando em
especial o
Conhecimento Res.
305 do CNJ e ODS

Atividades
Fomentar as garantias
de liberdade de crenças e o
enfrentamento à
intolerançia religiosa em
espaços institucionais

O Quê
Fazer
Promover atividades
formativas que
assegurem o
conhecimento sobre
a diversidade
religiosa e o
enfrentamento à
intolerançia religiosa
em unidades de
privação de liberdade

Quem irá
Fazer
Esjud

Promover ações formativas e de
sensibilização que assegurem a
diversidade religiosa e
enfrentamento à intolerância
regiliosa voltadas aos (às)
magistrados (as) e servidores (as)

Quando
Fazer

Onde
Fazer
Esjud

Por que
Fazer
Para promover o
cumprimento da
Politica Nacional do
respeito a
diversidade de
crença e religiao
para os privados
de liberdade

Garantir a diversidade na assistência e
enfrentamento à intolerância religiosa em
unidades de privação de liberdade.

Como Quanto
Status Semáforo
Fazer Custará
Propor
procedimento de
singularização para
identificação de
crença ou religião
das pessoas
privadas de
liberdade

Atividades
Fomentar as garantias
de liberdade de crenças
e o enfrentamento à
intolerância religiosa em
espaços institucionais

O Quê
Fazer
promover estudo
s, projetos e
orientar práticas
destinadas à
identificação e
combate da
discriminação
quanto a
orientação
religiosa

Quem irá
Fazer

A Esjud/SEPSO

Fomentar ações formativas e de
sensibilização que assegurem a
diversidade religiosa e
enfrentamento à intolerância
religiosa voltadas aos
magistrados (às) e servidores
(às)

Quando
Fazer

A definir
ESJUD/SEPSO

Onde
Fazer

Por que
Fazer
Para
sensibilizar e
cumprir
o disposto
nos art. 6 e 7
da Resolução
343 CNJ

Garantir a diversidade na assistência e
enfrentamento à intolerancia religiosa em
unidades de privação de liberdade.

Como Quanto
Status Semáforo
Fazer Custará
Promover cursos

Atividades

O Quê
Fazer
Estimular campanhas
de
conscientização sobre
a acessibilidade ser o
meio para o acesso a
todos os
direitos das PcDs,
permitindo viver de
forma independente e
participar
plenamente de todos
os aspectos da vida.

Quem irá
Fazer

Comitê da
Diversidade/Diretoria
de Comunicação

Quando
Fazer

A definir

Onde
Fazer
Comitê da
Diversidade/Di
retoria de
comunicação
TJ/AC

Por que
Fazer
Disseminar
informações
sobre a necessidade
de adequação dos
ambientes físicos, de
rever atitudes, e de
ampliar a
compreensão sobre
a necessidade de
termos um mundo
inclusivo.

Como Quanto Status Semáforo
Fazer Custará
Manter no site do
TJAC,
cartilhas,
campanhas, boas
práticas, links de
acesso à legislação,
decisões judiciais,
notícias como forma
de conscientização
einformação.

Atividades

O Quê
Fazer
Conhecer as
políticas
públicas
voltadas a
garantia da
diversidade
religiosa

Quem irá
Fazer

Quando
Fazer

Onde
Fazer
Secretaria de
Cidadania e Conselho
do
2. Instituto Ecumênico
3. Grupo de estudo da
diversidade
religiosa no Acre –UFAC
1.

Comitê da
Diversidade

A definir

Por que
Fazer
Para ter
conhecimento das
ações
desenvolvidas e se
for conveniente
inserir propostas
advindas do
Comitê da
Diversidade do
TJAC.

Como Quanto
Status Semáforo
Fazer Custará

Reunião
com os
envolvidos

Atividades

O Quê
Fazerr

Quem
irá
Fazer

Quan
do
Faz
er

Onde
Fazer

Por
que
Faz
er

Como
Fazer

QuantoCustará

Atividades

Status

Semáforo

Atividades

Atividades

O Quê
Fazer

Informes sobre
intolerância
religiosa

Quem irá
Fazer

Comitê da
Diversidade e
GECOM

Quando
Fazer

A definir

Onde
Fazer

Por que
Fazer

GECOM

Para
proporcionar
um ambiente
corporativo
inclusivo e
respeitoso.

Como Quanto
Status Semáforo
Fazer Custará
Campanhas
com ampla
divulgação
dentro do
TJAC

Atividades
Articular com as
entidades
jurídicas estaduais a
criação de um fórum
permanente de Defesada
diversidade religiosa

O Quê
Fazer

Criar o Fórum
Estadual de
defesa da
diversidade
religiosa

Quem irá
Fazer

Comitê da
Diversidade/
Promotoria do
I /MP

Quando
Fazer

A definir

Onde
Fazer

------

Por que
Fazer
Para articular e
propor políticas
institucionais

Como Quanto
Status Semáforo
Fazer Custará
Reunir as
instituições
que tem ações
voltadas ao
combate da
intolerância
religiosa
no Acre

