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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA (GABPRES) 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO (DEGEP) 
DIVISÃO DE APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

ADMINISTRATIVOS (DICOL) 

COMISSÃO PERMANENTE DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO -COMAI  
ATA DE REUNIÃO 

Nº 02/2019 

Data: 27.06.2019 Horário: 15h Local: Sala de Reunião do DEAPE 

 

ATA nº 02/2019 COMAI - NY 
 

A Desembargadora Daniela Brandão Ferreira, às 15h10min, abre os 

trabalhos, agradecendo a presença de todos.  

Ausências justificadas dos Srs. Moisés da Rocha, Simone Cruz e Rita de 

Cássia Ferreira.  

Desembargadora Daniela Ferreira submete à análise do Colegiado os 

seguintes temas constantes da pauta de reunião: 

1- Correio Eletrônico encaminhado pelo Sr. Márcio Castro relatando 
negligência dos seguranças e recepcionistas quanto a uma situação 
ocorrida em frente ao Centro Administrativo.  

Sr. Márcio Castro relata que no dia 14 de junho de 2019 ao passar pela 

portaria do Centro Administrativo do TJRJ, na Praça XV, não foi avisado pelos 

seguranças responsáveis pelo entorno do prédio de que havia veículos 

estacionados em frente ao prédio em decorrência de uma paralização no Centro 

da Cidade. Ressalta que se não fosse alertado por uma colega de trabalho sobre 

os obstáculos, teria se ferido. Neste sentido, sugere que os atendentes deveriam 

passar por um treinamento específico para lidar com portadores de deficiência.  

    Com base neste relato e devido a sua importância e gravidade, o 

Colegiado entende que deveriam ser ministrados cursos de capacitação através 

de vídeo aula e palestras de sensibilização para servidores e terceirizados 

podendo, inclusive ser disponibilizado para o público externo, sendo 

determinado que este tema será incluído na pauta da próxima reunião, com 

pauta específica, agendada para o dia 18 de julho de 2019, às 15h, sendo 

convidados representantes da DGLOG, DGSEI e ESAJ, além dos membros da 

Comissão.  (Deliberações 1 e 2)                  

2- Convite para o I Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão – 
Desafios e Oportunidades para implementação da Legislação.  

                Após a ciência aos membros da COMAI do Ofício 398/GP, do Superior 

Tribunal de Justiça, expedido pelo Ministro João Otávio Noronha e encaminhado 

ao Presidente do TJRJ, Desembargador Claudio de Mello Tavares, convidando o 
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TJRJ a participar do I ENCONTRO NACIONAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO – 

Desafios e Oportunidades para a implementação da Legislação, a 

Desembargadora Daniela informa que já indicou as Juízas Cláudia Motta e Daniele 

Pires como representantes da COMAI neste evento e que as mesmas já estão 

cientes.   

3- Dificuldade dos Deficientes auditivos em acessar a Justiça – 
Possibilidade de encaminhamento de partes para eventual assistência 
no que tange ao atendimento no Plantão e Diligências junto à 
Defensoria.  

                No tocante a este tema, Sr. Márcio Castro relata a real dificuldade de 

alguns advogados, aponta também a necessidade deles terem alguns aplicativos 

instalados em seus computadores pessoais e traz a notícia de que o Portal do 

Advogado com Deficiência, na página do TJRJ, está em fase de finalização e 

Desembargadora Daniela Ferreira cita que a advogada Deborah Prates, 

presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), 

realiza um excelente trabalho em prol do deficiente e sugere que seja convidada 

para a próxima reunião. Fica acordado que a Presidente da COMAI fará o convite 

formal e, posteriormente, após ter ciência da data agendada, caberá à DICOL o 

envio do convite à citada advogada, bem como ao representante da DGTEC 

(Diretor-Geral), para reunião que será agendada posteriormente. (Deliberações 

3 e 4) 

    Sr. Márcio Castro vislumbra a possibilidade de serem convidados, 

posteriormente, os representantes da Comissão Permanente Multidisciplinar de 

Acessibilidade (CPMA/MPRJ), especialmente a Promotora Cristiane Branquinho, e 

da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/RJ, Dr. 

Caio Silva de Souza. 

 

Com relação aos processos sobrestados na DICOL, a Comissão delibera 

que: 

 2018-24600 – Encaminha Projeto da Servidora Cátia Elken 

Magalhães Ferreira à Presidência desta Corte com objetivo de 

valorização de talentos no âmbito do TJRJ, através de pesquisa com 

servidores portadores de deficiência.  

 

                 Diante da singularidade do tema em questão, a Comissão 

determina que a servidora Cátia Elken seja convidada a participar da reunião 
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agendada para o dia 18 de julho de 2019, às 16 horas, para que possa expor 

seu projeto e que o tema seja incluído na pauta de reunião. (Deliberações 5 e 

6) 

 

 2019-106256 – Encaminha ofício da OAB/Niterói, solicitando a 

possibilidade de melhoria no sistema de Processo Judicial Eletrônico 

no tocante à utilização deste recurso pelos advogados deficientes 

visuais, e questionando a existência de projeto no que diz respeito à 

configuração adequada dos computadores nas salas de audiência.  

 

O Colegiado delibera pelo encaminhamento do processo ao Des. 

Nagib Slaibi, Presidente do Comitê Gestor da Tecnologia da Informação, 

solicitando agilidade na apreciação deste tema e, após, expedir ofício à 

OAB/Niterói dando ciência do andamento.  (Deliberações 7 e 8) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2018-239365 – Solicitação da COMAI para viabilidade de instalação 

de sistema OCR para reconhecer caracteres a partir de arquivo ou 

imagem escaneados, permitindo a leitura por parte dos servidores 

deficientes visuais. 

 

                      Com base na avaliação satisfatória do Aplicativo OneNote pela 

Servidora Ana Paula Rodrigues Ruas, deficiente visual, constante de fls. 14, o 

Colegiado delibera pela sua aprovação. Determinado o encaminhamento dos 

autos à DGTEC para ciência desta decisão.   (Deliberação 9) 

                      Determinado que caberá à DICOL o arquivamento do oficio nº 398, 

do STJ, em pasta eletrônica e o sobrestamento dos autos 2019-106256 e 2018-

248600 até a próxima reunião. (Deliberações 10 e 11) 

                     No tocante às deliberações pendentes, Sr. Márcio informa que não 

obteve êxito nos contatos com a servidora Luana Meira para voltar a integrar a 

COMAI e que não há servidores com deficiência motora para compor este 

Colegiado.  

                      Sra. Rosiléa Di Masi informa o contato com o Instituto INES. 

Ressalta a possibilidade de que os cursos de LIBRAS sejam ministrados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

nas dependências do Instituto e compromete-se a indagar a viabilidade de serem 

oferecidos aos servidores do TJRJ. (Deliberação 12) 



4 
Ata nº 02/2019 COMAI - NY 

           Com relação à instalação de fraldários nos banheiros próximos às 

Varas de Família, Sr. Ricardo Reis informa que foram instalados 24 na Comarca 

da Capital e que está sendo feito um levantamento com relação às Comarcas do 

Interior.   

                       Nada mais havendo a tratar, a Presidente da COMAI encerra a 

reunião às 16h40min e designa a próxima reunião específica para dia 18 de julho 

de 2019, às 15h (Deliberação 13).  

 

 
 

Deliberação Responsável Prazo 

1 

Incluir na pauta de reunião do dia 18 de julho de 2019 o   
relato do Sr. Márcio Castro sobre negligência dos 
seguranças e sugestão de disponibilização de cursos de 
capacitação através de vídeo aula e palestras de 
sensibilização para servidores, terceirizados e público 
externo. 

DICOL  5dias 

2 
Convidar representantes DGLOG, DGSEI e ESAJ, além 
dos membros da Comissão, para a reunião designada 
para o dia 18 de julho de 2019, às 15h. 

DICOL  5dias 

3 Convidar, formalmente, a advogada Deborah Prates a 
participar de reunião da COMAI. 

Desa. 
Daniela 
Ferreira  

- 

4 

Após ser informada da data agendada pela Des. Daniela, 
deverá enviar convite à advogada Deborah Prates para 
participar da reunião da COMAI. Convidar também o 
representante da DGTEC –> Diretor-Geral. (Contato Dra. 
Deborah cel. 988538336) 

DICOL 

5 dias após 
ser 

cientificada 
da data 

agendada 

5 Convidar a servidora Cátia Elken para a reunião 
designada para o dia 18 de julho de 2019, às 16h. 

DICOL  5 dias 

6 
Incluir na pauta de reunião do dia 18 de julho de 2019 o 
tema relativo ao projeto de valorização de talentos da 
servidora Cátia Elken. 

DICOL  5 dias 

7 

Encaminhar o processo administrativo nº 2019-106256 
ao Des. Nagib Slaibi, Presidente do Comitê Gestor da 
Tecnologia da Informação, solicitando agilidade na 
apreciação da possibilidade de melhoria no sistema de 
Processo Judicial Eletrônico no tocante à utilização deste 
recurso pelos advogados deficientes visuais. 

DICOL  5 dias 

8 
Minutar ofício dando ciência à OAB-Mulher do 
encaminhamento do processo administrativo nº 2019-
106256.  

DICOL 5 dias 
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9 Remeter autos 2018-0239365 à DGTEC para ciência 
desta decisão que aprova a instalação do sistema OCR. 

DICOL  5 dias 

10 
Arquivar oficio nº 398, do STJ, em pasta eletrônica.   DICOL 

Próxima 
reunião 

11 Sobrestar autos 2019-106256 e 2018-248600 até a 
próxima reunião. 

DICOL 
Próxima 
reunião 

12 Indagar a viabilidade dos cursos de LIBRAS serem 
ministrados no INES, para servidores do TJRJ. 

Sra. Rosilea 
Di Masi 

Próxima 
reunião 

13 
Enviar convite para a reunião agendada para o dia 18 de 
julho, observando as deliberações 01, 02, 05 e 11 desta 
ata. 

DICOL  5 dias 

Deliberações Encerradas 
Ata de 
Origem 

Razão 

  1 
Verificar se a Servidora Luana Meira, deficiente 

auditiva, aceita integrar a COMAI.  
Ata n° 

01/2019 
Perda de 
Objeto  

2 
Contatar instituições para serem ministrados cursos de 

LIBRAS no TJRJ.  
Ata n° 

01/2019 
Perda de 
Objeto 

3 

Contatar palestrantes que participaram do Ciclo de 

Palestras sobre Acessibilidade com o propósito de 

indagar sobre a viabilidade de serem ministrados 

cursos de LIBRAS.  

Ata n° 
01/2019 

Cumprida 

4 

Verificar a possibilidade de implementar a sugestão 

apresentada pela Des. Daniela, no que se refere à 

instalação de bancada nos banheiros próximos às das 

varas de família, para serem utilizados como trocadores 

para bebês.  

Ata n° 
01/2019 

Cumprida 

 

 

 

 


