
 PODER JUDICIÁRIO 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

 COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - COMPACI 

 ATA DA 3ª REUNIÃO 

 PAUTA:  1)  Projeto-Piloto:  audiências  virtuais  individualizadas  -  escuta  de 
 servidores(as);  2)  Recomposição  dos  membros  da  Comissão,  conforme  art.  25 
 e  §  único,  da  Resolução  nº  401/21,  do  CNJ  3)  Sugestão  de  nomes  para  integrar 
 a  Unidade  de  Acessibilidade  e  Inclusão  –  UNAI,  criada  pela  Resolução  nº 
 17/22, do TJPB; 3) Encaminhamentos. 

 Aos  trinta  dias  do  mês  de  maio  do  ano  de  2022,  pelas  09  horas,  por 
 videoconferência,  foi  realizada  a  3ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  Permanente  de 
 Acessibilidade  e  Inclusão  –  COMPACI,  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  -  TJPB, 
 encontrando-se  presentes  o  Presidente  dessa  Comissão,  Desembargador  Romero 
 Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  o  Juiz  Auxiliar  da  Presidência  II,  Euler  Paulo  de  Moura 
 Jansen,  a  Gerente  de  Engenharia  e  Arquitetura,  Marieta  Dantas  Tavares  de  Melo,  a 
 Gerente  de  Qualidade  de  Vida,  Valéria  Lúcia  Winkeler  Beltrão,  a  Pedagoga  da  2ª 
 Vara  da  Infância  e  Juventude  de  João  Pessoa,  Maria  do  Socorro  Belarmino  de 
 Souza,  a  Pedagoga  da  Escola  Superior  da  Magistratura  –  ESMA,  Daiane  Lins  da 
 Silva  Firmino  e  o  Analista  Judiciário,  Josielson  Clementino  Rodrigues.  Justificou-se 
 a  ausência  do  Coordenador  de  Portais  e  Informações,  Herbet  Ferreira  Rodrigues. 
 Aberta  a  reunião  e  feito  os  cumprimentos  pelo  Juiz  Auxiliar  da  Presidência  II,  que 
 presidiu  a  reunião  até  o  momento  do  ingresso  do  Presidente  da  Comissão,  foi 
 passada  a  palavra  para  Ana  Caroline  Leal  Vasconcelos,  Gerente  de  Projetos  e 
 Gestão Estratégica. 

 ASSUNTOS GERAIS: 

 Ana  Caroline  apresentou  a  pauta  e  informou  que,  dando  seguimento  ao 
 Projeto-Piloto:  audiências  virtuais  individualizadas,  a  reunião  iniciaria  pelo 
 acolhimento  e  escuta  do  servidor  agendado  e,  terminado  esse  momento,  seriam 
 discutidos  os  demais  pontos  da  pauta.  Após,  foi  concedida  a  palavra  ao  servidor 
 agendado,  tendo  ele  se  apresentado  e  feito  a  exposição  do  seu  relato.  Ao  final,  o 
 servidor  expressou  seus  sentimentos  dizendo  que  estava  lisonjeado  e  muito 
 confortável  por  ter  sido  ouvido  pelo  Des.  Romero,  por  Dr.  Euler,  dizendo  que  ele 
 é  um  juiz  muito  diplomático,  e  agradeceu  a  todos  os  membros  pelo  momento  e 
 pela  oportunidade  de  ser  escutado.  Pela  Comissão  foi  definido  que  não  haveria 



 nenhuma  providência  a  ser  encaminhada,  no  que  tange  ao  Projeto-Piloto. 
 Passou-se  para  o  ponto  seguinte,  referente  ao  item  02  da  pauta,  sobre  a 
 necessidade  de  readequação  da  composição  da  Comissão,  inserindo  a  área  da 
 estratégia  e  da  sustentabilidade,  consoante  art.  25  e  parágrafo  único,  da 
 Resolução  401/21,  do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Assim,  deliberou-se  pela 
 disponibilização  no  grupo  de  WhatsApp  da  minuta  de  Ato  da  Presidência  com  os 
 nomes  aprovados  nesta  reunião.  Em  seguida,  partiu-se  para  o  ponto  03  da 
 pauta,  quanto  aos  nomes  para  comporem  a  Unidade  de  Acessibilidade  e 
 Inclusão  –  UNAI,  criada  pela  Resolução  nº  17,  de  27  de  abril  de  2022,  do  TJPB. 
 Após  a  aprovação  unânime  dos  nomes  sugeridos  para  a  composição  da  UNAI, 
 ficou  decidido  o  mesmo  procedimento  de  envio  ao  grupo  de  WhatsApp  de  minuta 
 da  Portaria  da  UNAI.  Na  sequência,  foi  informado  sobre  a  existência  de  mais 
 (02)  dois  servidores(as)  para  o  Projeto-Piloto,  ficando  decidido  que  ambos(as) 
 seriam  escutados(as)  na  próxima  reunião  dessa  Comissão.  Por  fim,  Ana 
 Caroline  informou  que  participou  de  reunião  sobre  o  Prêmio  CNJ  de  Qualidade, 
 apresentando  pontos  que  precisam  ser  discutidos  e  deliberados  por  essa 
 Comissão  juntamente  com  os  integrantes  da  UNAI,  mas  que  seriam  acertados 
 na  sequência  das  próximas  reuniões.  Os  pontos  versam  sobre  a  elaboração  de 
 relatório  a  que  se  refere  o  art.  23,  inciso  VII,  da  Resolução  CNJ  nº  401/21, 
 acerca  das  ações  desenvolvidas  para  a  promoção  da  acessibilidade  e  inclusão 
 no  órgão,  bem  como,  sobre  avaliação  para  pontuação  com  base  nos  dados 
 estatísticos  previstos  no  anexo  da  mesma  Resolução:  1)  Capacitação  -,  avaliar  o 
 percentual  de  servidores(as)  capacitados(as);  2)  Acessibilidade  comunicacional  - 
 possuir  70%  ou  mais  de  eventos  realizados  com  acessibilidade  comunicacional; 
 3)  Acessibilidade  tecnológica  -  pontos  para  cada  recurso  de  tecnologia  assistida 
 que  permita  o  uso  de  computadores  por  pessoas  com  deficiência  visual,  tudo 
 conforme  indicador  do  Anexo.  Após  a  finalização  dos  debates,  partiu-se  para  as 
 deliberações  e,  nada  mais  havendo  a  tratar,  o  Presidente  da  Comissão,  Des. 
 Romero  Marcelo,  encerrou  a  reunião  agradecendo  a  todos(as)  e  registrando  que 
 essa  reunião  engrandece  e  que  sai  dela  muito  leve  e  entusiasmado.  Os 
 trabalhos  da  Comissão  são  apoiados  pela  Gerência  de  Projetos  e  Gestão 
 Estratégica  –  GEPRO,  nas  pessoas  de  Ana  Caroline  (Gerente)  e  Roberta 
 Carvalho (Analista Judiciária). 

 ENCAMINHAMENTOS: 

 1.  Expedir  ofício  à  Presidência  com  a  minuta  de  Ato  da  Presidência 
 para fins de recomposição da Comissão; 

 2.  Inserir  parecer  com  a  minuta  de  Portaria  sugerindo  os  nomes 
 para  a  composição  da  Unidade  de  Acessibilidade  e  Inclusão 
 (UNAI) no PA  2021119377,  que está na área de trabalho  da GEPRO; 



 3.  Abrir  chamado  na  Área  Administrativa  para  a  Gerência  de 
 Engenharia  e  Arquitetura  sobre  problema  da  acessibilidade  em 
 rampa do Fórum Cível de João Pessoa; 

 4.  Reunião 27/06/2022, às 9 horas. 

 DESEMBARGADOR  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
 PRESIDENTE DA COMISSÃO 

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

 Marieta Dantas Tavares de Melo 
 Gerência de Engenharia e Arquitetura – Membro 

 Valéria Lúcia 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 da 2ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa – Membro 

 Josielson Clementino Rodrigues 
 Analista Judiciário – Membro 
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