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ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - COMPACI 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 
 

PAUTA: 1) Informes sobre criação da Unidade de Acessibilidade e Inclusão – 
UNAI; 2) Atualizações dos PA's; 3) Encaminhamentos. 
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2022, pelas 09 horas, por 

videoconferência, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária, do ano de 2022, da 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão – COMPACI, do Tribunal de 

Justiça da Paraíba - TJPB, encontrando-se presentes o Presidente desta 

Comissão, Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, o Juiz Auxiliar 

da Presidência II, Dr. Euler Jansen, a substituta da Gerente de Engenharia e 

Arquitetura, Fernanda Cantalice, a Gerente de Qualidade de Vida, Valéria 

Winkeler Beltrão, a Pedagoga da 2ª Vara da Infância e Juventude de João 

Pessoa, Maria do Socorro Belarmino de Souza, a Pedagoga indicada pela Escola 

Superior da Magistratura – ESMA, Daiane Lins da Silva Firmino, o Analista 

Judiciário, Josielson Clementino Rodrigues e o substituto do Coordenador de 

Portais e Informações, Herbet Ferreira Rodrigues. Aberta a reunião pelo 

Presidente, ele cumprimentou a todos(as) e passou a palavra para Roberta 

Carvalho, Analista Judiciária da equipe da Gerência de Projetos e Gestão 

Estratégica - GEPRO, haja vista a impossibilidade de participação da Gerente, 

Ana Caroline Leal Vasconcelos .  

  

ASSUNTOS GERAIS:  

Roberta Carvalho, antes mesmo de dar início aos pontos da pauta, informou 

que Maria do Socorro havia pedido para fazer duas comunicações, tendo a 

palavra sido passada para ela. Maria do Socorro falou sobre um PA 

demandado pela Comissão, face à falta de acessibilidade dela no sistema do 

PJE, e disse que foi contatada por um servidor, que é responsável pelo referido 

sistema, para fazer o assessoramento dela no que se refere ao uso do PJE, a 

fim de verificar todo o procedimento relacionado aos documentos digitalizados 

nos processos, verificando se são ou não editáveis, bem como o que é ou não 

acessível, tanto em sua residência quanto em seu setor de trabalho no Fórum 

em que está lotada. Em seguida, informou que é Presidente do Conselho 

Estadual de Pessoas com Deficiência e, num evento que havia sido promovido 
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pelo Conselho, conheceu um servidor que comunicou, de forma privada, não 

ter tido conhecimento do formulário disponibilizado por esta Comissão, no site 

do TJPB, embora tenha sido amplamente divulgado no ano de 2021. Assim, 

sugeriu que esta Comissão pudesse fazer o atendimento do servidor, tendo o 

Des. Romero dito que deverá ser feito contato com ele, a fim de que seja 

convidado para ser ouvido na próxima reunião desta Comissão, nos mesmos 

moldes dos demais servidores(as) que participaram do “Projeto-Piloto: 

audiências virtuais individualizadas”, realizadas no decorrer do ano de 2021. 

Na sequência, Roberta informou os avanços e encaminhamentos referentes à 

última reunião. O primeiro deles diz respeito ao PA sobre a criação da Unidade 

de Acessibilidade e Inclusão - UNAI, com caráter permanente. Informou que o 

Presidente do TJPB, Des. Saulo Benevides, acolheu o parecer do Juiz Auxiliar 

da Presidência, Dr. Euler, e determinou notificar a Comissão de Organização e 

Divisão Judiciária e de Legislação do TJPB para ofertar parecer sobre a 

proposta de minuta da Resolução referente a instituir a Unidade de 

Acessibilidade e Inclusão. Na sequência, quanto ao PA que está na GESIS, no 

que se refere a abrir campo na ficha funcional para marcação de pessoa com 

deficiência - PCD, já existe parecer do Diretor da Tecnologia da Informação - 

DITEC, Ney Robson, para que a GESIS se pronuncie sobre a criação do 

campo solicitado, inclusive, aglutinando outras demandas, que foram sugeridas 

por Dr. Euler, dada a necessidade de ajustes do Sistema de Recursos 

Humanos – SRH exigido pelo Conselho Nacional de Justiça. Complementando, 

Roberta disse que também foi aberto chamado para que o setor da DITEC 

responsável pelo Portal disponibilizasse na página da Comissão os links e 

matérias relacionados à temática da Acessibilidade e Inclusão. As duas últimas 

demandas ainda não foram efetivadas, possivelmente em razão da quantidade 

reduzida de servidores(as) na equipe na DITEC, conforme informação 

repassada pelo Coordenador dos Portais, Gedvan, e confirmada pelo seu 

substituto na reunião, Herbet Rodrigues. Em seguida, foi repassado para 

Herbet o número do ticket da solicitação, tendo ele dito que além dessa 

demanda a página da Comissão será alterada com benfeitorias, incluindo 

inserção da logomarca, haja vista o layout da página estar desatualizado. 

Prosseguindo, a palavra foi facultada para que Dr. Euler informasse as boas 

práticas do TJPB, dizendo que a Diretora do Fórum da Infância e da Juventude 

da Capital, Dra. Antonieta Lúcia Maroja Arcoverde Nóbreca, juntamente com a 

Gerente do referido Fórum, Ana Cristina Vieira Correia Martins, providenciaram 

a confecção de placas sinalizadoras, em Braille, no prédio daquele Fórum. 

Propôs que seja feito um elogio à Gerente do Fórum, Ana Cristina, sugestão 

esta que foi reforçada pelo Des. Romero e aprovada por unanimidade, haja 

vista a importância desta ação. Por fim, Dr. Euler sugeriu expedir ofício à 

Presidência solicitando a substituição do membro Gedvan Pereira Dias - 
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Coordenador de Portais e Informações, pelo servidor Herbet Ferreira 

Rodrigues – matrícula 477.741-7, com indicação do Diretor da Tecnologia da 

Informação, tendo em vista a licença sem vencimento do atual Coordenador. 

Após a finalização das discussões, partiu-se para as deliberações e, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente da Comissão, Des. Romero Marcelo, agradeceu 

a todos(as) e encerrou a reunião.  

 

ENCAMINHAMENTOS: 

1. Fazer moção para a Diretora do Fórum da Infância e da Juventude 

da Capital, Dra. Antonieta Lúcia Maroja Arcoverde Nóbrega e para a 

Gerente do Fórum, Ana Cristina Vieira Correia Martins.  

2. Expedir ofício à Presidência solicitando a substituição do membro 

Gedvan Pereira Dias - Coordenador de Portais e Informações, pelo 

servidor Herbet Ferreira Rodrigues – matrícula 477.741-7 

3. Reunião 16/05/2022, às 9 horas.  

 

 
DESEMBARGADOR Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 

PRESIDENTE DA COMISSÃO 
 
 

Euler Paulo de Moura Jansen  
Juiz Auxiliar da Presidência II - Membro 

 
Fernanda Cantalice 

substituindo Marieta Dantas Tavares de Melo - Gerência de Arquitetura – 
Membro  

 
Valéria Winkeler Beltrão 

Gerência de Qualidade de Vida – Membro 
 

Daiane Lins da Silva Firmino  
Pedagoga indicada pela Escola Superior de Magistratura  – Membro 

 
Maria do Socorro Belarmino de Souza 

Pedagoga - 2ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa – Membro 
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Josielson Clementino Rodrigues 
Analista Judiciário – Membro 

 
Herbet Ferreira Rodrigues 

substituindo Gedvan Pereira Dias - Coordenador de Portais e Informações - 
Membro 
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