PLANO DE AÇÔES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – ANO 2019

O total de ações de inclusão no ano de 2019 é de 823. Ressaltamos que o aumento significativo no número de ações se observa por 3 motivos: - antes de
2018, as ações executadas pelas unidades que compõem a Comissão Multidisciplinar de Inclusão não eram contabilizadas e informadas por estas unidades e
a partir de então, estão sendo; - o número de unidades participantes da referida Comissão aumentou no ano de 2019, portanto, aumentou o número de
ações registradas; - as unidades estão realmente atuando de acordo com a Resolução 230 do CNJ e promovendo a acessibilidade e inclusão em suas
atividades.

1) CGTI - COORDENADORIA-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 224 ações
Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade responsável

Prazo

Realizar atendimento às demandas advindas do
Levantamento de Necessidades e de processos
administrativos abertos por pessoas com deficiência

CGTI

Dezembro /2019

Implantar fluxo de priorização na Central de Atendimento
para servidores com deficiência.

CGTI

Implantar fluxo de priorização dos PAs do SEI, destinados à
CGTI

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Demandas de Levantamento de
Necessidades e de Processos
Administrativos atendidas

NIC

224 ações

Dezembro /2019

Priorização de atendimento VIP
na Central de Atendimento
implantada.

NIC

01 ação

Central de Atendimento

Dezembro /2019

PAs do SEI destinados à CGTI
destacados com prioridade

NIC

01 ação

Soluções de acessibilidade implementadas pela SERCOM

SERCOM

Dezembro /2019

Janela de Libras para pessoas
com deficiência auditiva

Criar página do NIC na internet

SERCOM

Julho /2019

Informações sobre o NIC e ações
de inclusão realizadas pelo TJDFT

01 ação

NIC

01 ação

2) COB - COORDENAÇÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DE OBRAS: 04

ações

Eixo Acessibilidade Física e Arquitetônica
Garantia de acesso e mobilidade às áreas do TJDFT, com autonomia e segurança, às pessoas com deficiência.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Finalizar as obras com acessibilidade no Fórum do Itapoã

COB

Outubro /2019

Fórum do Itapoã finalizado com
acessibilidade

01 ação

Finalizar as obras com acessibilidade no Bloco 1 da VIJ

COB

Outubro /2019

Bloco 1 da VIJ finalizado com
acessibilidade

01 ação

Retomar a obra com acessibilidade no Complexo de
Armazenamento do SIA

COB

Outubro /2019

Obra de acessibilidade do
Complexo de Armazenamento do
SIA retomada

01 ação

Iniciar contratos de regularização contra incêndio dos
Fóruns, galpões e demais edificações do TJDFT. Que
adequará guarda-corpos, corrimãos, rampas e saídas de
emergência.

COB

Outubro /2019

Contratos
de
regularização
contra incêndio dos Fóruns,
galpões e demais edificações do
TJDFT iniciados

01 ação

3) GSI – Gabinete de Segurança Institucional: 23 ações
Eixo Acessibilidade Física e Arquitetônica
Garantia de acesso e mobilidade às áreas do TJDFT, com autonomia e segurança, às pessoas com deficiência.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Adequação dos guichês preferenciais localizados nas

GSI

Outubro /2019

Orçamento

Produto

Guichês

preferenciais

Parceiros

Monitoramento

SEAP

06 ações

portarias de acesso ao TJDFT

adequadas

Eixo Acessibilidade Atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Treinamento em Libras para os colaboradores vinculados ao
Contrato 189/2015 (recepção), a ser realizado em julho de
2019

GSI

Outubro /2019

Treinamento realizado

Treinamento em atendimento ao público com participação do
NIC, a ser realizado em julho de 2019

GSI

Outubro /2019

Treinamento realizado

Parceiros

Monitoramento

10 ações

NIC

05 ações

Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Sugestão de inclusão de treinamento ou palestras sobre
acessibilidade para os colaboradores vinculados ao contrato
150/2017 (vigilância armada)

GSI

Outubro /2019

Orçamento

Produto

Parceiros

Sugestão aceita

Monitoramento

02 ações

4) SEMA - SECRETARIA DE RECURSOS MATERIAIS: 03 ações
Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Realizar atendimento às demandas advindas do Levantamento de
Necessidades, relativas à sua competência institucional, e de

SEMA

Outubro /2019

Orçamento

Produto

Demandas de Levantamento de
Necessidades e de Processos

Parceiros

Monitoramento

03 ações

processos administrativos abertos por pessoas com deficiência

5) NIC – NÚCLEO DE INCLUSÃO: 161

Administrativos atendidas

ações

Eixo Acessibilidade Comunicacional
Garantia do acesso aos meios de informação e comunicação no TJDFT às pessoas com deficiência.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Promover oferta de intérprete em LIBRAS para eventos,
reuniões, atendimentos individuais, cursos, vídeos informativos
e audiências, por meio do PA 09859/2016.

NIC

Dezembro/2019

Atualizar permanentemente a página Inclusão da Intranet

NIC

Dezembro/2019

A página Inclusão da Intranet
atualizada.

-

01 ação

Atualizar permanentemente a página Inclusão da Internet

NIC

Dezembro/2019

A página Inclusão da Internet
atualizada.

-

01 ação

SEOF

Produto

Serviço de intérprete e
Tradutor de LIBRAS efetivado.

Parceiros

Monitoramento

135 ações
-

Eixo Participação da Pessoa com Deficiência
Estímulo à participação dos servidores com deficiência na formulação, no monitoramento e na avaliação das ações de acessibilidade do TJDFT.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Participação de servidor com deficiência nas palestras e
capacitações realizadas pelo NIC

NIC

Dezembro/2019

04 ações

Atuação do representante dos servidores com deficiência nas
campanhas realizadas

NIC

Dezembro/2019

01 ação

Realizar ação no FEST Saúde

NIC

Outubro/2019

01 ação

Eixo Acessibilidade Atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Capacitação de terceirizados/recepcionistas do NURCA, por meio de
palestras

NIC

Outubro/2019

Capacitação
cursos.

Divulgar resultados do Levantamento de Necessidades e de
Identificação de Barreiras de Inclusão no Ambiente de Trabalho para o
TJDFT

NIC

Dezembro/2019

Os resultados do LN divulgados

Capacitação de terceirizados e servidores da CGTI, por meio de da
realização de palestras.

NIC

Dezembro/2019

Realização de 2 palestras para
servidores e terceirizados da
CGTI (27/03/2019)

02 ações

Realização de palestras para os membros da Comissão Multidisciplinar
de Inclusão

NIC

Dezembro/2019

Realização de 2 palestras para
membros da CMI

02 ações

realizada

Parceiros

nos

Monitoramento

07 ações
ACS

01 ação

Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Aprimorar o Levantamento de Necessidades e de Identificação de
Barreiras de Inclusão no Ambiente de Trabalho do TJDFT

NIC

Outubro/ 2019

Levantamento de Necessidades
aprimorado

Realização de ações advindas do Acordo de Cooperação Técnica
com TCU, STF, STJ, Câmara dos Deputados, Senado Federal,TSE e
TST

NIC

Dezembro/ 2019

Ações realizadas

Monitorar e se manifestar, sempre que necessário, em PAs
relativos aos direitos das pessoas com deficiência

NIC

Dezembro/2019

PAs monitorados

01 ação

Realização de Campanha de Sensibilização quanto à importância do
servidor com deficiência formalizar sua condição no TJDFT

NIC

Dezembro/2019

Campanha realizada

01 ação

01 ação

STF, STJ,
TSE, TST,
TCU,
Câmara e
Senado

02 ações

Criar cartilha contendo conceitos sobre a inclusão da pessoa com
deficiência e atuação do NIC no TJDFT

NIC

Dezembro/2019

Cartilha criada

01 ação

6) SEAP - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL: 45 ações
Eixo Acessibilidade Física e Arquitetônica
Garantia de acesso e mobilidade às áreas do TJDFT, com autonomia e segurança, às pessoas com deficiência.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Layouts para a instalação de balcão acessível a cadeirantes e
portadores de baixa estatura.

SEAP

Outubro/2019

Orçamento

Produto

Parceiros

Atendimento às demandas
priorizadas pela Presidência do
TJDFT passíveis de execução
pelo contrato de manutenção

SUMAN

Monitoramento

35 ações

Implantar sistema de voz no elevador privativo do Bloco A

01 ação

Reformar Tribunal do Júri de Santa Maria (adequar rota de acesso
para pcd)

01 ação

Reformar Tribunal do Júri de Samambaia (adequar rota de acesso para
pcd)

01 ação

Adaptar sanitários do Fórum de Ceilândia

01 ação

Reforçar corrimãos do Fórum de Taguatinga

01 ação

Reforçar guarda-corpos do Fórum de Taguatinga

01 ação

Adequar estacionamentos do Fórum Leal Fagundes

01 ação

Construir calçadas no Fórum de São Sebastião

01 ação

Construir rampas no Fórum de São Sebastião

01 ação

Adequar portão de acesso do Fórum de Samambaia

01 ação

7) SERH - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS: 05 ações

Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Analisar e atualizar a situação dos servidores indicados como excedentes
em relação à Lotação de Referência – análise conjunta entre SUGIP, SESA
e NIC

SERH

Rever o atual Protocolo de Localização de Pessoas com deficiência
considerando a Avaliação Biopsicossocial - em conjunto com SESA,
SERESE e NIC

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Dezembro/2019

Situação analisada e atualizada

SUGIP, SESA
e NIC

Em andamento

SERH

Dezembro/2019

Protocolo
revisado

localização SESA, SERESE
e NIC

Em andamento

Fornecer estagiário para prestar apoio exclusivo para servidor com
deficiência visual

SERH

Dezembro/2019

Estagiário fornecido para prestar
apoio exclusivo para servidor
com deficiência visual

Entrevista para classificação da situação de localização de servidor PcD na
ocasião de sua posse.

SERH

Dezembro/2019

Entrevistas realizadas

Acompanhamento do Acordo e Avaliação de Desempenho de servidores
PcD, condicionada à especificidade da situação do servidor.

SERH

Dezembro/2019

Acompanhamento realizado

Não houve
demanda

Realização de localização técnica e acompanhamento de servidores com
deficiência

SERH

Dezembro/2019

Localização
assistida
e
acompanhamento
posterior
realizados

Não houve
demanda

Implementar o Cadastro da Pessoa com Deficiência, em atendimento ao
art. 21 da Resolução 230/CNJ

SERH

Dezembro/2019

Cadastro Implementado

de

Em andamento

03 ações

01 ação

Eixo Acessibilidade Atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Realização de palestra sobre Diversidade no evento Boas-Vindas
realizado na posse de novos servidores

SERH

Dezembro/2019

Orçamento

Produto

Palestra realizada

Parceiros

Monitoramento

01 ação

8) SESA - SECRETARIA DE SAÚDE: 293 ações
Eixo Acessibilidade Física e Arquitetônica
Garantia de acesso e mobilidade às áreas do TJDFT, com autonomia e segurança, às pessoas com deficiência.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Avaliação do ambiente de trabalho no âmbito do TJDFT/ conforme
demanda

SESA

Adequação postural das estações de trabalho no âmbito do TJDFT/
conforme demanda

SESA

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Outubro/2019

Ajuste ergonômico/ melhores
condições de trabalho

SEMA,
NUMEP,
NUMT,
NPI, NPMI

05 ações

Outubro/2019

Adequação de avaliação

NUMEP,
SEMA

05 ações

Eixo Acessibilidade Atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Composição do Núcleo de Medicina do Trabalho para compor a
equipe da SESA

SESA

Outubro/2019

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Acompanhamento dos casos
envolvendo
pessoas
com
deficiência

CAM,
NUMT

-

Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

Aprimorar a Avaliação Biopsicossocial da Pessoa com Deficiência
por equipe multidisciplinar e interdisciplinar

SESA

Outubro/2019

Avaliação Biopsicossocial
Deficiência aprimorada

da

Promover acessibilidade na marcação de consultas médicas para os
servidores com deficiência visual

SESA

Outubro/2019

Acessibilidade de marcação de
consultas
médicas
aos
servidores com deficiência
visual promovida

161 ações

NIC

122 ações

Parceiros

Monitoramento

9) SGC - SECRETARIA-GERAL DA CORREGEDORIA: 01 ação
Eixo Acessibilidade Atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Reforço do direito à prioridade conferida às pessoas com
deficiência nos balcões de atendimento, na tramitação
processual, dentre outros, conforme previsto na Resolução 230
do CNJ

SGC

Outubro/2019

Orçamento

Produto

Direito reforçado

01 ação

10) SEEF – SECRETARIA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO JUDICIÁRIA: 58 ações
Eixo Acessibilidade Atitudinal
Promoção da sensibilização quanto aos direitos das pessoas com deficiência e sua inclusão no ambiente de trabalho.
Iniciativa

Unidade
responsável

Realizar estudo para a adaptação e oferta de cursos em EaD
para pessoa com deficiência

EFJ

Prazo

Orçamento

Produto

Estudo realizado

Parceiros

Monitoramento

01 ação

Realizar estudo da ferramenta WORDPRESS, para disponibilizar
conteúdos acessíveis

EFJ

Estudo realizado

01 ação

Garantir a oferta de soluções educacionais a distância
interativas, mas também com PDFs de aulas

EFJ

Oferta realizada

53 ações

Ofertar vagas para servidores participarem de cursos sobre
assuntos referentes à pessoa com deficiência

EFJ

Vagas ofertadas

03 ações

11) SGIC – SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO: em trâmite
Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Solicitar implementação de requisitos mínimos de acessibilidade
no SEI

SGIC

Prazo

Orçamento

Produto

Parceiros

Monitoramento

SEI acessível, possibilitando a
utilização de softwares de
leitores de tela

TRF4

Solicitação
aguardando
resposta

12) COVG – COORDENAÇÃO DA OUVIDORIA-GERAL: 04 ações
Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.

Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Orçamento

Cientificar o NIC da existência de manifestações com demanda
que envolva pessoa com deficiência, para eventual

SERCOU

Dezembro

-

Produto

Manifestações cientificadas

Parceiros

Monitoramento

04 manifestações
cientificadas

acompanhamento

13) SEG – SECRETARIA-GERAL DO TJDFT: 01 ação
Eixo Consolidação da Política de Inclusão e Acessibilidade
Garantia da implementação e aplicabilidade das ações de inclusão e acessibilidade relativas à pessoa com deficiência, conforme legislação vigente.
Iniciativa

Unidade
responsável

Prazo

Monitorar as ações das Unidades Administrativas pertencentes
à estrutura da Secretaria-Geral do TJDFT.

SEG

Dezembro/2019

Orçamento

Produto

Ações monitoradas

Parceiros

Monitoramento

01 ação

