RELATÓRIO DIAGNÓSTICO VISANDO IMPLANTAÇÃO DE
VAGAS ESPECIAIS EM DIVERSAS COMARCAS DO ESTADO DA
PARAÍBA
Cumprindo determinação registrada na Ata da 3ª reunião da Comissão de
Acessibilidade e Inclusão do Poder Judiciário da Paraíba, foi elaborado um relatório
diagnóstico com vistas a elencar a possibilidade de implantação de vagas especiais em
diversas comarcas do Estado da Paraíba, bem como apontar os serviços complementares
necessários para que a implantação de tais vagas cumpram, de fato, sua função. Ressalto
que a identificação das referidas vagas deverão ser feitas seguindo o padrão de
identificação e cores determinadas. Segue abaixo diagnóstico por comarca.
ÁGUA BRANCA:
Sugerimos que sejam utilizadas as duas primeiras vagas à direita da entrada do
fórum, sendo a primeira para deficiente e a segunda para idoso. No entanto, para que
pessoas com mobilidade reduzida ou PNE tenham acesso livre e sem obstáculos até a
entrada do fórum faz-se necessário serviços complementares como rebaixamento de
meio fio e nivelamento da calçada, com remoção de obstáculos existentes.

ALAGOA NOVA:
De acordo com o que foi observado, o fórum não dispõe de terreno para
demarcação de vagas de estacionamento de natureza nenhuma. Atualmente as pessoas
que frequentam o fórum da comarca estacionam em uma praça lateral ou em via
pública. Sendo assim, nesse caso cabe ao órgão de trânsito competente, com base no
conhecimento das regras de trânsito locais, determinar um local possível e fazer a
demarcação de vagas especiais de uso público.
ALHANDRA:
No fórum da comarca de Alhandra é possível colocar vagas especiais conforme
sugestão na foto abaixo. Vale ressaltar apenas que, para que o percurso seja totalmente
acessível seria necessário a adequação da rampa existente para acesso ao fórum, bem
como a instalação de corrimão na mesma.
AREIA:
Através das fotografias enviadas vimos que existem vagas destinadas a situações
especiais e que as mesmas estão em local de fácil acesso à entrada do fórum. Sendo
assim, sugerimos apenas que seja feita a pintura com identificação da forma correta e
que o canteiro existente ao lado da vaga PNE seja rebaixado e seja colocado piso
nivelado de forma que permita o acesso sem desníveis à calçada e, consequentemente,
ao prédio.

AROEIRAS:
De acordo com o que foi observado na fotografia, o fórum não dispõe de terreno
para demarcação de vagas de estacionamento de natureza nenhuma. Atualmente as
pessoas que frequentam o fórum da comarca estacionam em via pública. Sendo assim,
nesse caso cabe ao órgão de trânsito competente, com base no conhecimento das regras
de trânsito locais, determinar um local possível e fazer a demarcação de vagas especiais
de uso público.
BAYEUX:
O fórum da comarca de Bayeux conta com grande área para estacionamento de
servidores e jurisdicionados e já tem, inclusive, vagas demarcadas para PNE. Sugerimos
apenas que as mesmas sejam colocadas nas vagas mais próximas à rampa de entrada do
prédio e que sejam devidamente sinalizadas.
BELÉM:
O fórum da comarca tem vagas de estacionamento próximas à entrada do prédio.
Sugerimos que seja feita a identificação adequada par vaga PNE e idoso.
BOQUEIRÃO:
Sugerimos a identificação adequada de vagas especiais nas vagas existentes na
lateral à esquerda da entrada do fórum.
CABEDELO:
Sugerimos a identificação adequada de vagas especiais nas vagas existentes no
estacionamento do fórum.
CAJAZEIRAS:
Verificamos que já existem vagas especiais reservadas, devendo ser renovada a
pintura e identificação correta das mesmas.
CATOLÉ DO ROCHA:
Através das fotos enviadas verificamos que já existe a identificação de vagas
especiais em local próximo à entrada do fórum.

CONDE:
Através das fotos enviadas verificamos que já existe a identificação de vagas
especiais em local próximo à entrada do fórum.
COREMAS:
De acordo com o que foi observado na fotografia, o fórum não dispõe de terreno
para demarcação de vagas de estacionamento de natureza nenhuma. Atualmente as
pessoas que frequentam o fórum da comarca estacionam em via pública. Sendo assim,
nesse caso cabe ao órgão de trânsito competente, com base no conhecimento das regras
de trânsito locais, determinar um local possível e fazer a demarcação de vagas especiais
de uso público.
CUITÉ:
O fórum de Cuité tem vagas de estacionamento recuadas na frente do prédio,
necessitando apenas de pintura e identificação adequadas.
INGÁ:
O Fórum de Ingá tem vagas de estacionamento na área à esquerda da frente do
prédio que poderiam ser utilizadas como vagas especiais, sendo necessário fazer a
pintura e identificação adequadas.
JOÃO PESSOA (MANGABEIRA):
Verificamos que já existem vagas especiais demarcadas no estacionamento
interno do fórum, sendo necessário apenas a criação de rampa para acesso adequado ao
piso que dá acesso à plataforma (elevador).
MONTEIRO:
Identificamos através das fotografias que já existe vaga demarcada e identificada
em via pública em frente ao fórum.
PATOS:
Identificamos através das fotografias que já existem vagas demarcadas e
identificadas em via pública em frente ao fórum.
PEDRAS DE FOGO:
Verificamos que existem vagas de estacionamento disponíveis em frente ao
fórum, devendo as mesmas serem devidamente identificadas.

PIANCÓ:
Sugerimos que sejam identificadas vagas especiais em local próximo à entrada
do fórum.
PILAR:
Verificamos que existem vagas de estacionamento disponíveis no terreno do
fórum, devendo as mesmas serem devidamente identificadas, para vaga de deficiente
(PNE) e idoso.
POCINHOS:
Verificamos que existe no terreno do fórum vagas de estacionamento, inclusive
com demarcação de vagas especiais (PNE e idoso).
POMBAL:
Verificamos que existe no terreno do fórum vagas de estacionamento, inclusive
com demarcação de vagas especiais (PNE e idoso).
PRINCESA ISABEL:
Identificamos que jé existe na comarca a demarcação de idosos e para gestante.
Não foi possível verificar se há vaga para cadeirante, no entanto, caso não tenha pode-se
fazer a marcação em alguma outra vaga existente, em local próximo à rampa de entrada
do fórum.
QUEIMADAS:
Verificamos que exite espaço destinado a vagas especiais, no entanto as mesmas
precisam ser melhor identificadas com pintura e sinalização padrão para PNE e idoso.
REMÍGIO:
Conforme consta nas fotos enviadas, existe espaço destinado ao estacionamento,
mas sem demarcação de vagas nem identificação das vagas especiais.
RIO TINTO:
De acordo com ofício enviado pela gerência do fórum, o prédio não dispõe de
estacionamento próprio.

SANTA LUZIA:
O fórum de Santa Luzia dispõe de área de estacionamento, sendo necessário
fazer a marcação e identificação das vagas especiais. Vale lembrar que estas vagas
devem estar o mais próximo possível da entrada, de forma a permitir fácil acesso ao
pavimento térreo do fórum.
SANTA RITA:
O fórum de Santa Rita dispõe de área de estacionamento no terreno do fórum, e
já tem demarcação de vaga especial em local próximo à entrada do fórum.
SÃO BENTO:
De acordo com o que foi observado nas fotografias, o fórum não dispõe de
terreno para demarcação de vagas de estacionamento. Atualmente as pessoas que
frequentam o fórum da comarca estacionam em via pública. Sendo assim, nesse caso
cabe ao órgão de trânsito competente, com base no conhecimento das regras de trânsito
locais, determinar um local possível e fazer a demarcação de vagas especiais de uso
público.
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE:
De acordo com as fotografias o fórum já dispõe de vagas especiais identificadas
com placas.
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS:
Vimos que existe na comarca a demarcação de vaga exclusiva para deficiente,
juiz e promotor. É necessário ainda fazer a marcação de vaga para idoso.
SAPÉ:
De acordo com as fotografias o fórum já dispõe de vagas especiais identificadas
através de pintura no piso, e que as mesas estão em lugar próximo à entrada do fórum.
SERRA BRANCA:
De acordo com o que foi observado nas fotografias, o fórum não dispõe de
terreno para demarcação de vagas de estacionamento. Atualmente as pessoas que
frequentam o fórum da comarca estacionam em via pública. Sendo assim, nesse caso
cabe ao órgão de trânsito competente, com base no conhecimento das regras de trânsito
locais, determinar um local possível e fazer a demarcação de vagas especiais de uso
público.

SOLÂNEA:
De acordo com as fotos verificamos que o estacionamento externo do
fórum de Solânea encontra-se com suas vagas especiais já demarcadas em
local próximo à entrada do prédio.
SOUSA:
Verificamos pelas fotos que existe local reservado para vaga de deficiente,
identificada com placa de sinalização, em local que permite fácil acesso à rampa de
entrada do fórum. Não conseguimos identificar se há vaga reservada para idoso.
TAPEROÁ:
De acordo com informação dada no documento enviado pelo magistrado da
comarca, o fórum não dispõe de terreno para demarcação de vagas de estacionamento.
Atualmente as pessoas que frequentam o fórum da comarca estacionam em via pública.
Sendo assim, nesse caso cabe ao órgão de trânsito competente, com base no
conhecimento das regras de trânsito locais, determinar um local possível e fazer a
demarcação de vagas especiais de uso público.

