
2022 - Reivindicações sobre acessibilidade, direitos especiais das PcD 
(Pessoas com Deficiência), necessidades especiais, doença grave ou que 

sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma condição 

 

a) Implementar ações institucionais que garantam o cumprimento das leis, 
resoluções e decretos, internacionais e nacionais sobre a matéria; 
principalmente a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que Institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência); 

 
b) Priorizar o disposto na resolução do CNJ nº 401 de 16/06/2021, que trata 

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, com o compromisso de garantir o que consta no  decreto nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009, que acentua  que as pessoas com 
deficiência devem ter a oportunidade de participar ativamente das 
decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos que lhes dizem 
respeito diretamente, considerando o lema “Nada sobre nós, sem nós”; 

 
c) Estruturar a Seção/Setor/Departamento de Acessibilidade neste tribunal, 

para atender às demandas dos servidores e magistrados PcDs com doenças 
graves, bem os dos responsáveis por dependentes nessas condições, com 
o intuito de proporcionar a equidade; com a contribuição e participação 
ativa dessa população, no planejamento, tomada de decisões e execução;  

 
d) Garantir o exercício profissional pleno, aplicando critérios de distribuição 

e de produtividade, que levem em consideração as particularidades do 
profissional, de tal modo que não seja exposto a condições que 
prejudiquem e/ou agravem sua condição de saúde, tampouco tenha 
redução salarial ou que interfiram na sua progressão de carreira; 

 
e) Implementar as resoluções do CNJ nº 343/2020 e do TJSP 845/2021 

referente as Condições Especiais de Trabalho, especificamente: a 
concessão de jornada especial, nos termos da lei.  

 
f) Flexibilizar o horário de atuação profissional considerando as 

necessidades e características individuais dos trabalhadores, e de que, as 
condições de trabalho em teletrabalho, comprometem a dinâmica 



doméstica, principalmente das(os) trabalhadoras (es) cuidadores e/ou 
responsáveis por dependentes;  

 
g) Combater veementemente o capacitismo, o assédio moral, a 

discriminação, a exclusão e as demais atitudes que violem a dignidade, no 
local de trabalho, das pessoas nessas condições;  

 
h) Manter as políticas de inclusão das pessoas com deficiência e 

acessibilidade, em todos os espaços de circulação de pessoas do TJSP; 
construção, onde não há, de rampas de acesso, elevadores, banheiros 
adaptados com barras de segurança, fitas antiderrapantes e demais 
estruturas arquitetônicas que promovam a acessibilidade dos usuários;  

 
i) Assegurar aos servidores a total comunicabilidade, através da oferta de 

equipamentos, softwares (com treinamento específico, se for preciso), e 
demais recursos operacionais, de acordo com cada necessidade, para que 
os profissionais executem suas atividades, tanto em regime presencial 
como em teletrabalho; criar um auxílio financeiro para que servidores e 
magistrados com deficiência invistam em recursos materiais necessários 
para plena  atuação profissional, quando ocorrer  a indisponibilidade 
institucional de ceder os recursos operacionais necessários; 

 
j) Viabilizar, quando necessário, um profissional intérprete de LIBRAS, nos 

atendimentos da Equipe Técnica Judiciaria (psicólogas (os) e assistentes 
sociais), nas audiências e demais atendimentos ao público; 

k) Reservar vagas de estacionamento exclusivas para os servidores com 
deficiência, diferentes das vagas reservadas para o público em geral;  

 

l) Adotar providências administrativas para fomentar as ações da Comissão 
Permanente de Acessibilidade deste tribunal; tornar público as atividades 
realizadas pela Comissão de Acessibilidade e criar uma categoria no site 
do TJSP, para que a população interessada conheça as ações propostas e 
os encaminhamentos debatidos nos expedientes; com um canal de 
comunicabilidade acessível e com os devidos recursos, para atender 
deficientes auditivos e visuais;  

 
m) Empreender esforços, junto aos setores de formação e capacitação (EJUS 

e EPM), para que promovam eventos, seminários, palestras, cursos de 
LIBRAS, Braille e demais assuntos relacionados ao tema sobre 



deficiências físicas e intelectuais, acessibilidade e inclusão, para todos os 
servidores, magistrados e público interessado;  

 
n) Promover campanhas institucionais informativas e de sensibilização sobre 

o tema da inclusão, acessibilidade e direitos especiais;  
 
o) Incentivar projetos de promoção de saúde, cuidado e acompanhamento, 

individual e/ou em grupo, nos setores da Saúde, Psico clínico, Psico 
Vocacional e CAPS, especificamente para os servidores e magistrados 
nessas condições; 

 
p) Divulgar e avaliar os dados coletados nas pesquisas recentes, sobre a 

condição dos servidores com deficiência, necessidades especiais, doença 
grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma 
condição; com o intuito de atender as demandas de acordo com as 
especificidades de cada caso, permanentes ou temporários, de acordo com 
as funções desempenhadas, para garantir o desenvolvimento profissional 
individual e a prevenção de comorbidades (físicas, psíquicas e 
emocionais);  

 

q) Realizar pesquisas específicas sobre a estrutura predial das instalações do 
TJ SP, para verificar as condições de acessibilidade em cada local; após a 
avaliação dos resultados, resolver os problemas e dificuldades detectadas. 


