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å Pessoas  com  deficiência,  entre  magistrados,  servidores  e  estagiários,

representam 1,67% da força de trabalho da Justiça brasileira, um total

de 5.344 pessoas. O dado é da pesquisa "Diagnóstico das Pessoas com

Deficiência no Poder Judiciário", apresentada durante o "Webinário sobre

Sustentabilidade e Acessibilidade à luz das Resoluções CNJ 400/2021 e

401/2021". Segundo o estudo, o maior grupo de pessoas com deficiência

é  de  servidores  e  servidoras,  que  representam  1,97%,  enquanto  há

0,42% de magistrados e magistradas com algum tipo de deficiência e

0,39% de estagiários e estagiárias. Os tipos de deficiência mais citados

pelos respondentes do estudo foram as seguintes: física, em 55,11% dos

casos, seguida de visual, com 28,37%, e auditiva, com 14,84%. Entre os

ramos de Justiça, a maior proporção de profissionais com deficiência está

na  Justiça  do  Trabalho,  com  2,9% do  total  do  quadro,  seguido  dos

tribunais superiores, com 2,5%. 

å Os  segmentos  da  Justiça  Estadual  e  Federal  registraram os  menores

percentuais  de  pessoas  nessa  condição:  1,5%,  se  seus  quadros  de

pessoal. O levantamento também apontou que, no grupo de servidores

com deficiência,  10,8% exercem cargo de chefia. Na magistratura,  as

pessoas com deficiência  ocupam 0,59% das vagas de juiz  substituto,

0,54% dos cargos de desembargador e 0,37% é juiz ou juíza titular. 

Segundo a pesquisa, cerca de 70% dos servidores e magistrados com

deficiência  foram  aprovados  por  meio  de  cotas  para  pessoas  com

deficiência: são 3.655 profissionais.

å Entre os membros da magistratura, os registros disponibilizados pelos



tribunais  mostram que  100% dos  que  foram aprovados  por  meio  da

reserva  de  vagas  a  pessoas  com  deficiência  são  brancos.  Portanto,

nenhuma  pessoa  negra  com  deficiência  ingressou  na  carreira  de

magistratura. Entre os servidores, há registro de diversidade: são 68,5%

de  brancos  e  30%  de  negros.  Há  ainda  uma  pessoa  indígena  com

deficiência e 28 pessoas amarelas. 

å Fazendo  uma  análise  global:  Aproximadamente  2,2%  da  população

possui  algum  tipo  de  deficiência,  percentual  um  pouco  superior  ao

observado  dentro  do  Poder  Judiciário.  Esses  números  revelam  a

importância da política de acessibilidade e inclusão no judiciário, como a

política de cotas,  aliada à criação de ambientes físicos e tecnológicos

acessíveis  a  toda  população,  tendo  como  escopo  promover  igual

oportunidade a todos os cidadãos.

å Apresentar  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  está

representado no Brasil pela LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.

Referido  estatuto  trata  da  ideia  da  pessoa  com  deficiência,

estabelecendo, por exemplo, no artigo 2o que: Considera-se pessoa com

deficiência  aquela  que  tem impedimento  de  longo  prazo  de  natureza

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou

mais  barreiras,  pode  obstruir  sua  participação  plena  e  efetiva  na

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

å O  Estatuto  também  se  aplica  para  as  pessoas  COM  MOBILIDADE

REDUZIDA,  definidas  como  aquela  que  tenha,  por  qualquer  motivo,

dificuldade  de  movimentação,  permanente  ou  temporária,  gerando

redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora

ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança

de colo e obeso.

å No âmbito do Estatuto, há a previsão no artigo 3, I da  acessibilidade

COMO SENDO a  possibilidade e condição de alcance para utilização, com

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos,

edificações,  transportes,  informação  e  comunicação,  inclusive  seus

sistemas  e  tecnologias,  bem  como  de  outros  serviços  e  instalações

abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na



zona  urbana  como  na  rural,  por  pessoa  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida.

å Base  legal  internacional  dess  ideia  de  ACESSIBILIDADE:  houve

reconhecimento  na  Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com

Deficiência e seu Protocolo Facultativo, adotada em 13 de dezembro de

2006,  por  meio  da  Resolução  no 61/106,  durante  a  61ª  Sessão  da

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

å Não podemos esquecer a  Agenda 2030, que contempla os Objetivos do

Desenvolvimento  Sustentável  (ODS),  baseados  nas  dimensões  do

desenvolvimento  sustentável  –  econômica,  social,  ambiental  e

institucional  –  de  forma  integrada,  indivisível  e  transversal  para  o

atingimento das metas associadas. 

å Ou  seja  ODS  é  exatamente  OBJETIVOS  DE  DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL.

å (2) Apresentar a Resolução 401/2021 do CNJ que tem o objetivo

com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência  de:  Dispor  sobre o

desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade e inclusão de pessoas

com  deficiência  nos  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  de  seus  serviços

auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade

e  inclusão.  Prevê  o  estabelecimento  de  indicadores  de  desempenho

voltados para a gestão de acessibilidade e inclusão; acessibilidade em

serviços;  acessibilidade  comunicacional;  acessibilidade  tecnológica;  e

acessibilidade arquitetônica e urbanística. Entre as propostas de caráter

operacional, estão a inclusão e verificação nos contratos de terceirizados

a  contratação  de  percentual  de  pessoas  com  deficiência;  além  da

promoção  de  capacitação  e  acompanhamento  de  servidores  e

magistrados que tenham alguma deficiência, entre outros. 

å Em  suma,  a  máxima  ideia  aqui  é  reforçar  a  necessidade  do

monitoramento permanente da política para dar maior qualidade de vida

a essas pessoas, em atuação no Poder Judiciário. 

å A  base legal da legislação foram os seguintes dispositivos da CF/88: (1)

o  art.  3  o   da  Constituição  Federal  de  1988 que  tem  como  objetivo

fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de



todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer

outras formas de discriminação; (2) o  art. 5  o  ,caput, no qual todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a

inviolabilidade  do  direito  à  igualdade;  (3)  Artigo 37 que  trata  dos

princípios da Administração Pública; (4) Artigo 170, VI e VII, que cuida

da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na

livre  iniciativa,  tendo  por  fim  assegurar  a  todos  existência  digna,

conforme os ditames da justiça social.

å Além disso considerou a AGENDA 2030, bem como o Estatuto da Pessoa

com Deficiência e o contexto em evolução que resulta da interação entre

pessoas com deficiência e as barreiras relativas às atitudes e ao meio

ambiente que impedem a sua plena e efetiva participação na sociedade

em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E considerou a

existência de outras duas Resoluções do próprio CNJ, (1) a  Resolução

CNJ  n  o   343/2020,  que  institui  condições  especiais  de  trabalho  a

magistrados(as) e servidores(as) com deficiência, necessidades especiais

ou doença grave, ou que tenham dependentes legais nessas condições;

(2)  a  Resolução CNJ n  o   332/2020, que viabilizou a implementação de

mecanismos de inteligência artificial e de tecnologias análogas no âmbito

judicial, a serem utilizados para a promoção de bem-estar e a prestação

jurisdicional  equitativa.  São  resoluções  que  não  vou  aprofundar  pelo

tempo e por não ser o objeto principal da explanação.

å A meta, então, podemos dizer assim é que os órgãos da Justiça devem

garantir para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida quantas

adaptações ou tecnologias assistivas sejam necessárias para assegurar

acessibilidade plena a espaços, informações e serviços, além de coibir

qualquer forma de discriminação por motivo de deficiência. 

å Há uma preocupação em propiciar  a  inclusão pelo  viés  arquitetônica,

comunicacional  e  tecnológico  porque  considerar  apenas  uma  dessas

vertentes  tornaria  incompleto  e  inalcançável  a  inclusão  plena  como

proposta de direitos humanos. 



å Uma das primeiras providências da Resolução 401/2021 é a adoção com

urgência,  medidas  apropriadas  para  eliminar  e  prevenir  quaisquer

barreiras urbanísticas ou arquitetônicas,  de mobiliários,  de acesso aos

transportes,  nas  comunicações  e  na  informação,  atitudinais  ou

tecnológicas.  Devem  ser  garantidas  às  pessoas  com  deficiência  ou

mobilidade reduzida quantas adaptações ou tecnologias assistivas sejam

necessárias para assegurar acessibilidade plena a espaços, informações e

serviços,  coibindo  qualquer  forma  de  discriminação  por  motivo  de

deficiência.

å Também se  tornou  obrigatório  efetivar  a  acessibilidade  nos  portais  e

sítios  eletrônicos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário  às  pessoas  com

deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis,

conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas

internacionalmente.

å Aplicação das formas concretas e viáveis de comunicação para fins de

permitir a interação e inclusão como. entre outras opções, as línguas,

inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos,

legendagem ou estenotipia,  o  Braille,  o  sistema de sinalização ou  de

comunicação tátil,  os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia,

assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e

os  meios  de  voz  digitalizados  e  os  modos,  meios  e  formatos

aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da

informação e das comunicações.

å Entre as derrubadas das barreiras arquitetônicas, a Resolução prevê a

ideia  de  ROTA  ACESSÍVEL  como  o  trajeto  contínuo,  desobstruído  e

sinalizado, que conecte os ambientes externos ou internos de espaços e

edificações, e que possa ser utilizado de forma autônoma e segura por

todas  as  pessoas,  inclusive  aquelas  com  deficiência  ou  mobilidade

reduzida,  podendo  incorporar  estacionamentos,  calçadas  rebaixadas,

faixas de travessia de pedestres, pisos, corredores, escadas e rampas,

entre outros.

å Chegou-se  a  um  ponto  concreto  significativo:  como  o  Judiciário  vai



implentar essa acessibilidade? As ideias foram propostas nos seguintes

termos: 

I – o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras), do Braille, da audiodescrição,

da  subtitulação,  da  comunicação  aumentativa  e  alternativa,  e  de  todos  os

demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação;

II – a nomeação de tradutor(a) e intérprete de Libras, sempre que figurar no

processo  pessoa  com  deficiência  auditiva,  escolhido  dentre  aqueles

devidamente  habilitados  e  aprovados  em  curso  oficial  de  tradução  e

interpretação de Libras ou detentores do certificado de proficiência em Libras;

III – a nomeação ou permissão de utilização de guia-intérprete, sempre que

figurar no processo pessoa surdocega, o(a) qual deverá prestar compromisso;

Observação: Os serviços de tradutor(a) e intérprete ou guia-intérprete de que

tratam  os  incisos  II  e  III,  em  qualquer  hipótese,  serão  custeados  pela

Administração dos órgãos,  e  poderão ser  ofertados,  inclusive,  por  meio  de

videoconferência,  ou  por  outro  recurso  de  tecnologia  assistiva,  de  modo  a

garantir o pleno atendimento à pessoa com deficiência.

IV – a oferta de atendimento ao público em Libras;

V – recursos de tecnologia assistiva disponíveis para possibilitar à pessoa com

deficiência  o  acesso universal,  inclusive,  aos  portais  da internet  e  intranet,

ambientes  virtuais  de  aprendizagem,  sistemas judiciários  e  administrativos,

adotando-se  os  princípios  e  as  diretrizes  internacionais  de  acessibilidade

aplicáveis à implementação de sistemas e conteúdos na web;

VI – recursos de acessibilidade nas comunicações televisionadas ou em vídeos

no formato on-line;

VII – a adoção de todas as normas técnicas de acessibilidade na construção,

na reforma, na locação, na ampliação ou na mudança de uso de edificações,

primando-se pela adoção do desenho universal e garantindo-se as adaptações

razoáveis;

VIII –adaptações arquitetônicas e urbanísticas, observados os limites de sua

competência,  que  permitam a  acessibilidade  e  a  livre  movimentação,  com

independência  e  segurança,  da  pessoa  com deficiência,  tais  como rampas,



elevadores, vagas de estacionamento próximas aos locais de atendimento e

acesso facilitado para a circulação de transporte público nos locais dos postos

de  trabalho  e  atendimento  ao  público,  tendo  como  referência  as  normas

vigentes;

IX – a adaptação de mobiliário adequado que atenda aos princípios do desenho

universal  e  às  necessidades  das  pessoas  com  deficiência  ou  mobilidade

reduzida;

Observação:  É assegurado a pessoa acompanhada de cão de assistência  o

direito de ingressar e de permanecer com o animal em todas as dependências

dos  edifícios  e  extensões  do  Poder  Judiciário,  observadas  as  condições

impostas pela Lei n  o   11.126/2005. Essa lei dispõe sobre o direito do portador

de deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo

acompanhado de cão-guia. A deficiência visual referida no caput deste artigo

restringe-se à cegueira e à baixa visão.  

X – a adequação dos sistemas informatizados de tramitação processual dos

órgãos  do  Poder  Judiciário,  a  fim  de  que  seja  assegurado  o  andamento

prioritário,  em  todos  os  atos  e  diligências,  nos  processos  judiciais  e

administrativos em que a pessoa com deficiência seja parte ou interessada;

XI – parcerias e cooperações com Tribunais e outras instituições, nacionais ou

internacionais;

XII –medidas de facilitação ao acesso e à obtenção de informações e certidões

que tenham como objetivo constituir documentação necessária para instruir

procedimentos, judiciais ou extrajudiciais, que busquem garantir a defesa de

direitos  coletivos,  difusos  e  individuais  homogêneos  de  pessoas  com

deficiência;

XIII –a adequação de procedimentos judiciais que garantam a acessibilidade

isonômica aos serviços da justiça e a prestação jurisdicional sem barreiras.  As

aplicações, microsserviços e soluções de tecnologia a serem compartilhados na

Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br devem observar os

conceitos  e  padrões  internacionais  de  acessibilidade  aplicáveis  à

implementação de sistemas e conteúdos na web. 




