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Judiciário está obrigado a adotar 
medidas de inclusão de deficientes

O plenário do CNJ aprovou a conversão 
da Recomendação 27/2009 em Resolu-
ção. Com isso, as medidas para inclusão 
de pessoas com deficiência que foram pro-
postas aos tribunais na Recomendação ga-
nham força de determinação a ser seguida 
pelos órgãos do Poder Judiciário.

O pedido foi feito pelas Comissões de 
Acessibilidade dos Tribunais Regionais do 
Trabalho da 2ª e 9ª Regiões (SP e PR), tendo 
em vista a aprovação da Lei 13.146/2015 
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência). A redação proposta foi conso-
lidada pela Comissão Permanente de Efici-
ência Operacional e Gestão de Pessoas do 
CNJ e, após pedido de vista, recebeu acrés-
cimos da corregedora Nacional de Justiça, 
ministra Nancy Andrighi.

“Tenho como indispensável a adap-
tação urgente, do Poder Judiciário e dos 
seus serviços auxiliares, no sentido de 
proporcionar à pessoa portadora de defi-
ciência acolhimento e a possibilidade de 
desempenhar, de modo autônomo, todos 
os atos da vida civil”, afirma a conselheira 
em seu voto, que acompanha o do conse-
lheiro-relator, Norberto Campelo.

O texto da nova resolução proíbe qual-
quer forma de discriminação por motivo 

de deficiência e busca garantir às pessoas 
com deficiência — servidores, serventuá-
rios extrajudiciais ou funcionários terceiri-
zados — igualdade e proteção legal contra 
a discriminação.

A resolução prevê que o Judiciário e 
seus serviços auxiliares deverão adotar me-
didas que garantam a acessibilidade dos 
usuários com deficiência, promovendo o 
atendimento adequado a esse público, as 
adaptações arquitetônicas que permitam a 
livre e autônoma movimentação dos usu-
ários (tais como uso de rampas, elevado-
res e reserva de vagas de estacionamento) 
e o acesso facilitado para a circulação de 
transporte público nos locais mais próxi-
mos possíveis aos postos de atendimento. 
Além disso, usuários com deficiência deve-
rão ter garantido atendimento e tramitação 
processual prioritários, quando forem par-
tes ou interessados.

Cada órgão deverá dispor de ao menos 
5% de servidores, funcionários e emprega-
dos capacitados para uso e interpretação 
de libras. No máximo em 45 dias, tribunais 
devem criar Comissões Permanentes de 
Acessibilidade e Inclusão para acompanhar 
os projetos arquitetônicos de acessibilidade 
e de treinamento e capacitação de profis-

sionais que trabalhem com pessoas com 
deficiência.

A resolução prevê ainda a colocação 
competitiva de pessoas com deficiência 
no ambiente de trabalho, em igualdade de 
oportunidades com os demais funcioná-
rios, respeitando o perfil vocacional e o in-
teresse. A pessoa com deficiência também 
terá prioridade para o trabalho em regime 
de home office, caso exista no tribunal. A 
mesma prioridade deverá ser dada aos ser-
vidores que tenham cônjuge, filho ou de-
pendente com deficiência.

Serviços notariais e de registro não po-
dem negar ou criar óbices ou condições di-
ferenciais à prestação de seus serviços em 
razão de deficiência do solicitante. 

Proibição a provimento 
de cargos no Judiciário 
é questionada no STF
Alegando que a proibição ao provimen-

to, em 2016, de cargos vagos desde 2015 
não foi devidamente debatida, a AMB e a 
Anamatra ajuizaram no STF Ação Direta 
de Inconstitucionalidade contra a Lei Orça-
mentária Anual de 2016.

As autoras afirmam que a norma foi 
criada pelos poderes Executivo e Legislativo 
sem a participação ou conhecimento do Ju-
diciário. Também questionam a justificativa 
de que, por estarem vagos em determina-
do período de 2015, o preenchimento em 
2016 implicaria no aumento de despesa.

“Tal vedação está impedindo os tribu-
nais de preencherem os cargos da ma-
gistratura que estavam vagos no ano de 
2015, o que prejudica, inegavelmente, o 
regular funcionamento do Poder Judiciário 
e, portanto, a prestação jurisdicional”, di-
zem as associações.

Para as entidades, a norma viola a auto-
nomia administrativa e financeira do Poder 
Judiciário; a competência privativa dos tri-
bunais para prover os cargos de magistrado 
e de servidores e a independência e harmo-
nia entre os poderes.

Na ADI, as entidades sustentam que 
o provimento de cargos deve respeitar os 
limites estabelecidos pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal

Para as autoras, as reposições de pes-
soal por exoneração, aposentadoria e morte 
está garantida pela Constituição Federal e 
sua vedação representaria, segundo as en-
tidades, violação à autonomia administrati-
va e financeira do Poder Judiciário. 

O feito teve seu rito abreviado pelo 
relator da ação, ministro Edson Fachin, 
com base no artigo 12 da Lei das ADIs 
(9.868/1999), e será analisado diretamen-
te pelo Plenário do Supremo, sem análise 
do pedido de liminar. O julgador justificou a 
abreviação afirmando que a matéria apre-
senta “especial significado para a ordem 
social e a segurança jurídica”. 

Fonte: CNJ

Aviso importante para 
servidores usuários 

do Windows XP
A DIREF solicita a todos os servidores 

que utilizam micros com Windows XP que 
façam de imediato solicitação via e-Sosti 
para o NUTEC substituir a configuração.

O suporte para o Windows XP foi encer-
rado pela Microsoft e por esse motivo, não 
há mais assistência técnica para esse har-
dware, nem mesmo atualizações automáti-
cas que ajudam a proteger o computador.

A Microsoft parou de fornecer o Micro-
soft Security Essentials para download no 
Windows XP, o que  significa que esses 
computadores não estarão protegidos e 
correm alto risco de infecção por vírus.

Missa de um mês 
de falecimento 

de Iolanda Dória
Os familiares da ex-servidora Iolanda 

Dória, falecida há um mês, convidam os 
seus colegas e amigos para a celebração 
da missa de um mês do seu falecimento. 
A cerimônia ocorre nesta quinta-feira,9 
de junho, às 8h na Igreja da Vitória.

Reduzir judicialização 
da saúde está em 
debate no Senado

O conselheiro do CNJ Arnaldo Hosse-
pian, participou de seminário no Senado 
sobre o setor de saúde promovido pelo 
Instituto Coalizão Saúde e pela Associação 
Médica Brasileira. Supervisor do Fórum 
Nacional do Judiciário para a Saúde, o 
conselheiro expôs ações do conselho para 
reduzir a judicialização no setor e garantir 
assistência à saúde justa e equânime.

Entre as ações o conselheiro citou a re-
comendação de instalação de Núcleos de 
Apoio Técnico formados por especialistas 
para subsidiar os magistrados na tomada 
de decisões em questões relacionadas ao 
direito à saúde. 

Na avaliação do conselheiro, o rigor 
científico sobre as decisões judiciais con-
tribui para que as finanças da rede pú-
blica sejam aplicadas em outros setores. 
“Se as demandas forem racionalizadas, 
o montante de dinheiro aliviará os or-
çamentos. A economia é automática, 
porque verbas que iriam para deman-
das temerárias seguem disponíveis para 
atender a população como um todo”, dis-
se o conselheiro.

Fonte: CNJ


