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Resumo
O presente trabalho teve como principal objetivo analisar as experiências na gestão de contratos
administrativos de natureza social que promovem a inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD)
no âmbito de seis órgãos públicos do poder executivo, legislativo e judiciário com atuação no
Distrito Federal, sendo eles: Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), Tribunal
Regional Federal da Primeira Região (TRF1), Superior Tribunal Militar (STM), Ministério da
Justiça (MJ), Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Tribunal de Contas do
DF (TCDF). O estudo se valeu principalmente de pesquisa bibliográfica e análise documental
e da coleta de dados por intermédio da realização de entrevista com gestores de contratos
administrativos. A partir dos aportes teóricos resultantes dessas etapas do estudo e ainda da
análise qualitativa das entrevistas realizadas, o leitor poderá verificar quais são os pontos fortes
e fracos nesse tipo de contrato e quais são os limites dos esforços de inclusão observados e
colher contribuições para adotar ou aprimorar esse tipo de experiência contratual na sua esfera
de competência, no sentido de ampliar e qualificar a inclusão de pessoas com deficiência. A
apresentação do estudo em formato de Nota Técnica, visa promover uma interlocução com o
campo profissional e uma apresentação do conteúdo de modo mais objetivo e orientado para a
prática. A partir das experiências apresentadas vislumbra-se demostrar os resultados positivos
e os eventuais ajustes na implementação de contratos dessa natureza de modo a se ampliar o
debate para a construção de políticas voltadas a inclusão da pessoa com deficiência no mercado
de trabalho.

Palavras-Chave: Inclusão. Contratos Administrativos. Emprego. Renda. Administração
Pública.

Abstract
The present work developed within the scope of the Master’s Program in Public Policy and
Development, of the Institute for Applied Economic Research (IPEA), results from the research
whose main objective was to analyze the experiences in the management of administrative
contracts of a social nature that promote the inclusion of People with Disabilities (PCD) in the
scope of six public bodies of the executive, legislative and judiciary powers operating in the
Federal District, namely: Federal and Territories Court of Justice (TJDFT), Federal Regional
Court of the First Region (TRF1 ), Superior Military Court (STM), Ministry of Justice (MJ),
Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI) and the Federal District Court of
Auditors (TCDF). The study relied mainly on bibliographic research and document analysis
and data collection through interviews with managers of administrative contracts. From the
theoretical contributions resulting from these stages of the study and also from the qualitative
analysis of the interviews carried out, the reader will be able to verify what are the strengths
and weaknesses in this type of contract and what are the limits of the inclusion efforts observed
and gather contributions to adopt or improve this type of contractual experience in its sphere of
competence, in order to expand and qualify the inclusion of people with disabilities. The
presentation of the study in a Technical Note format aims to promote a dialogue with the
professional field and a presentation of the content in a more objective and practice-oriented
way. From the experiences presented, it is possible to demonstrate the positive results and
possible adjustments in the implementation of contracts of this nature in order to broaden the
debate for the construction of policies aimed at the inclusion of people with disabilities in the
labor market.

Keywords: Inclusion. Administrative Contracts. Job. Income. Public Administration.
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Apresentação
O presente trabalho organizado em formato de Nota Técnica, tem como objetivo analisar
as experiências na gestão de contratos administrativos de natureza social que promovem a
inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) no âmbito de seis órgãos públicos dos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário com atuação no Distrito Federal, são eles: Tribunal de
Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), Tribunal Regional Federal da Primeira Região
(TRF1), Superior Tribunal Militar (STM), Ministério da Justiça (MJ), Ministério da Ciência
Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Tribunal de Contas do DF (TCDF).
Esse tipo de contratação social tem se expandido pela administração pública brasileira
e um número crescente de órgãos públicos federais, estaduais e municipais buscam a execução
de determinados serviços através da contratação de entidades sem fins lucrativos que se utilizam
de colaboradores com deficiência por meio da dispensa de licitação prevista no artigo 75, inciso
XIV da Lei n° 14.133 de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos LLCA).
Reconhecendo uma demanda crescente por este tipo de contratação e buscando
contribuir para uma oferta qualificada de serviços, este estudo organizado em formato de Nota
Técnica sistematiza as experiências de seis órgãos públicos, com destaque especial para o
TJDFT, em que o leitor poderá acompanhar toda a rotina que levou a contratação da entidade
filantrópica que executa esses serviços no âmbito daquela corte de justiça.
Registre-se que a estruturação em formato de Nota Técnica visa dialogar diretamente
com servidores públicos, auxiliando-os em seu papel de gestores de contratos, no caso
específico de contratos de que buscam inserir pessoas com deficiência em órgãos públicos por
meio da digitalização de processos físicos ou da gestão de documentos arquivísticos. Nessa
perspectiva, busca-se uma interlocução com o campo profissional e permite a apresentação do
conteúdo de modo mais objetivo e orientado para a prática.
Do ponto de vista metodológico o estudo se valeu principalmente da pesquisa
bibliográfica e análise documental e ainda, da coleta de dados por intermédio da realização de
entrevista com gestores de contratos administrativos e a aplicação de questionário
socioeconômico direcionado aos colaboradores que atuam no TJDFT. Além disso
entrevistamos a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, uma autoridade
dentro do Poder Judiciário que buscou em sua gestão à frente do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ incentivar esse tipo de contratação no âmbito do Poder Judiciário.

A partir da sistematização dos resultados das entrevistas, o leitor poderá colher
contribuições para adotar ou aprimorar esse tipo de experiência contratual na sua esfera de
competência, no sentido de ampliar e qualificar a inclusão de pessoas com deficiência.
1 Introdução
O objetivo principal deste trabalho é fazer uma análise de experiências de
implementação da política pública de inclusão no âmbito de seis órgãos da administração
pública citados na apresentação fazendo uma comparação que permita ao leitor verificar as
melhores práticas cabíveis em contratações similares. Esses órgãos públicos fizeram a
contratação de uma entidade filantrópica que emprega pessoas com deficiência para a
digitalização de processos e gestão documental e através desses contratos promovem o emprego
e a renda desse público, ampliando a inclusão deles na sociedade.
Os referidos contratos foram feitos por meio de dispensa de licitação prevista na
Legislação (LLCA). Como se vê são três órgãos do Poder Judiciário que são obrigados a
seguirem as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outros três órgãos vinculados
a outros poderes (executivo federal e legislativo local). Através das análises desses casos
esperamos fornecer subsídios e orientações para agentes e organizações que precisem conduzir
processos similares de inclusão. O objetivo principal se desdobra em dois objetivos
secundários, quais sejam:
a. Análise das experiências práticas e concretas de implementação desse tipo de
política nos órgãos públicos citados acima por meio de entrevista com os
gestores contratuais que atuam na linha de frente do contrato firmado entre os
órgãos a que pertencem e a entidade filantrópica;
b. Análise dos avanços e limites dos esforços de inclusão relatados pelos gestores
contratuais;
Ao abordarmos esses dois objetivos secundários, espera-se contribuir tanto com a
sistematização dos avanços obtidos por meio das experiências já existentes quanto com o
questionamento sobre os limites (sustentabilidade, amplitude, etc.) das práticas de inclusão que
vem sendo adotadas nesses órgãos.
Além disso, a título exemplificativo, iremos ainda fazer um levantamento dos principais
passos que foram dados na contratação da empresa sem fins lucrativos denominada Associação
de Centro de Treinamento de Educação Física Especial (CETEFE) pelo TJDFT elencando quais
foram os principais passos que aquela corte percorreu para que se chegasse a contratação em

tela e, indo mais além, quais foram os principais fatos que ocorreram durante a gestão contratual
para que o leitor possa conhecer como se efetivou essa contratação naquele órgão judicial.
Nesse contexto, a organização do trabalho conta com o Capítulo da Introdução que
abarca a seção da Metodologia na qual se apresenta os procedimentos metodológicos do estudo
e a seção da Contextualização que trata da fundamentação teórica sobre os conceitos
relacionado a política de inclusão da Pessoa com Deficiência. O Capítulo 2 trata da
Recomendação nº 26/2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentando a
conceituação das diretrizes que norteiam a implementação da política de inclusão por
intermédio de contratos administrativos de natureza social em órgãos públicos vinculados ao
Poder Judiciário. O Capítulo 3 discorre sobre as experiências de implementação da política
pública de inclusão no TJDFT e nos demais órgãos públicos pesquisados. O Capítulo 4
apresenta os resultados da pesquisa e os achados mais relevantes, sobretudo os avanços e limites
de esforços de inclusão de pessoas com deficiência. Por fim, no Capítulo da Conclusão, é
apresentado um balanço da pesquisa, com a especificação das lições aprendidas a partir das
experiências pesquisadas.

1.1 Metodologia
A presente pesquisa de natureza qualitativa, valeu-se de pesquisa bibliográfica, análise
documental, bem como a coleta de dados por intermédio de entrevista e aplicação de
questionário buscando com isso fazer uma análise comparativa entre as organizações
pesquisadas com caráter qualitativo.
A etapa da pesquisa bibliográfica implicou na análise de documentos científicos,
artigos, livros e eventos relacionados que este autor participou. A partir da leitura da produção
acadêmica especializada, com a identificação e estudo de temas relacionados à PCDs, em
especial, mobilizou-se como referência dois documentos da Organização Mundial de Saúde
(OMS).
A análise documental implicou no estudo de documentos oficiais. Para tanto, foram
analisadas leis, decretos, recomendações e outros documentos institucionais foram levantados
e analisados.
Para a etapa de coleta de dados foi realizado entrevista com representante do STJ e
gestores de contratos do STM, TRF1, MJ, MCTI, TCDF e TJDFT. Além disso foi realizada
entrevista com os colaboradores vinculados ao TJDFT com perguntas relacionadas aos aspectos

socioeconômicos. O roteiro das entrevistas foi previamente estruturado, e suas descrições
encontra-se detalhada nos Anexo III, IV e V.
Ressalte-se que as perguntas feitas aos gestores envolveram diversos aspectos da sua
atuação profissional na gestão de contratos junto aos órgãos pesquisados e suas respostas
forneceram subsídios para uma comparação entre os órgãos na busca de informações que
permitam saber a real profundidade da inclusão social realizada por esses órgãos. Além de
abordar as práticas, procedimentos e mecanismo de contratação, buscou-se também avaliar os
limites dessas experiências. Questionou-se sobre a situação dos colaboradores após o fim do
vínculo contratual. Para onde foram os colaboradores que lá trabalharam? Seria esse um tipo
de iniciativa inclusiva temporária?
Ainda olhando a experiência do TJDFT analisamos as principais respostas fornecidas
por meio de formulário aplicado junto aos colaboradores vinculados ao contrato desse órgão na
perspectiva de compreender a importância desse tipo de política inclusiva para o público alvo.
Para alcançar os objetivos propostos e ampliar o debate relativo ao tema, além das
entrevistas com os gestores dos contratos nos referidos órgãos, foi realizada também entrevista
com a Ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça – STJ , disponível no anexo
III, uma vez que foi em sua gestão à frente do CNJ que foi publicada a Recomendação CNJ n°
26 de 23 de agosto de 2016 que passou a recomendar aos tribunais do país, como forma de
política de inclusão, a contratação de pessoas com deficiência para a realização dos serviços de
digitalização dos seus acervos processuais e administrativos. Abordaremos a referida
Recomendação no Capítulo 2 deste trabalho.

1.2 Contextualização
Desde a promulgação da Constituição Federal de 19881 o país passou por diversas
transformações na esfera social, especialmente na busca de seus objetivos fundamentais para a
construção de uma sociedade livre, justa e solidária bem como da erradicação da pobreza e da
redução das desigualdades sociais e de toda forma de discriminação (origem, raça, sexo, cor,
idade etc.).
Nossa Carta Magna completou no corrente ano (2021) 33 anos e ainda existe um longo
caminho a ser percorrido para a eliminação das desigualdades sociais e da discriminação de
determinados grupos, entre os quais encontra-se as pessoas com deficiência.

1

Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Nesse cenário de inclusão balizado pela carta de 1988, esse trabalho tem como um dos
objetivos auxiliar o público alvo deste trabalho especialmente agentes dos Poderes Judiciário,
Executivo e Legislativo de quaisquer das esferas de poder e que precisem implementar
contratos administrativos de políticas inclusivas semelhantes, uma vez que a Administração
Pública tem papel fundamental na criação de novos padrões que levem a construção de uma
sociedade mais diversificada e para tanto detém a capacidade e o dever de potencializar,
estimular e multiplicar suas ações com vistas à garantia plena da acessibilidade e a inclusão de
pessoas com deficiência ampliando assim o cumprimento da Lei n° 13.146 de 6 de julho de
2015 conhecida como Lei Brasileira de Inclusão - LBI.
Historicamente as pessoas com deficiência – PCDs foram uma parcela excluída da
sociedade brasileira e também no resto do mundo e como ensina Sassaki (2007)2, são quatro as
Eras de prática social em relação as pessoas com deficiência, quais sejam: Exclusão, que vai da
antiguidade até o início do século 20; Segregação, que vai das décadas de 1920 a 1940; a
Integração que vai das décadas de 1950 a 1980 e mais recentemente a era da Inclusão que
começa em 1990 e permanece até os dias atuais.
É evidente que cada país possui sua própria trajetória quando se trata da inclusão de
pessoas com deficiência, e mesmo nos dias atuais ainda existem realidades bem distintas para
esse público a depender do país a ser considerado.
Dessa forma, tendo em vista a realidade do estado brasileiro, houveram muitos avanços
graças a uma série de intensas e longas batalhas travadas ao longo dos anos, em especial após
a Constituição da República de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Desde sua promulgação,
houveram diversas ações de reconhecimentos para as pessoas com deficiência, com especial
destaque para sua inserção no mercado de trabalho. Diante deste novo cenário de ampliação
dos direitos sociais, o Brasil passou a integrar melhor esse público em diversos aspectos para
que a promoção da igualdade. Diversas políticas públicas foram lançadas ao longo dos últimos
anos na tentativa da promoção da integração dessa parcela da sociedade historicamente deixada
de lado. Entretanto, apesar de alguns avanços, a meta de garantir outros direitos civis iguais,
direito a educação, à saúde e ao trabalho o país ainda precisa percorrer um longo caminho rumo
as nações mais desenvolvidas, como por exemplo países como Inglaterra, Finlândia e
Alemanha3.

2

Ver: https://www.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2012/01/nada-sobre-n%C3%93s-sem-n%C3%93s1.pdf
Ver: https://www.theguardian.com/politics/2015/apr/15/which-best-countries-live-unemployed-disabledbenefits
3

Da mesma forma esse acesso não é garantido quando o tema é a saúde ou o acesso ao
mercado de trabalho, sem que essa garantia esteja expressamente prevista nos textos
constitucionais dos países, fator que é considerado preponderante para a garantia da igualdade
no acesso a esses serviços que, entenda-se, vão além da inclusão, e são garantidores da própria
cidadania.
Desde a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006 na Organização
das Nações Unidas4 e da intenção da comunidade global para incluírem em suas constituições,
bem como cumprir leis que garantam a igualdade na questão da inclusão, muitos países
signatários ainda não o fizeram, de tal forma que as garantias sobre políticas de igualdade para
esse público ainda não são realidade para milhões de pessoas ao redor do mundo.
Como dito anteriormente a constituição brasileira de 1988 visa, como objetivos
fundamentais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das
desigualdades sociais e regionais, erradicação da pobreza e fatores de marginalização bem
como a promoção do bem de todos sem quaisquer preconceitos de raça, origem, sexo, idade,
cor e quaisquer outras formas de discriminação. Uma característica marcante do nosso país é
sua extrema desigualdade, de modo que muitos grupos, como as pessoas com deficiência são
preteridas nas escolhas dominantes da sociedade.
É nesse contexto que o Estado, na tentativa de mitigar essa realidade, cria uma série de
políticas públicas que podem ser compreendidas como decisões que visam ações ou omissões,
sejam elas preventivas ou corretivas, com objetivos, estratégias e a alocação de recursos em
benefícios de pessoas ou grupos discriminados (Saravia,2006).
A formação de políticas públicas não é linear, mas em geral, costuma seguir uma
sequência que envolve: a) surgimento dos problemas de maneira aleatória; b) transformação
desses problemas de modo que passam a merecer a atenção e engajamento de grupos de
interesse de modo a entrarem na agenda política do governo; c) resolução através de uma ação
do estado.
O Brasil, como dissemos anteriormente, promoveu avanços significativos relativos aos
direitos para as pessoas com deficiência por meio dessas políticas públicas inclusivas, seguindo
as Diretrizes da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Um importante
avanço nesse sentido foi a através da LBI, a qual resguarda uma série de alinhamentos às
diretrizes elencadas na própria Convenção da ONU.
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A lei que passou a vigorar em 2016 teve seus trabalhos iniciados muito antes disso, fruto
de uma intensa luta de uma série de atores, incluindo Organizações não Governamentais sendo
fruto também de uma ampla articulação nacional durante a sua tramitação, desde o projeto de
lei a sua consolidação. A LBI define com uma amplitude quem são pessoas com deficiência:
são pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial. Em interações com diversas barreiras, essas limitações podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Um exemplo corriqueiro de dificuldade e desigualdade para pessoas com deficiência
pode ser visto no que diz respeito a mobilidade dessas pessoas, onde o simples acesso aos
transportes públicos já traz, para a pessoa com deficiência, um protagonismo que, sem esses
mecanismos determinados nas legislações como a LBI seriam impossíveis de serem
implementados dada as distintas realidades dos municípios brasileiros onde, em sua maioria,
sequer conseguem garantir o acesso dessas pessoas a um transporte público adequado e
adaptado. Podemos citar também a falta de estrutura para locomoção desse público na maioria
das cidades do Brasil onde as obras ainda são feitas sem levar em consideração o acesso desse
público, faltando até mesmo rampas de acessibilidade para locomoção além de calçadas
adequadas.
Para França (2013) existem dois modelos que interpretam a questão da deficiência: O
Biomédico (século XX) e o Social (a partir de 1970), onde no primeiro modelo as lesões eram
causadoras das barreiras e a consequente falta de capacidade da pessoa com deficiência em
desenvolver seu potencial devido ao infortúnio do corpo lesionado. Esse modelo gerava a
concepção de tutela e assistencialismo bem como a discussão no campo da cura e de cuidados.
Já o modelo Social traz a discussão da sociedade como causadora das barreiras e apontando as
falhas atitudinais, estruturais e culturais que criam barreiras que não permitem que elas
desenvolvam suas capacidades. Essa concepção é atrelada aos direitos humanos com discussões
no campo político, social e dos direitos. A deficiência quando é analisada sob o modelo social
pode se tornar uma condição humana que se entrelaça com qualquer outra. Pode ainda ser
tratada como um tema de direitos humanos e de desenvolvimento inclusivo sustentável com
interesse público universal. Ainda sob a ótica do modelo social pode-se pensar em políticas
públicas inclusivas e que gerem prioridade na abordagem dos problemas enfrentados pelas
populações em situação de vulnerabilidades.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)5 o Brasil
possui aproximadamente 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência perfazendo cerca
de 24% da população. Nesse sentido para Wernek (2004) as pessoas com deficiência são
mantidas “invisíveis” em segredo dentro de casa e logo elas não são percebidas como parte da
comunidade que consequentemente não se preocupa em fornecer acesso a bens e direitos e
serviços a essa parcela da população.
Portanto sem esse acesso não há inclusão e isso acaba gerando a discriminação e a falta
de consciência por parte da comunidade em relação às necessidades específicas de pessoas com
deficiência. No contexto das organizações públicas Feminella (2017)6 mostra que é necessário
que elas possam promover a inclusão de pessoas com deficiência e sugere ações para que os
órgãos públicos possam avaliar a aplicação da LBI em cada instituição, sugerindo ainda:
•

Ações de sensibilização e capacitação sobre questões da deficiência (planejamento de
acessibilidade, comunicação pública acessível, curso de libras, audiodescrição etc.);

•

Constituição de comitês ou programas de inclusão de pessoas com deficiência que
envolva toda a organização;

•

Remoção de barreiras físicas;

•

Cumprimento de cota de 10% para estagiários;

•

Acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com deficiência no local de trabalho;

•

Cumprimento de cota de pessoas com deficiência pelas empresas terceirizadas.

Como visto, a autora cita a atenção especial ao mercado de trabalho tanto para jovens
com deficiência como para os adultos tendo em vista a questão do trabalho possuir papel central
para que as pessoas com deficiência possam ser efetivamente incluídas na sociedade. Isso
mostra que implementar políticas públicas para esse público é urgente e necessário uma vez
que, como vimos acima, no ano de 2019 de acordo com o IBGE, mais de 45 milhões de
brasileiros possuem algum tipo de deficiência.
O estado brasileiro precisa ainda capilarizar essas políticas inclusivas seja em âmbito
federal, estadual ou municipal para que o público alvo possa definitivamente ser integrado de
forma ampla na sociedade. Essas políticas públicas devem ser elaboradas, escutando os
representantes das pessoas com deficiência e, para que isso venha a se concretizar de uma
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maneira mais ampla, é fundamental a existência de uma burocracia que implemente
corretamente essas políticas nos órgãos de governo.
Nessa linha Pires (2019) citando a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe
mostra que “a produção da igualdade é ainda um horizonte distante, uma vez que a perpetuação
da desigualdade social se apresenta como traço histórico, estrutural e cultural marcante das
sociedades latino-americanas, mesmo em períodos em que os países da região experimentaram
crescimento e prosperidade econômica”.
Dessa forma, para o referido autor, o enfrentamento da desigualdade social requer
reformas em estruturas e normas visando ao fortalecimento de sistemas de promoção e proteção
social, baseado em direitos, mas também, ao enfrentamento de uma cultura, tanto no nível dos
grupos sociais quanto no das instituições, que naturaliza a discriminação e o privilégio de alguns
grupos sociais. Em um contexto como este, a igualdade de oportunidades, mais do que um ponto
de partida, precisa ser entendida como um resultado a ser perseguido, pois é a estrutura social
que determina a estrutura de oportunidades e não o inverso.
O olhar social por parte dos políticos e burocratas encarregados pela elaboração e
especialmente aqueles responsáveis pela implementação das políticas públicas deve considerar
em cada etapa o público alvo dessas políticas. Deve existir uma ampla participação deles no
processo de construção. Como dito anteriormente, a LBI é um exemplo dessa participação, uma
vez que foi a primeira lei no Brasil a contar com a participação de pessoas com deficiência e
que foram ouvidas durante boa parte da discussão no legislativo7.
Sobre isso Sassaki (2007) em sua obra Nada sobre nós, sem nós afirma que:
Nenhum resultado a respeito das pessoas com deficiência haverá
de ser gerado sem a plena participação das próprias pessoas com
deficiência. Em outras palavras, as pessoas com deficiência estão
dizendo que exigem, a participação em tudo que se refiram a elas.
Por melhores que sejam as intenções das pessoas sem deficiência,
dos órgãos públicos, das empresas, das instituições sociais ou da
sociedade em geral, não aceitam receber resultados forjados à sua
revelia, mesmo que sejam diretamente beneficiadas.

Sassaki (2007) quer dizer efetivamente que se alguma lei ou mesmo uma política pública
de inclusão de pessoas com deficiência for elaborada, a mesma deve contar com a participação
desse público. Trata-se de uma verdadeira manifestação no sentido de o público alvo das
políticas públicas serem chamado para o debate com o poder público, o que nem sempre ocorre
no Brasil, especialmente nos municípios brasileiros.
7

Ver: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/01/21/lei-brasileira-de-inclusao-entra-em-vigor-ebeneficia-45-milhoes-de-brasileiros

Nestes últimos anos tivemos dois exemplos que ilustram bem a falta de participação
citada por Sassaki: O recente lançamento da nota de duzentos reais lançada pelo governo
brasileiro onde o Banco Central do Brasil não levou em consideração o fato de que as notas de
duzentos e a de vinte reais possuem o mesmo tamanho o que pode confundir as pessoas com
deficiência visual na manipulação da cédula. Esse fato está sendo questionado na justiça para
que o Banco Central proceda com as alterações.
Outro exemplo marcante foi a também recente publicação do Decreto 10.502 de 30 de
setembro de 2020 que institui a Política Nacional de Educação Especial (PNEE) que sofreu
críticas de entidades que representam as pessoas com deficiência que alegam não terem sido
ouvidas e que prevê a criação de turmas e escolas especializadas para esse público. Uma das
críticas das entidades representativas se refere ao fato de que ao invés de promover a inclusão,
o decreto instituído pelo poder executivo irá acabar segregando essas pessoas. A LBI é taxativa
ao afirmar que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as
demais pessoas e que não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
A lei também é clara ao trazer que a acessibilidade é direito que garante a pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de
cidadania e participação social. Não se pode cogitar que uma pessoa na situação de
vulnerabilidade enfrente esse tipo de percalço causado pela falta de planejamento das
autoridades públicas em suas ações, que nos casos acima, ignoram pessoas com deficiência.
Embora existam diversos exemplos onde as pessoas com deficiência são preteridas, é notório
que o estado brasileiro vem fazendo esforços e que vem aos poucos trilhando um caminho de
inclusão dessa significativa parcela da população.
Outro fator a ser considerado é a quantidade de pessoas que adquirem algum tipo de
deficiência no decorrer da vida o que faz com que o número exato seja variável. Esse fato
poderia ser demonstrado no próximo censo que ocorreria no corrente ano (2021) mas que foi
adiado devido a falta de orçamento para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE8.
A LBI também procurou garantir a ampliação de direitos como a plena capacidade civil,
à inclusão previdenciária e escolar, atendimento com prioridade em serviços prestados pelo
estado além da sua inscrição no Cadastro Nacional de Inclusão de Pessoa com Deficiência
(Cadastro-Inclusão).
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Esse último cadastro possui natureza eletrônica com a finalidade de coletar, processar,
sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para permitir a identificação
socioeconômica da pessoa com deficiência e identificar as barreiras que possam impedir a
realização de seus direitos.
Dessa forma o poder público poderia se antecipar na remoção de algumas barreiras em
determinadas regiões, como por exemplo na chamada “Vila dos Cegos” no Distrito Federal
(Riacho Fundo). Houve avanços também na punição criminal dos responsáveis pela exclusão
das pessoas com deficiência além de um maior incentivo ao esporte paralímpico brasileiro, que
apenas na última paraolimpíada de Tóquio no ano de 2020 que ajudou a levar o Brasil ao sétimo
lugar na competição9.
Embora a plena inclusão em todos os aspectos seja a meta para todas as nações
signatárias da Convenção da ONU, um dos aspectos mais fundamentais, especialmente para
aquelas pessoas com deficiência que chegam a fase adulta, é sua colocação no mercado de
trabalho.
Em um ambiente cada vez mais competitivo e complexo existem uma série de fatores
que impedem o acesso ao trabalho das pessoas com deficiência que vão desde a crença de que
esses trabalhadores são menos capazes de exercer as atribuições de determinada função a falta
de adequação do ambiente de trabalho à pessoa com deficiência. Tomemos por exemplo,
dificuldade enfrentada por esses trabalhadores e sua inserção no mercado de trabalho mesmo
com a Lei n° 8.213 de 25 de julho de 1991 – Lei de Cotas, para ser cumprida pelas empresas
privadas visando sua contratação onde muitas empresas não cumprem a legislação ou contratam
de maneira precária fazendo exigências descabidas como a de que o trabalhador tenha Carteira
Nacional de Habilitação (muitos sequer conseguem tirar esse documento) ou mesmo sejam
contratados para determinadas funções de “menor expressão” dentro da organização para
exercerem atividades repetitivas e de menor ganho salarial ou ainda sejam contratados para as
vagas remanescentes que não foram preenchidas pelos trabalhadores sem deficiência.
A política pública de cotas para pessoas com deficiência se deu com a edição das Leis
n° 8.112 de 11 de dezembro de 1990 (cotas para o serviço público) e a citada Lei n° 8.213 de
24 de julho de 1991 (cotas para o setor privado) de modo que esses instrumentos asseguram um
percentual de vagas a serem ocupadas por esse público. No setor público é de até 20% das vagas
e no setor privado, nas empresas com mais de cem empregados, varia de 2% a 5%.
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Uma condição fundamental para a inclusão de pessoas com deficiência, em especial no
mercado de trabalho, é a efetiva participação do Executivo, Legislativo e do Judiciário. É
notório o papel desses três poderes ao analisarmos por exemplo a elaboração de políticas
públicas que começam, em geral, nos intensos debates no parlamento, os quais levam a ação do
poder executivo e que por fim são resguardados pelo judiciário.
Para além da Constituição Cidadã de 1988 devemos nos atentar para um fato marcante
na recente tentativa do estado brasileiro em resguardar esse público: O fato de sermos uma
sociedade que ainda precisa ter leis e regras que garantam uma ação do estado no sentido de
preservar, ainda que minimamente, direitos fundamentais básicos para essa população. Isso por
si só é um indicador de que a “mão” do estado precisa estar presente para poder exercer algum
tipo de orientação para que a sociedade se movimente no sentido de promover a ampliação dos
direitos dos grupos mais vulneráveis. Não à toa, a desigualdade social existente em nosso país
se revela escancarada nos mais diversos formatos e camadas da sociedade, sendo que muitas
vezes a deficiência é acompanhada da pobreza fazendo com que as oportunidades para os mais
pobres sejam mais escassas em uma sociedade competitiva como a que estamos inseridos.
Portanto, o papel do estado ganha ainda mais relevância para fazer com que os que estão em
posição de desigualdade sejam amparados por políticas públicas inclusivas.
Para CARVALHO-FREITAS (2009), por deficiência, entende-se a alteração completa
ou parcial completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento das funções física, auditiva ou visual. Em função de contingências históricas,
sociais e espaciais, essa alteração poderá resultar em perda da autonomia para a pessoa, trazer
problemas de discriminação social e dificultar a inserção social das pessoas com deficiência.
Para a autora a inclusão de pessoas com deficiência faz parte da gestão da diversidade como
campo de estudos e práticas que fortalecem a diversidade dentro das organizações sendo fruto
do processo de globalização e fusão de empresas além da pressão de organismos internacionais
e dos movimentos sociais na luta pela inclusão.
Essas ações passam a serem vistas como instrumentos de vantagem competitiva para as
organizações. Um dos grandes desafios nesse sentido é a dificuldade das pessoas com
deficiência em se inserir no mercado de trabalho devido à falta de conhecimento em relação à
capacidade de trabalho dessas pessoas e especialmente ao desconhecimento do que seja a
deficiência (Lancillotti, 2001). Além disso existe uma falta de preparo das organizações para
adaptação dos postos de trabalho que precisam ser feitas para receber esses trabalhadores.
Existem estudos que apontam que o trabalho é fundamental para a inserção desse grupo
historicamente marginalizado e é justamente esse fator que contribui para a diminuição das

taxas de pobreza, do isolamento e consequentemente gerando o aumento da participação
política desses grupos (Schur,2002).
Questões ligadas a pessoas com deficiência são relevantes para todas as nações e nesse
contexto o relatório da OMS WHO Global Disability Action Plan 2014-2021, a presença da
deficiência nas famílias de baixa renda constrangem a autonomia e a vida ativa gerando
consequências para o indivíduo e sua família. O impacto na renda é o que mais chama a atenção
e muitas vezes gera o chamado “gasto catastrófico” que é aquele que amplia ou mesmo
aprofunda o risco de pobreza para o grupo familiar afetado. Podemos citar a redução na oferta
de trabalho para as mães de pessoas com deficiência que acabam sendo preteridas e
estigmatizadas no mercado de trabalho por terem uma expectativa de “menor disponibilidade”
ao empregador, mostrando que famílias que contam com alguma pessoa com deficiência e que
necessitem de acompanhamento e cuidados sofrerem efeitos nos seus rendimentos tanto pela
ampliação de seus gastos, cuja magnitude varia conforme o tipo de deficiência, como na
diminuição da capacidade de participar do mercado de trabalho.
O gasto catastrófico é geralmente calculado a partir da avaliação de quanto representa o
gasto com saúde na capacidade de pagamento da família. É estimado como sendo o gasto total,
descontado os recursos mínimos necessários para alimentação. Depois de deduzidos os valores
mínimos necessários para alimentação, se os gastos das famílias com saúde ultrapassam um
determinado valor – cerca de 40% da capacidade de pagamento – diz-se que elas incorreram
em gasto catastrófico com saúde (Diniz, 2007). Isso demonstra que a presença de uma pessoa
com deficiência impõe consequências específicas para as condições do próprio indivíduo e sua
família com o aumento do gasto familiar e pode levar ao iminente risco de “saída” de um
membro familiar do mercado de trabalho.
De acordo com a Nota Técnica n° 31/2016 do Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (IPEA), ainda não existem estudos sobre gasto catastrófico com famílias que possuem
membros com deficiência, entretanto os dados da OMS em seu Relatório World Report on
Disbilities (2011) esse tipo de despesa é significativamente maior em países de baixa renda do
que nos países de alta renda conforme pode ser visto na tabela 1.

Tabela 1 - Gasto catastrófico de PCDs em países de baixa e alta renda

Fonte: World Report on Disabilities (2011)

É dessa forma que o fator trabalho, de acordo com o citado relatório da OMS, se
apresenta como uma das principais alternativas para esse público para alcance da cidadania, já
que é através do trabalho que se pode alcançar uma independência fundamental para a dignidade
humana: a financeira. É através de um trabalho que a pessoa pode conseguir acessar outros
serviços antes indisponíveis (uma cadeira de rodas melhor e mais confortável, um aparelho
auditivo, um automóvel adaptado, acompanhamento especializado etc.) e é justamente por isso
que o trabalho costuma ser um alvo das políticas públicas de inclusão como a que iremos
verificar no próximo Capítulo com a Recomendação CNJ n° 26/2016.
Um aspecto empírico que podemos notar e que é citado no referido relatório da OMS é
o fato de que a inclusão de pessoas com deficiência é um aspecto que caracteriza nações mais
desenvolvidas economicamente. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais podemos
observar a remoção de barreiras para que essas pessoas sejam integradas a sociedade. De outro
modo podemos notar que países subdesenvolvidos despendem menos esforços da sociedade em
gastos para a inclusão. Sejam em países desenvolvidos ou não, acreditamos que o esforço de se
construir uma sociedade mais justa e igualitária em que as pessoas com deficiência tenham
oportunidades para viverem de forma digna passa pelo papel preponderante do estado. É o
estado que, através de mudanças constitucionais ou legais e por meio da elaboração de políticas
públicas inclusivas que balizará os esforços de uma sociedade nesse sentido.
Ainda de acordo com a OMS, a deficiência é algo universal uma vez que todos nós
podemos sofrer de deficiência diretamente ou ter algum familiar que experimenta algum tipo
de dificuldade em algum momento da vida, especialmente quando se envelhece. Segundo
aquela organização cerca de 15% da população mundial sofre diretamente com algum tipo de
deficiência moderada ou grave. Trata se de um número que cresce a cada ano na medida em
que a população envelhece e do aumento global das condições crônicas de saúde.
Além disso o relatório da OMS reconhece a deficiência como um problema de saúde
pública global que está relacionado com os direitos humanos já que pessoas com deficiência,
ao longo de vida, enfrentam barreiras generalizadas no acesso ao trabalho, a saúde e a questões

de reabilitação. Segundo a entidade pessoas com deficiência sofrem estigmatização,
discriminação e desigualdades violando assim seus direitos humanos básicos.
Em Países de renda baixa como o Brasil a deficiência e a pobreza se reforçam e se
perpetuam uma vez que, como dito anteriormente, a pobreza aumenta a probabilidade de
deficiências por meio da desnutrição, cuidados de saúde precários, trabalhos perigosos e
insalubres. Ademais a renda de pessoas com deficiência pode vir a se deteriorar ainda mais com
o aumento das despesas relacionadas com a deficiência.
As pessoas com deficiência enfrentam ainda barreiras generalizadas no acesso a serviços
como os de saúde, educação, habitação, transporte entre outros. Para a OMS a origem dessas
barreiras reside em legislações, políticas públicas inadequadas, falta de prestação de serviços,
falta de consciência e compreensão sobre a deficiência, discriminação, acessibilidade,
financiamento inadequado, falta de participação nas decisões que afetam diretamente na vida
das pessoas com deficiência etc. Essas barreiras contribuem para alavancar as desvantagens
experimentadas pelas pessoas com deficiência, especialmente em países subdesenvolvidos com
maiores taxas de pobreza que, em geral, possuem menores taxas educacionais e ofertas de
emprego para essa população.
Para orientar os países a concepção do plano de ações da OMS é pautada por uma série
de princípios, vejamos:
•

Respeito pela dignidade inerente, autonomia individual, incluindo à liberdade de fazer
suas próprias escolhas e independência das pessoas;

•

Não discriminação;

•

Participação plena e efetiva e Inclusão na sociedade;

•

Respeito pela diferença é aceitação das pessoas com deficiência como parte da
diversidade humana e humanidade;

•

Igualdade de oportunidades;

•

Acessibilidade;

•

Igualdade entre homens e mulheres;

•

Respeito pela capacidade de evolução das crianças com deficiência e respeito pelos
direitos das crianças com deficiência em preservarem suas identidades;

•

Respeito pela dignidade e valores continuados das pessoas com deficiência a medida
em que envelhecem;

•

Esses princípios são aplicados atualmente em mais de 90 países para a reabilitação,
igualdade de oportunidades, redução da pobreza e inclusão de pessoas com deficiência.

Na questão da saúde das pessoas com deficiência a OMS chama ainda a atenção para o
fato de alguns estudos indicar que esse público tem taxa elevada de comportamentos de risco
como tabagismo, dieta pobre e sedentarismo. Também estão mais expostos a violência e risco
de lesões. Crianças com deficiência tem de três a quatro vezes mais propensão a sofrerem
violência sexual do que seus pares sem deficiência. Mais da metade das pessoas com deficiência
não podem pagar o necessário cuidado por sua saúde e, portanto, tem mais chances de sofrerem
os chamados gastos catastróficos na contramão do Artigo 25 da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência da ONU10.
A entidade chama a atenção que toda pesquisa que envolva pessoas com deficiência
deve ser inclusiva no sentido de que agendas de políticas públicas contem com a participação
ativa delas e de suas organizações representativas conforme já citado por Sassaki (2007).
2 Diretrizes da política de inclusão no Poder Judiciário (Recomendação CNJ n° 26/2016)
Uma importante orientação para o Poder Judiciário no sentido de implementar políticas
públicas inclusivas é a Recomendação CNJ n° 26/2016, a qual recomenda aos tribunais
brasileiros a adotarem, como política de inclusão social, a utilização da mão de obra de pessoas
com deficiência para a digitalização de seu acervo judicial e administrativo. Será através dessa
importante Recomendação aos Tribunais brasileiros que iremos discutir e analisar, com base
nas experiências do TJDFT, TRF1 e STM, como se deram essas experiências consolidadas
através dessa recomendação.
No âmbito do poder judiciário, vale lembrar que o STJ e o TST são dois órgãos do Poder
Judiciário da União que implementaram essa política pública de inclusão antes do TJDFT, do
STM bem como do TRF1. O TJDFT passou a contar com colaboradores especiais a partir do
fim de 2017 com a celebração do Contrato n° 203/2017 com a entidade Associação de Centro
de Treinamento de Educação Física Especial - CETEFE (a mesma que foi contratada junto aos
TST e ao STJ), enquanto o STM começou em 2019.
Assim, como dissemos, são a partir dessas três experiências que iremos fazer a análise
dessa política pública de inclusão social dentro do Poder Judiciário e avaliar os mecanismos
que deram certo nessa contratação (acertos) e o que, eventualmente, tenha dado errado
(limitações) no intuito de mostrar ao leitor parte do contexto vivenciado pelos gestores dos
referidos contratos. Abaixo transcrevemos a Recomendação CNJ n° 26/2016.
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RECOMENDAÇÃO Nº 26, DE 23 DE AGOSTO DE 2016
Recomenda aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do
art. 92 da Constituição Federal de 1988, que implementem, como
projeto de política de inclusão, a contratação de pessoas com
deficiência para a digitalização dos processos judiciais e
administrativos
A CORREGEDORA NACIONAL DE JUSTIÇA, Ministra
NANCY ANDRIGHI, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais;
CONSIDERANDO o poder de fiscalização e normatização pelo
Poder Judiciário segundo o disposto nos arts. 103-B, § 4º, I e III,
e 236, § 1º, da Constituição Federal de 1988, e no art. 8º, X, do
Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça;
CONSIDERANDO que o uso de meio eletrônico na tramitação
dos processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de
peças processuais foi admitido pela Lei 11.419/2006;
CONSIDERANDO a edição da Lei 13.146/2015 que aprimorou
a inclusão das pessoas com deficiência, destinando-se a lhes
assegurar e promover, em condições isonômicas, o exercício dos
direitos e das liberdades fundamentais, para que exista
efetivamente, inclusão social e cidadania;
CONSIDERANDO a redação do art. 21 da Resolução CNJ 23,
de 22 de junho de 2016, que dispõe que cada órgão do Poder
Judiciário deverá manter um cadastro dos servidores,
serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência que
trabalham no seu quadro;
RESOLVE:
Art. 1º. Recomendar aos Tribunais relacionados nos incisos II a
VII do art. 92 da Constituição Federal de 1988, que
implementem, como projeto de política de inclusão, a
contratação de pessoas com deficiência para a tarefa de
digitalização dos seus processos judiciais e administrativos.
Parágrafo único. Os recursos para o pagamento dos referidos
colaboradores poderão ser provenientes dos Fundos Especiais de
Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário dos
Estados.
Art. 2º. Esta Recomendação não revoga, no que forem
compatíveis, as normas editadas pelas Corregedorias Gerais da
Justiça e pelos Juízes Corregedores, ou Juízes competentes na
forma da organização local relativas à matéria.
Art. 3º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 23 de agosto de 2016.
Ministra NANCY ANDRIGHI
Corregedora Nacional de Justiça

Cabe esclarecer que, anteriormente a publicação da referida Recomendação, existiram
uma conjunção de fatores na seara do Poder Judiciário brasileiro que acabaram por levar a essa
recomendação tal como, por exemplo, a Lei Federal n° 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que
traz uma nova forma de tramitação dos processos judiciais por meio do surgimento do processo

eletrônico. Naquele mesmo ano ocorreu o advento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e posteriormente a LBI em 2015.
Dentro do poder judiciário a Ministra Fátima Nancy Andrighi é uma importante
autoridade e uma voz ativa na luta pela inclusão de pessoa com deficiência participando
inclusive de debates públicos no parlamento brasileiro sobre causas de inclusão social de
pessoas com deficiência11. Foi na sua gestão como Presidente do CNJ que foi publicada a
Recomendação n° 26 no ano de 2016, que, repita-se, trata-se da norma que atinge os órgãos do
judiciário analisados no presente trabalho. Além dessa importante Recomendação aos tribunais
do país, destacamos outros feitos dessa magistrada para com o direito das pessoas com
deficiência com base nas informações foram prestadas por meio de entrevista concedida pela
Magistrada a esta pesquisa que estará no anexo deste trabalho.
Os feitos mencionados englobam por exemplo, ações inseridas em Planos Estratégicos
do Superior Tribunal de Justiça relativas a: contratação de percentual mínimo de estagiários
com deficiência; Melhoria de acessibilidade naquela Corte; Aquisição de cadeiras de rodas
motorizadas para uso de colaboradores, advogados e partes para locomoção no interior da
Corte; Solicitação, ainda que não exista legislação correlata, de preferência para julgamento de
ações que tenham como parte interessada pessoa com deficiência entre outras ações. Como
visto anteriormente parte dessas ações estão diretamente relacionadas as sugestões apontadas
por Feminella (2017) no âmbito de organizações públicas.
Achamos coerente fazer essas pontuações pois trata-se da autoridade judiciária que,
durante sua gestão à frente do CNJ, publicou a referida Recomendação para os Tribunais do
País. A entrevista completa estará disponível no Anexo III do presente trabalho. A Ministra
sempre se interessou pela temática das pessoas com deficiência, por todas as pessoas que de
certa forma vivem à margem da sociedade. Para ela “É necessário fazer o princípio da dignidade
acontecer na prática e trazer a igualdade de participação para todos.”
Para a Ministra a Recomendação visa “fortalecer as três situações: ganha os Tribunais
com a efetividade da prestação das pessoas com deficiência auditiva, ganha os jurisdicionados
com a tramitação mais célere por meio da tecnologia e ganha a sociedade que se torna mais
inclusiva.”
Segundo ela, a primeira experiência deu-se no Superior Tribunal de Justiça e
posteriormente a prática se disseminou para outros tribunais já que é passível de ser
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implementada em qualquer instituição pública ou privada, não se restringindo ao Poder
Judiciário. Para ela, pensando de uma forma sistêmica, todos ganham com a Recomendação n°
26/2016: ganha o STJ e os demais Tribunais que aderiram a esta sugestão do CNJ, ganha os
colaboradores, os servidores, as famílias envolvidas e a sociedade.
Ela afirma tratar-se de resultados de celeridade, inclusão social e dignidade humana. Ela
cita ainda a preocupação com o futuro desses colaboradores com o fim da digitalização dos
processos e ao ser questionada sobre a natureza desse tipo de serviço (se temporário ou
permanente) ela diz que não há como dizer se ela será permanente, destacando que com o
aumento deste tipo de serviço em outras instituições, há uma tendência de que perdure na
administração pública brasileira.
A Ministra destaca ainda que a eventual ampliação da gama de serviços oferecidos a
esse público nos contratos é uma boa prática e cita que os colaboradores podem utilizar o
serviço médico do STJ para determinados tipos de atendimento e que práticas de capacitação e
cursos podem ser oferecidos pelas empresas que contratam essa mão de obra especial.
Por fim, a ministra acredita que as políticas públicas de inclusão no âmbito do judiciário
podem ser reavaliadas pelo CNJ, especialmente devido ao fato da alternância de gestão. Nesse
sentido a antiga Resolução CNJ n° 230 de 22 de junho de 2016 daquele Conselho foi, no
corrente ano de 2021, atualizada com novas diretrizes na recém publicada Resolução n° 401 de
16 de junho. Trata-se de atualização de dispositivo que prevê o desenvolvimento de diretrizes
de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de
seus serviços auxiliares bem como regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade
e inclusão.
Voltando a referida Recomendação do CNJ, os Tribunais de Justiça elencados na
Constituição da República são orientados por aquele Conselho a adotarem esse tipo de política
pública inclusiva, quando procederem com a digitalização de seu acervo processual e
administrativo, realizando essa atividade com mão de obra especial, qual seja: pessoas com
deficiência.
Outro contexto para a implementação dessa política pública no poder judiciário advém
do fato de que as mudanças tecnológicas advindas do desenvolvimento de novos instrumentos
de tecnologia da informação afetaram a vida dos cidadãos e de toda a sociedade moderna que
hoje cobra cada vez mais agilidade nos serviços públicos que são prestados pelos órgãos
governamentais.
É também público e notório que a demora nas decisões judiciais, é uma das principais
queixas dos cidadãos quando se referem ao Poder Judiciário, sendo essa queixa um dos grandes

gargalos desse Poder que cada vez mais tem sido cobrado pela sociedade e também pelo CNJ,
que atua como uma espécie controle do judiciário, no sentido de que este Poder possa cumprir
adequadamente suas competências nos termos da Constituição Federal de 1988.
A nova realidade que se impõe aos tribunais do país é também um grande desafio:
reduzir o prazo entre o início de uma ação judicial e sua decisão final. Uma das maneiras de se
reduzir esse prazo é a conversão dos processos físicos em processos digitais e é justamente esse
trabalho de digitalização de todo acervo judicial e administrativo que a Recomendação n°
26/2016 se refere. Na figura abaixo vemos o tempo médio de solução de uma demanda para a
Justiça Comum de acordo com o mais recente Relatório Justiça em Números do ano de 2021
elaborado pelo CNJ.
Figura 1 - Tempo médio de processo baixado no poder judiciário

Fonte: CNJ Justiça em Números 2021

Outro aspecto relativo a profundidade e permanência de políticas inclusivas e que vão
além da empregabilidade das pessoas envolvidas nesses contratos, consistiu em verificar se as
pessoas contratadas através dessa política pública nos órgãos do Judiciário e os de fora ora
analisados (MCTI, MJ e TCDF) estão tendo avanços em suas vidas que vão além do trabalho
para uma maior inserção na sociedade como por exemplo o acesso dos colaboradores a saúde,
educação, melhorias em suas residências entre outros.
Além disso foi analisado nesses contratos e, na opinião de seus gestores, como é
integração desses colaboradores com os demais servidores ou autoridades com intuito de
investigar empiricamente se existe um ambiente onde eles se sintam abraçados como parte
integrante da instituição em que desempenham suas atribuições. Esse aspecto é importante para

o acolhimento do público alvo da política inclusiva para que eles tenham uma noção de
pertencimento da instituição em que estão exercendo suas atividades.
Como visto acima, um dos marcos que consideramos de fundamental importância para
que o Poder Judiciário pudesse iniciar os procedimentos relativos a virtualização de processos
judiciais ocorreu após a publicação da citada Lei n° 11.419/2006 que dispõe sobre a
informatização do processo judicial os tribunais de todo o país permitindo que esses órgãos
pudessem se preparar para a conversão de seus processos físicos em eletrônicos. A partir da
promulgação dessa lei diversos tribunais, orientados pelo CNJ, começaram a implementar essa
mudança de tramitação processual do meio físico para o meio eletrônico. A Constituição
Federal define que cada tribunal possui autonomia administrativa e financeira para a realização
dessa tarefa, devendo assim colocar os meios disponíveis para sua execução de acordo com as
orientações do CNJ como por exemplo a recém publicada Resolução n° 420 de 29 de setembro
de 2021 que dispõe sobre o acervo processual físico remanescente que tramitam em órgãos do
poder judiciário. Essa preocupação do CNJ demonstra que ainda existe espaço para
contratações públicas inclusivas como as sugeridas pelo próprio CNJ na Recomendação n°
26/2016.
Conforme vimos alguns tribunais foram pioneiros nessa conversão como por exemplo
o Superior Tribunal de Justiça, que na gestão do Ministro César Asfor Rocha12 no ano de 2009,
resolveu dar cumprimento à Lei do Processo Judicial Eletrônico de maneira inovadora e com
forte cunho de inclusão social utilizando para isso a mão de obra de pessoas com deficiência.
Sete anos depois, em 2016 tivemos um avanço mais significativo na disseminação dessa prática
do Superior Tribunal de Justiça, após a citada recomendação do CNJ, para que os tribunais
constantes no artigo 94 da Constituição implementassem essa política nacional de inclusão no
âmbito de suas competências. Vimos também que outro tribunal que pode ser considerado um
pioneiro a adotar essa política inclusiva foi o Tribunal Superior do Trabalho sendo também um
dos primeiros a conseguir colocar em meio eletrônico todos os processos que lá tramitam.
Ambos os tribunais (TST e STJ) possuem sede no Distrito Federal possuindo uma ampla
estrutura física de apoio para instalação dos serviços de digitalização de seus acervos físicos.
Aqui cabe um destaque de que esses tribunais são instâncias superiores da justiça brasileira de
modo que o volume de processo que entram nessas cortes anualmente, embora seja
considerável, não chega a fazer frente com os processos que são gerados na primeira instância
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que é a porta de entrada da justiça brasileira conforme demonstrado no Relatório Justiça em
Números 2021. É na primeira instância que o cidadão brasileiro chama o poder judiciário para
decidir alguma demanda o que faz com que os tribunais dessas instâncias sejam muito
sobrecarregados em volume processual.
Figura 2– Unidades judiciárias de primeiro grau por ramo de justiça

Fonte: Relatório Justiça em números 2021

Vimos que com a publicação da Resolução n° 420/2021 do CNJ13, alguns tribunais ainda
não implementaram de forma completa o Processo Judicial Eletrônico – PJe instituído pelo
Conselho pela Resolução n° 185 de 18 de dezembro de 2013. Por outro lado, o Poder Judiciário
não é o único interessado na digitalização e modernização de seus serviços, sendo essa também
uma vertente a ser buscada por outros órgãos nas mais distintas esferas de poder.
No âmbito do Poder Judiciário, cada tribunal do país possui níveis de estrutura e
demanda distintos, de forma que a Resolução do CNJ n° 185/2013 é implantada por meio de
cronogramas previamente estabelecidos por cada corte.
Justamente visando acelerar a realização desse importante serviço que levará a uma
maior agilidade nos julgamentos processuais para a sociedade, que o CNJ publicou a
Recomendação CNJ n° 26 /2016 que leva essa ação estatal ao patamar de uma política pública
dentro do Poder Judiciário. Trata-se de importante orientação de política inclusiva, uma vez
que recomenda a contratação de pessoas com deficiência para a realização da tarefa de
preparação, higienização e digitalização dos processos no âmbito dos tribunais do país. É
também de uma verdadeira aproximação do Poder Judiciário com a causa de inclusão de
pessoas com deficiência a qual ganhou força desde a Convenção dos Direitos das Pessoas com
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Deficiência e seu Protocolo Facultativo que foi adotada a partir de dezembro de 2016 na 61ª
sessão da Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU)14.
Dessa forma o Judiciário estaria agindo como um Poder do estado brasileiro que
incentiva a disseminação de práticas de inclusão social de forma que pessoas com deficiência
possam ter um vínculo de trabalho, ainda que temporário, para a execução dessas atividades.
Na verdade, como determina a Constituição da República, é dever e compromisso do
estado brasileiro promover políticas públicas de inclusão, assegurando às pessoas com
deficiência o pleno exercício de seus direitos, incluindo aí o direito ao trabalho e que propiciem
seu bem estar social e econômico, de forma a se buscar a manutenção de emprego e renda para
esse público.
O fato da Recomendação CNJ n° 26/2016 ser relativamente nova e não ser de natureza
compulsória como ocorre com as Resoluções daquele Conselho deixa certa margem de
discricionariedade por parte dos Tribunais espalhados pelo país, de tal maneira que alguns
podem preferir proceder com a digitalização de seu acervo através de outros meios tais como
utilização de estagiários, servidores efetivos, empresas terceirizadas entre outros.
Essa Nota Técnica busca demonstrar ainda a importância do Poder Judiciário na
implementação de políticas públicas que, em sua maioria, ficam a cargo do Poder Executivo e
seus ministérios (ver Anexo I). Dessa forma seguir a Recomendação do CNJ é mais do que a
implantação de uma política pública, sendo um verdadeiro instrumento de promoção da
cidadania de um público alvo historicamente preterido em uma sociedade capacitista15, ou seja,
que é estruturada naturalmente para pessoas sem deficiência.
Além disso é importante ressaltar que a Resolução n° 420/2021 demonstra a
preocupação do CNJ com tribunais que ainda não implementaram de forma satisfatória a
virtualização de seus processos para implementação completa do Processo Judicial Eletrônico
– PJe. Esse fato também foi demonstrado pela Tomada de Contas n° 8.903/2018-216 realizada
pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
Para a corte de contas, “a informatização do processo judicial deve ser examinada sob a
ótica de uma política pública, e não como apenas um procedimento de modernização
tecnológica”. Outro detalhe importante é que o CNJ em publicação em seu sítio afirma que17:
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além de proporcionar ganhos indiretos para o meio ambiente e
para a saúde de quem trabalha no sistema de Justiça, ao reduzir a
dependência e a circulação de papel, o processo eletrônico tende
a gerar um ganho econômico para os tribunais na medida em que
tende a diminuir a demanda por espaço para armazenar processos
físicos. Informa ainda que um diagnóstico publicado este ano
pelo CNJ analisou a gestão documental dos tribunais brasileiros.
Os órgãos de Justiça que responderam à pesquisa – 97,5% dos
tribunais e seções judiciárias da Justiça Federal nos estados e
conselhos superiores – informaram que gastam R$ 84,4 milhões
anualmente com o aluguel de locais de armazenamento ou com
empresas que fazem a guarda terceirizada para a Justiça. Além
dos 1,3 milhão de metros lineares alugados ou terceirizados pelo
judiciário para guardar arquivos de processos, os órgãos da
Justiça ainda destinam 1,1 milhão de metros lineares de suas
instalações para a guarda de processos, seja ela temporária ou
permanente.

O CNJ afirma ainda que:
os processos em papel representam apenas 27% do acervo total
de ações que correm na justiça brasileira, de acordo com um
levantamento feito pelo CNJ sobre o impacto da pandemia
Covid-19 no Poder Judiciário. Dos 62 tribunais que participaram
da pesquisa, apenas 13 informaram ter menos de 90% do seu
acervo em meio eletrônico.

Ainda de acordo com o Relatório Justiça em Números 202118, o Poder Judiciário
brasileiro vem investindo sistematicamente na virtualização dos processos judiciais e
atualmente mais de 90% dos processos que ingressam no âmbito desse poder é feito na forma
eletrônica. O Gráfico 1 que integra o referido relatório mostrado abaixo demonstra essa
evolução ao longo dos anos de 2009 a 2020.
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Gráfico 1– Série histórica do percentual de processos eletrônicos no período de 2009-2020

Fonte: Relatório Justiça em Números 2021

O TJDFT, por exemplo, tem conseguido cumprir a meta de virtualização graças ao
trabalho de pessoas com deficiência que, utilizando-se da orientação da Recomendação do CNJ,
foram contratadas e ajudaram a colocar de forma virtual, mais de 99% dos processos que
tramitam atualmente na corte19. Entretanto existe um grande passivo a ser digitalizado e
disponibilizado de forma eletrônica. São os processos de guarda longa e de guarda permanente
e de acordo com o próprio tribunal em informação constante no Processo Administrativo SEI
n° 13.168/2017, esses processos já tramitaram na justiça, porém são arquivados em meio físico
no depósito judicial do TJDFT localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte
no Distrito Federal. São dois galpões repletos de processos que estão guardados por força de
lei, como por exemplo, os das varas de família. Esses processos podem vir a ser digitalizados
assim que os processos de tramitação corrente forem disponibilizados na plataforma do PJe
justamente conforme a determinação do CNJ na Resolução n° 420/2021.
Da mesma forma que os tribunais necessitam virtualizar processos para agilizar seu
atendimento, diversos outros órgãos públicos espalhados pelo país também necessitam e a
presente Nota Técnica vem colaborar com gestores públicos e servidores que lidam com esse
tipo de demanda oferecendo contribuições e respostas frente a esta demanda concreta.
Assim a Recomendação CNJ n° 26/2016, pode ser considerada um esforço do Estado
para a promoção de oportunidades para pessoas com deficiência dentro de um poder estatal: O
Poder Judiciário. Ela foi elaborada tendo como referencial as recentes discussões nacionais e
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internacionais relativas a inclusão de pessoas com deficiência de modo que podemos considerar
que essa importante orientação para o judiciário brasileiro é fundamentada na busca de
oportunidades para pessoas com deficiência por meio de políticas públicas inclusivas em um
Poder estatal que está em constante mudança e aperfeiçoamento.
3 Experiências na implementação de política de inclusão
3.1 A experiência do TJDFT
O Tribunal de Justiça do Distrito e dos Territórios é um dos órgãos do Poder Judiciário
brasileiro que, seguindo a Recomendação CNJ n° 26/2016 implementou a política pública de
inclusão contratando inicialmente 80 pessoas sendo a maioria delas com deficiência auditiva
para executar os serviços de digitalização. Nesta seção iremos mostrar o caminho que o
Tribunal percorreu até a efetiva contratação da empresa sem fins lucrativos denominada
Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial – CETEFE para a prestação
de serviços indicados pelo CNJ.
A contratação ocorreu em novembro de 2017 e se deu por meio da assinatura do
Contrato n° 203/2017, porém antes disso, houve uma série de procedimentos internos que foram
inseridos em processo administrativo próprio visando a referida contratação. Esses
procedimentos estão relacionados a uma rotina de governança de contratações própria do
TJDFT que é regulado por meio de portarias internas e contratações orientadas por Acórdãos e
recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU. A seguir discriminamos abaixo o
roteiro seguido pelo TJDFT.

a) Abertura de Processo Administrativo Próprio

O primeiro passo para a formalização da contratação foi a abertura de Procedimento
Administrativo próprio no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o que foi feito através do
PA SEI 13.168/2017. A partir dessa abertura todos os procedimentos relativos a essa
contratação foi inserida nele. Atualmente (2021), esse processo ainda está ativo e é nele que
toda e quaisquer informações atinentes a execução do contrato é formalizada.
b) Documento de Oficialização de Demanda – DOD e Estudo Técnico Preliminar
– ETP

Após a abertura do Procedimento Administrativo, os primeiros documentos que devem
constar são relacionados a oficialização da demanda por parte da área interessada. No caso do
TJDFT a unidade responsável pela contratação foi a Coordenadoria de Editoração e
Digitalização – CODIG. Tratam-se de documentos que explicitam a necessidade de contratação
da solução descrita no projeto básico. Constam na nova LLCA conforme Art. 6, inciso XX.

c) Projeto Básico

É a principal formalidade prévia para a contratação prevista na legislação pertinente
inclusive nos normativos internos do Tribunal. Aqui foram elencados todos os procedimentos
necessários para que a contratação fosse realizada de maneira detalhada contendo por exemplo
a discriminação de: Objeto, Unidade Demandante, Objetivos Pretendidos, Modalidade de
Licitação a ser adotada que no caso foi a Dispensa de Licitação que atualmente é regulada pelo
Artigo 75 da LLCA entre outros. Junto com esse documento foram anexadas pesquisas de
preços públicos e privados para subsidiar a Administração bem como outros documentos
acessórios.
Importante ressaltar que o projeto básico deve ser feito de maneira mais completa
possível para que as informações fiquem claras para a administração. Dessa forma as
informações sobre o quantitativo de colaboradores, discriminação de suas atribuições
(Coordenador, Supervisor, Indexador, Digitalizador) devem ser elencadas nesse documento.
Além disso devem constar também o local de prestação dos serviços, pesquisas de preços de
soluções análogas, valor estimado da contratação (mensal e anual), garantias contratuais
previstas na lei de licitações, obrigações da contratada e do contratante, uniformes e
identificação dos colaboradores, previsões legais ou constantes em acordo de Convenção
Coletiva de Trabalho - CCTs tais como auxílio funeral e seguro de vida, previsão de
equipamentos de proteção individual - EPIs tais como máscaras e luvas, treinamento de
colaboradores, instrumentos específicos para a gestão contratual ( cumprimento da legislação
pertinente incluindo aí as normas internas da organização ).
Interessante também constar no Projeto Básico a demanda de produção de imagens a
serem processadas no decorrer do contrato. Para isso pôde-se fazer uma estimativa. No caso do
TJDFT os processos judiciais físicos são armazenados em caixas e a estimativa feita considerou
que cada caixa haveria cerca de mil páginas. Esse tipo de estimativa ajuda inclusive a se chegar
a quantidade de colaboradores que serão necessários para o projeto. Importante ressaltar que

para a execução desse tipo de serviço é necessário equipamentos do tipo scanner incluindo
mesas digitalizadoras.
O TJDFT possui em seu patrimônio equipamentos do tipo Kodak i3400 que estão sendo
utilizados para esse serviço. Esse tipo de equipamento pode ser alugado (outsourcing) ou
adquirido pela organização de modo que é bom ter uma estimativa de qual escolha será a mais
vantajosa. Para se ter uma ideia nos contratos analisados no presente trabalho a maioria optou
pela utilização de equipamentos próprios e apenas o STM optou pelo aluguel de equipamentos
tipo scanner.
Um detalhe importante que deve constar é a planilha de preços que é um quadro geral
contendo toda a discriminação dos custos envolvidos na contratação, especialmente salários e
encargos trabalhistas. Interessante ressaltar que para organizações sem fins lucrativos
contratadas por meio da dispensa de licitação é dispensável inserir na planilha de custos
encargos referentes ao Programa de Integração Social - PIS tendo em vista a apreciação pelo
Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF) do Recurso Extraordinário n° 636.941 20 que
reconheceu o enquadramento da Contribuição Social destinada ao Programa de Integração
Social a norma imunidade disposta no artigo 195 da Constituição Federal de 1988.
Outro detalhe importante a constar no Projeto Básico em obediência a instruções do
Tribunal de Contas da União e a Resolução n° 169 de 31 de janeiro de 2013 do CNJ21 é a
previsão de conta vinculada para fins de retenção de parte do valor a ser creditado nos
pagamentos mensais a entidade para fins de recolhimento de verbas trabalhistas como forma de
segurança do trabalhador.
Trata se de mecanismo de segurança para a administração pública em que parte dos
valores devidos são compulsoriamente retidos e posteriormente devolvidos à entidade quando
ela comprova que efetuou pagamentos relativos a 13 salário, férias, rescisões e FGTS. No caso
do TJDFT sempre que a entidade encaminha documentação comprovando o pagamento desse
tipo de despesa, ela faz jus a liberação das retenções que o TJDFT reteve previamente de seus
pagamentos. Isso ocorre, repita-se, para evitar por exemplo que determinado colaborador
responsabilize a organização pública pelo pagamento de direitos trabalhistas não pagos pela
entidade contratada pela mesma.

d) Solicitação de autorização da contratação

20
21

Ver: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5581480
Ver: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1688

Atualmente todas as contratações de um determinado exercício no TJDFT devem ser
autorizadas no exercício anterior pelo Comitê de Governança e Contratações - COC que é
presidido por um magistrado designado pela presidência do Tribunal. Esse tipo de autorização,
quando ocorre, chancela o pedido de autorização prévia encaminhado por determinada unidade
no ano anterior em um Documento de Oficialização de Demanda - DOD. A decisão da
contratação do que viria a ser o futuro contrato n° 203/2017 foi tomada pelo então presidente
do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios.

e) Encaminhamento de Lista de Verificação

Após a autorização, a unidade demandante da contratação, sugeriu e encaminhou que a
sugestão da contratação de desse por meio da dispensa de licitação conforme previsão na
LLCA. Isso foi feito por meio de lista de verificação contendo detalhadamente todos os itens
constantes no Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico, Minuta de Edital, Documentação
fornecida pela Entidade a ser contratada na modalidade de dispensa de licitação (no caso do
TJDFT foi a CETEFE) e orientações para fiscalização contratual. Esse tipo de check list é
padrão nas contratações da Corte. É através da análise dessa lista que outros setores envolvidos
na análise dentro do órgão irão preparar ajustes na minuta de edital a ser elaborado
posteriormente.

f) Elaboração e aprovação da minuta de Edital

No caso da experiência do TJDFT e após várias idas e vindas inerentes a tramitação de
processos administrativos entre as diversas unidades competentes, foi elaborada a primeira
minuta de edital visando a contratação da entidade sem fins lucrativos por meio de dispensa de
licitação. Essa minuta foi elaborada pelo setor de governança de compras do tribunal que é a
unidade competente para tanto. A minuta foi posteriormente chancelada pela unidade
demandante e após isso submetida a Consultoria Jurídica do Tribunal para aprovação. Pode ser
que a Consultoria Jurídica solicite novas adequações para que a minuta seja aprovada o que é
absolutamente normal nesse tipo de contratação.
Após a aprovação pela Consultoria Jurídica o processo foi submetido à aprovação final
pelo Presidente do Tribunal que então autoriza a contratação nos termos da legislação pertinente
para publicação do extrato de dispensa de licitação no Diário Oficial da União que, no caso do

TJDFT, ocorreu em 23 de novembro de 2017. Importante destacar que após essa formalidade a
organização deve realizar os procedimentos financeiros devidos como emitir o empenho para
suportar a despesa no decorrer do exercício. Depois de mais alguns encaminhamentos de rotina
o contrato foi então assinado pelas partes (Presidente do TJDFT e Representante legal da
CETEFE).
Após a celebração do contrato vamos passar a analisar como está sendo feita a gestão
contratual que tem como Gestor o autor do presente trabalho no Mestrado em Políticas Públicas
e Desenvolvimento no Ipea.
Ao término de todos os procedimentos relativos ao registro do contrato nos setores
responsáveis o gestor contratual passará a efetivamente a acompanhar pari passu, todas as
demandas que surgirem. Como dissemos anteriormente esse trabalho não se propõe a ser um
modelo de gestão desse tipo de contrato público, mas apenas relatar as experiências vividas
durante a gestão contratual no âmbito do TJDFT para que outros servidores ou quem esteja na
função de gestor contratual possam conhecer os principais procedimentos adotados durante essa
gestão.
Inicialmente, ao receber o processo eletrônico via SEI foi solicitado ao a abertura de
uma conta corrente vinculada em conformidade com a resolução n° 183 de 24 de outubro de
2013 do CNJ. Trata-se, como visto acima de uma previsão contratual e inserida ainda no projeto
básico. Como visto anteriormente esse tipo de conta serve para resguardar a administração
pública de ter que arcar com despesas referentes a FGTS, férias, rescisões de modo que os
valores são previamente retidos quando do pagamento das faturas mensais. A empresa faz jus
a sacar os valores ali retidos tão logo comprove, por meio de solicitação específica, que efetuou
os pagamentos aos funcionários das referidas despesas. A abertura dessa conta pode ser feita
junto a um banco previamente credenciado no órgão de origem para tal finalidade. Importante
ressaltar que foi aberto novo processo administrativo atrelado ao principal somente para
solicitações relativas a saques dessa conta vinculada.
Posteriormente foi juntado ao processo a garantia contratual conforme disposto em
cláusula específica para tal. É uma exigência prevista na LLCA em seu artigo 96 sendo também
uma obrigação da contratada e deve ser exigida tão logo o contrasto comece a ser executado e
a apólice registrada no setor competente devendo sua autenticidade ser conferida junto a
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Foi necessário também que fosse aberto um
outro processo administrativo também vinculado ao principal para que fossem feitos os
pagamentos das faturas mensais. Esse PA vinculado para pagamento será o mais movimentado

durante a gestão contratual pois todos os pagamentos e documentos correspondentes serão
registrados nele.
No caso da CETEFE a cada emissão de fatura é solicitado pela gestão contratual que o
pagamento ocorra antes do quinto dia útil de cada mês, conforme previsão na Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, tendo em vista a condição de entidade filantrópica sem fins lucrativos
e que não possui disponibilidade de caixa como as empresas convencionais. Cabe ressaltar que
o gestor do contrato deve verificar mensalmente se o pagamento está de acordo com os termos
da CLT.
Um fato interessante ocorrido no início do contrato foi a celebração de Acordo Coletivo
de Trabalho registrado no Então Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que previu a
instituição de assistência à saúde para seus colaboradores. Essa questão foi então submetida a
Administração do TJDFT que após a análise indeferiu o pleito sob o argumento de que a referida
convenção não se constitui meio hábil para se criar obrigações ao TJDFT.
Argumentou ainda que a convenção ao instituir a concessão de plano de saúde com
contrato em curso redundaria na transferência direta do ônus a administração pública e que
nessa seara os atuais profissionais que prestam serviços a outros órgãos (terceiros) não
contariam com o benefício. Em suma não se poderia criar tal assistência para parcela dos
colaboradores deixando de fora outros que não estão atrelados ao presente contrato, mas que da
mesma forma prestam serviços a administração pública.
Ainda durante o primeiro ano de execução a gestão contratual agiu no sentido de dar
conhecimento a administração superior da determinação constante na antiga resolução n.
230/2016 do CNJ a qual orientava os Órgãos do Poder Judiciário a se adequarem às
determinações exarara pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa norma orienta a
todos esses órgãos judiciais a adequarem sua estrutura física para que servidores, colaboradores
e usuários da justiça tenham acessibilidade assegurada dentro dessas organizações.
Nesse sentido foi solicitado inicialmente a ampliação dos banheiros com aumento do
número de sanitários; construção de estrutura de copa para que os colaboradores façam uma
pausa nas atividades laborais; instalação de um portão de acesso diferenciado para ingresso dos
colaboradores visando evitar acidentes devido ao tráfego de carros no local. Antes de solicitar
essas adequações, o gestor do contrato já havia se reunido previamente com o serviço de
manutenção civil do TJDFT para uma análise prévia das demandas solicitadas. Após uma
extensa análise e da inclusão de outros itens na lista de adequação o Desembargador Presidente

autorizou a execução das obras de melhoria visando o cumprimento da referida resolução do
CNJ.
Os fatos trazidos acima constituíram as principais ações do primeiro ano de execução
e posteriormente o setor de contratações do TJDFT já oficiou o gestor no sentido de iniciar,
caso houvesse interesse, gestões no sentido da renovação contratual. Aqui, repita-se,
destacamos que todas as contratações e renovações contratuais do Tribunal são inseridas em
um Plano Anual de Contratações elaborado antecipadamente para que as contratações previstas
em determinado ano sejam elaboradas no ano anterior. A solicitação de renovação é
encaminhada ao gestor do contrato que deve:
a. manifestar interesse por meio de despacho fundamentado;
b. juntada nos autos de anuência da contratada do interesse na renovação;
c. consulta ao comitê de contratações que é presidido por um juiz designado
pela presidência;
d. manutenção da contratada das exigências de habilitação econômicofinanceiro exigidas pelo acórdão 2.743/2015 do tribunal de Contas da União;
e. realização de pesquisa de preços com no mínimo três orçamentos.

Esse procedimento será exigido anualmente quando da renovação contratual. No caso
específico da presente contratação o TJDFT optou por renovar durante os 60 meses que é o
prazo máximo exigido pela LLCA.
Vale destacar também que após submeter toda documentação e analisada pelos setores
competentes é necessário novamente a apreciação pela Consultoria Jurídica do órgão e
posteriormente a autorização pelo Presidente da Corte para que seja assinado o termo aditivo e
feitas as publicações e registros pertinentes (Diário Oficial da União e Sistema de Contratos no
SIASG).
Durante a execução do segundo ano do contrato ocorreu fato novo: uma necessidade
urgente para atendimento da Vara de Execução Fiscal do DF para digitalizar seu acervo. Assim
foi proposto um termo aditivo para acrescentar em 24,417% o contrato, elevando de 90
colaboradores para os atuais 113.
Nesse sentido foi elaborado nova planilha de custos e submetida para apreciação
superior haja vista a referida Necessidade. Esse aditivo aumentaria ainda a capacidade de
atendimento da equipe no sentido de acelerar a implementação do Processo Judicial Eletrônico
– PJe que é uma das metas do CNJ para o TJDFT. Esse fato é interessante no sentido de mostrar
um caso de aditivação do contrato conforme previsto na LLCA. Esse tipo de acréscimo é

permitido para até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Após a tramitação ordinária e
análise pela Consultoria Jurídica, autorização da presidência e registros pertinentes deve ser
elaborada outra apólice de seguro garantia.
Em meio as renovações são muito importantes que a unidade Gestora possa manter
informada a contratada a situação da conta vinculada. Esse tipo de informação pode ser
solicitado pela contratada para que o pedido seja encaminhado ao gestor do contrato visando o
posterior encaminhamento ao banco para informar o extrato. Como dissemos trata se de
recursos que são de propriedade da contratada, mas que são retidos para fins de pagamento de
verbas trabalhistas por parte da contratada.
Passaremos agora a fazer a análise de alguns procedimentos da gestão contratual
relacionados a pandemia do novo coronavírus que atingiu o país a partir do ano de 2020 tendo
em vista a decretação pela OMS em 11 de março daquele ano. Iremos trazer esse assunto ao
presente trabalho por ser um fato relativamente recente e que demonstra de maneira concreta
como o estado brasileiro pode agir, através de seus órgãos públicos, na proteção de pessoas com
deficiência conservando assim o emprego e a renda desse público no âmbito de suas estruturas.
Considerando esse novo cenário, o Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios publicou
a Portaria Conjunta n° 23 de 12 de março de 2020 visando a mitigação do risco de contaminação
desse vírus no âmbito interno. Dessa forma e considerando que se trata de contrato com natureza
inclusiva conforme disposto na Recomendação do CNJ vista anteriormente e, que esses
colaboradores não estão em condição de igualdade com os demais, foi proposto a administração
a suspensão dos serviços presenciais em conformidade com o previsto na LBI em seu artigo
oitavo, o qual transcrevemos abaixo:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à
pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à
habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à
cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à
comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e
comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam
seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Ademais essa solicitação foi submetida ao Serviço Médico do Tribunal antes da
deliberação pelo afastamento dos colaboradores com deficiência que, através de vistoria in loco

do ambiente, sugeriu que poderia haver risco de contaminação naquele momento em que o país
entrava na primeira onda com número de contaminados e de mortes crescendo em todo país e
sem perspectiva de vacinação naquele primeiro momento.
Diante desses fatos a Administração Superior do TJDFT optou por resguardar a saúde
desses colaboradores mantendo o afastamento com pagamento dos salários até que a situação
viesse a melhorar. Cabe ressaltar que, além da determinação legal prevista na LBI, houve
também determinações específicas relativas ao enfrentamento da pandemia e preservação do
emprego e da renda de pessoas com deficiência como por exemplo a Nota Técnica n° 07 de 28
de março de 2020 do Ministério Público do Trabalho – MPT com intuito de complementar e
orientar as medidas de contenção da doença enunciadas até aquele momento. O MPT expediu
a orientação para indicar diretrizes a serem observadas por empresas, sindicatos e órgãos da
Administração Pública em suas relações de trabalho para a proteção de trabalhadores com
deficiência.
A referida Nota Técnica aduz ainda que:
considerando-se a situação excepcional em razão da pandemia do
coronavírus, as ausências ao trabalho ou a adaptação da prestação
de serviços por parte de trabalhadoras e trabalhadores com
deficiência não poderão ser considerados como justa motivação
para sanção disciplinar ou para o término de uma relação de
emprego, podendo a dispensa ou sanção configurar ato
discriminatório, nos termos do artigo 4º da Lei n. 9.029/95.

Outro documento importante que visou resguardar a integridade física dos
colaboradores com deficiência em contratos junto a administração pública brasileira foi
elaborado no âmbito do Ministério da Saúde por meio do Conselho Nacional de Saúde – CNS,
trata-se da Recomendação n° 19, de 06 de abril de 2020 a qual versa sobre medidas que visam
a garantia dos direitos e da proteção social das pessoas com deficiência e de seus familiares.
Aduz o referido documento que o país, segundo o Censo de 2010 possuía 45,6 milhões de
pessoas que declararam ter ao menos um tipo de deficiência e que, naquele primeiro momento
da pandemia, eram poucos os dados sobre a infecção por COVID-19 em pessoas com
deficiência e condições como esclerose múltipla, doenças reumáticas, síndrome de down e
outras síndromes, transtorno do espectro autista, lesões medulares, doenças raras entre tantas
outras em que o contágio poderia dificultar a recuperação dessas pessoas.
Assim decidiu o referido Conselho uma série de recomendações conforme
transcrevemos abaixo:
Ao Ministério da Saúde, em articulação com o Ministério da
Cidadania, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no
âmbito de suas respectivas competências:
1. Que apresentem medidas de proteção às pessoas com
deficiência em residências terapêuticas e inclusivas;
2. Que priorizem as pessoas com deficiência em suas ações,
como a vacinação contra gripe, considerando a condição de,
muitas vezes, imunodepressão dessa população, e os impactos da
mudança abrupta de rotina às pessoas com deficiência
intelectual, autismo e outras condições que
afetam a autonomia na comunicação em seu sistema
imunológico;
3. Que apresentem fluxos e alternativas ao acesso de
medicamentos e demais itens necessários para manutenção da
vida de pessoas com deficiência durante o período de isolamento
social;
4. Que construam protocolos de atendimento às pessoas com
deficiência e, em caso de internação, permitam o
acompanhamento de seus cuidadores;
5. Que garantam o direito ao acesso a informações de prevenção
e proteção ao COVID-19 em todas as campanhas de informação
pública, através de recursos de audiodescrição, libras, legendas,
documentos em meios e formatos acessíveis e a linguagem
simples;
6. Que apresentem medidas efetivas às pessoas com deficiência
em situação de rua ou privadas de liberdade; e
7. Que apresentem alternativas às pessoas com deficiência, em
caso de adoecimento de cuidadores
Ao Ministério da Economia:
1. Que apresente políticas que garantam às pessoas a
possibilidade de desenvolver o trabalho remoto ou licença
remunerada, sem prejuízo de salário, assim também aos seus
familiares, que exercem a função do cuidado; e
2. Que respeite e implemente, imediatamente, a Lei nº 13.981, de
23 de março de 2020, que aumenta de ¼ para meio salário
mínimo (R$ 522,50) o
limite da renda familiar mensal per capita para idosos e pessoas
com deficiência para concessão do Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
Ao Supremo Tribunal Federal:
Que declare a inconstitucionalidade da EC nº 95, no julgamento
das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5658, 5680
e 5715, e decida pela viabilidade do financiamento adequado do
SUS para garantia de tratamento de todas e de todos os
brasileiros.

Dito isso podemos notar a importância de políticas públicas inclusivas como as oriundas
da Recomendação CNJ n° 26/2016, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro que, no caso do
Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar bem como do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região procuraram, neste momento delicado em que passamos com a pandemia de
COVID-19, resguardar o emprego e a renda dos colaboradores com deficiência alocados nestes
contratos conforme veremos adiante. E como se vê essas orientações destacadas acima valem

para toda a administração pública brasileira sem distinção de quaisquer poderes ou entes
federativos.

3.1.1 Perfil socioeconômico dos colaboradores do TJDFT
Diante da importância para a inclusão de pessoas com deficiência nesse tipo de contrato
administrativo, foi realizada uma pesquisa mediante formulário eletrônico do Google com os
colaboradores da CETEFE no TJDFT. A Pesquisa contou com a participação de 124
colaboradores (mais do que os 113 alocados no contrato atualmente tendo em vista a
participação de colaboradores eventuais que cobrem férias e licenças no contrato do TJDFT).
A partir das respostas fornecidas vamos destacar abaixo as respostas que mais chamaram a
atenção. O formulário poderá ser conferido no anexo V desse trabalho.
A primeira pergunta que nos chamou a atenção foi o percentual de colaboradores que já
haviam trabalhado com carteira assinada antes do contrato atual junto ao TJDFT e 69,4%
responderam que SIM, ao passo que outros 30,6% responderam que NÃO. Isso demonstra que
quase um terço dos colaboradores alocados naquele contrato estão tendo uma oportunidade de
trabalho com carteira assinada pela primeira vez.
Gráfico 2 – Já trabalhou com carteira assinada antes da CETEFE?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Os dados do questionário apontam que no contrato do TJDFT a maioria dos
colaboradores são deficientes auditivos (96,8%) enquanto outros (3,2%) possuem deficiência
de outra natureza conforme pergunta abaixo.

Gráfico 3 – Qual a natureza da sua deficiência?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Quanto ao local de residência dentro do Distrito Federal verifica-se que a grande maioria
reside em cidades satélites do DF e até mesmo no entorno o que demonstra que esses
colaboradores residem em locais mais acessíveis financeiramente do que os bairros mais
centrais do DF como Plano Piloto, Lagos Sul e Norte e Sudoeste por exemplo.
Gráfico 4– Qual o local em que mora atualmente?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Outro fato que chama a atenção nessa pesquisa com colaboradores do TJDFT é o fato
de que quase a metade dos respondentes (48,4%) não residir em casa própria. Isso pode
significar que a renda auferida por esses colaboradores não seja suficiente para conseguir o
imóvel próprio e que políticas públicas para aquisição de imóveis com linhas de crédito mais
atrativas ou mesmo a inclusão em programas de distribuição de imóveis seja necessária.
Gráfico 5– Possui casa própria?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Outro fato relacionado a questão da moradia refere-se a quantidade de pessoas com
quem os colaboradores respondentes residem. A maioria (67,7%) residem com três ou mais
pessoas na mesma residência sendo os que moram sozinho apenas 16,9%.
Gráfico 6– Qual a quantidade de pessoas na residência em que mora?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Nesse sentido o próximo item demonstra que 71% dos colaboradores ainda residem com
a família enquanto outros 29% não residem com familiares.

Gráfico 7– Reside com a família?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Com relação ao apoio familiar 69,4% dependem de apoio familiar ao passo que outros
29,6% afirmam não depender. Esses números são similares aos observados no item anterior.

Gráfico 8– Possui algum apoio familiar?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Outra pergunta refere-se a primeira língua utilizada pelo colaborador para se comunicar
com as pessoas. A grande maioria (79,8%) utiliza a Língua Brasileira de Sinais enquanto outros
28,2% utilizam o Português. Esse fato possivelmente é relacionado a natureza da deficiência
dos respondentes (auditiva).

Gráfico 9 – Qual a sua primeira língua?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Por fim, questionamos se os colaboradores já receberam o Benefício de Prestação
Continuada – BPC que é pago a pessoa com deficiência que comprove ter baixa renda. O valor
segundo a assistência social é de um salário mínimo por mês. A grande maioria (92,7%) nunca
receberam o benefício, enquanto outros 7,3% já recebeu em algum momento.
Considerando as respostas anteriores relacionadas a dependência familiar, pode ser que
o referido benefício ainda seja desconhecido para o público alvo ou mesmo seus critérios para
recebimento, especialmente os relacionados a renda (1/4 do salário mínimo mensal por pessoa
na família), poderiam ser revistos uma vez que muitos deficientes que não se enquadram nos
critérios atuais poderiam ser beneficiários caso esse critério de renda viesse a aumentar.
Gráfico 10 – Já recebeu o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos questionários à colaboradores do TJDFT (2021)

Os dados mostrados acima demonstram, para o caso do TJDFT, que a contratação
firmada com a entidade CETEFE tem grande importância para os colaboradores com

deficiência sob diversos aspectos. Chama a atenção para o fato de que quase um terço dos
colaboradores entrevistados estão tendo a primeira oportunidade de trabalho com este contrato.
Isso vai de encontro com o Relatório da OMS Word Report on Disability (2011) e demonstra
que as pessoas com deficiência costumam ser preteridas no mercado de trabalho. Esse fato
demonstra a importância de iniciativas como a Recomendação n° 26/2016 do CNJ no sentido
de ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência na administração pública.
3.2 A experiência em órgãos públicos no Distrito Federal
Neste ponto iremos destacar as experiências práticas de outros cinco órgãos públicos
localizados no Distrito Federal e que possuem contratos de natureza inclusiva com a entidade
sem fins lucrativos denominada CETEFE, tal como o TJDFT. Trata-se de entidade com maior
número de contratos desse tipo junto a entes públicos e privados no DF.
Para tanto os resultados aqui transcritos são oriundos de entrevista prévia junto aos
gestores dos referidos contratos públicos dos seguintes órgãos: Tribunal Regional Federal da
Primeira Região – TRF1, Superior Tribunal Militar – STM, Ministério da Justiça – MJ,
Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações – MCTI e Tribunal de Contas do Distrito Federal
– TCDF.
O roteiro de entrevistas aos gestores de contrato consta anexo ao presente trabalho e foi
dividido em dois blocos de perguntas, sendo o primeiro bloco voltado a gestão contratual e o
segundo bloco voltado a inserção dos colaboradores no âmbito da organização pública
analisada.
Iremos analisar brevemente os principais pontos abordados em cada contrato de modo
que o leitor possa verificar de maneira simplificada quais os principais fatos trazidos pelos
gestores sobre a gestão desse tipo de contrato com mão de obra composta em sua maioria por
pessoas com deficiência. Através da análise de cada experiência aqui relatada o leitor poderá
verificar, baseado nas perguntas que foram elaboradas, as principais características desse tipo
de gestão contratual.
Para fins didáticos iremos separar as experiências dos órgãos do Poder Judiciário que
seguem a Recomendação CNJ n° 26/2016, dos outros órgãos vinculados ao poder executivo
federal e o legislativo local. Por uma questão de sigilo e preservação das identidades não iremos
divulgar nesse trabalho os nomes dos referidos entrevistados.

3.2.1 A experiência no poder judiciário
Iniciamos essa análise com o TRF1 onde entrevistamos o Diretor da Central de
Digitalização e gestor do contrato n° 14/2019. Segundo ele já havia gerenciado outros contratos
sendo esse o primeiro com cunho social de política pública inclusiva. Ele é responsável pelo
contrato sozinho sem auxílio de fiscais técnicos ou administrativos o que faz com que a gestão
não seja compartilhada conforme recomendações recentes de órgãos de controle como o
Tribunal de Contas da União que visam a segregação de funções na gestão contratual.
O Gestor avalia desempenho dos colaboradores com deficiência como de qualquer outra
pessoa sem deficiência. É contra a ideia de colocar apenas pessoas com deficiência auditiva
(surdos) para esse tipo de trabalho de forma que aceita outros tipos de deficiência no contrato.
Aqui cabe uma observação: Alguns contratos como o do próprio TJDFT davam preferência
para pessoas com surdez, sendo essas a maioria dos cadastrados junto a CETEFE.
Segundo o gestor, ele teve que ir atrás de capacitação sobre as normas relativas aos
contratos públicos tendo que se reciclar através de cursos ofertados pelo próprio TRF1 que,
segundo ele, oferece cursos regulares de gestão contratual todos os anos aos gestores de
contrato. Ele assumiu o contrato no decorrer de sua execução no ano de 2018 e não participou
da elaboração da contratação (Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico entre outros itens).
Segundo ele a maior dificuldade foi relacionada a questão da acessibilidade uma vez que
tiveram que solicitar diversas adaptações levando o TRF1 a alocar os colaboradores em 3 locais
distintos e tendo que adquirir novos equipamentos como por exemplo monitores adaptados a
baixa visão. Nesse sentido o gestor do TRF1 não conhecia a Resolução CNJ nº 230/2016
(substituída pela atual Resolução CNJ n° 401/2021).
Gestor afirma que o TRF1 se baseou na experiência do Superior Tribunal de Justiça que
foi um dos pioneiros nesse tipo de contratação e que atualmente os colaboradores interagem
perfeitamente com demais servidores do tribunal tendo, na opinião dele, ótima relação embora
a comunicação seja um obstáculo, mas que nos momentos mais complicados ele conta com
interpretes vinculados ao contrato.
Para o gestor um dos sinais de que eles estão integrados inclusive com a participação da
cúpula do TRF1 é no chamado “setembro azul” que homenageia pessoas com deficiência.
Segundo ele ainda o tribunal permite o acesso ao serviço médico de colaboradores no caso de
emergência e dessa forma caso exista alguma intercorrência eles podem se consultar. Ele afirma
que são ofertados cursos em que eles podem participar, geralmente relacionados a língua

brasileira de sinais. O gestor afirma que desde 2010 o contrato permite a inclusão de outros
tipos de deficiência além da surdez e que outros tipos de deficiência são plenamente integrados.
No contexto da pandemia de COVID-19 os colaboradores foram afastados no primeiro
momento, depois tiveram férias coletivas e posteriormente voltaram em regime de revezamento
seguindo as recomendações médicas. Para pessoas do grupo de risco houve suspensão do
contrato de trabalho.
O gestor afirma que procuraram manter os empregos, mas que precisou ter
contrapartidas como a volta aos trabalhos, sendo que nos momentos de alguma demanda
urgente voltaram em regime de metade da equipe. O gestor não conhecia a Recomendação CNJ
n° 26/2016, tendo tomado conhecimento da mesma durante uma conferência organizada pelo
próprio Conselho em 2021. Esse fato pode ser um indicativo de que alguns gestores do poder
judiciário ainda não tiveram conhecimento da referida recomendação, que, por ser facultativa,
não obriga os tribunais. Isso dificilmente ocorreria se ao invés de Recomendação o CNJ
dispusesse sobre o tema por meio de Resolução (que possuem caráter de obrigatoriedade).
Para o gestor essa recomendação parece ser fundamental para promover a inclusão no
âmbito do judiciário. Por fim ele pontua que é preciso criar mecanismo de crescimento e
desenvolvimento no trabalho para os colaboradores e que isso é um desafio incluindo a
comunicação e acessibilidade para pessoas com deficiência. Ele teme o futuro desse serviço
com o fim da digitalização e que nesse sentido é preciso criar novas formas de inclusão da
equipe em outros serviços no âmbito daquele tribunal.
Passamos agora a analisar brevemente alguns pontos colocados pelo gestor do contrato
no Superior Tribunal Militar – STM. Trata-se do Supervisor da Seção de Arquivo vinculada a
Coordenação de Memória daquela corte. Ele já foi gestor de outros contratos, mas segundo ele
esse é o contrato de maior relevância especialmente por ser ligado a inclusão de pessoas com
deficiência.
Para ele o contrato tem peculiaridades que tornam o contrato desafiador como por
exemplo a falta de espaço físico e a manutenção de equipamentos de TI vinculados ao serviço
(scanners, mesas digitalizadoras). Segundo ele, foi feito um contrato inicial de um ano para
avaliar o desempenho dos colaboradores como uma espécie de contrato teste para averiguar a
capacidade de entrega ao STM em termos de produção e qualidade. Para ele os colaboradores
são muito focados no trabalho e conseguem manter um ótimo nível de produção.
O contato com os colaboradores é feito através dos interpretes e de maneira indireta
sendo que foram feitas todas as adaptações ao ambiente em um espaço circular e amplo. Por

questões de gestão ele prefere não se dirigir diretamente aos colaboradores, mas sim aos
encarregados (supervisores que também são interpretes).
Visando a mitigação de dificuldades foram feitos cursos preparatórios na fase inicial do
contrato onde foram feitas as adaptações necessárias para a viabilização do projeto. O gestor já
conhecia a Recomendação CNJ n° 26/2016, e que isso, segundo ele, ajudou a dar força a
contratação junto a alta administração da corte. O gestor inclusive foi um dos que auxiliaram
na contratação da CETEFE tendo chamado a sua atenção naquele momento, o empenho dos
colaboradores com o projeto que estava se iniciando. Atualmente o projeto no STM é lembrado
em eventos junto a autoridades no âmbito do STM e até mesmo fora.
A empresa CETEFE no âmbito do STM também fornece equipamentos do tipo scanner
para realização do trabalho (cabe destacar que o os demais contratos analisados neste trabalho
o fornecimento e manutenção de equipamentos de Tecnologia da Informação do tipo scanners
são providenciados pela contratante). Para os equipamentos scanner que não são da CETEFE
a manutenção é feita em conjunto com a TI (unidade demandante e unidade técnica).
A maior interação com os colaboradores segundo ele é feita através de cursos realizados
em conjunto ao contrário do que ocorre no decorrer do trabalho. A alta cúpula (ministros) já
visitaram o local para conhecer e prestigiar o projeto, o mesmo ocorrendo com os diretores
gerais que também costumam prestigiar e incentivar o projeto, de modo que, atualmente existe
uma grande perspectiva de continuidade para os próximos anos sendo que o STM fez contrato
de 3 anos já considerando essa perspectiva.
Não existe no âmbito do STM acesso a serviço médico por parte dos colaboradores.
Eventualmente eles podem ser imunizados em campanha de vacinação quando existe alguma
sobra de vacinas destinadas ao público alvo (membros e servidores). No contrato consta como
deficiência principal a motora e segundo o gestor facilita o contato direto entre os servidores
no serviço a ser realizado para tratativa direta, o que para ele o resultado dessa escolha é muito
positivo. No contexto da pandemia eles foram afastados por cerca de 45 dias e posteriormente
com os protocolos de segurança adotados na corte eles puderam voltar em regime de
revezamento com 1/3 da equipe por semana. Não houve registro de contaminação no trabalho
e nem tampouco óbitos. A Administração do STM resolveu não promover descontos nos
salários preservando o emprego e a renda dos colaboradores.
Para o gestor a Recomendação CNJ n° 26/2016, de fato é importante instrumento para
inclusão de pessoas com deficiência sendo fundamental para a integração deles na sociedade
de tal modo que ele, particularmente, nem percebe que está lidando com pessoas com
deficiência justamente pelo tratamento equânime.

Da análise dessas duas entrevistas relacionadas a órgãos do Poder Judiciário podemos
perceber algumas semelhanças como por exemplo: ambos os gestores já fizeram gestão de
outros tipos de contrato; avaliam como satisfatório o desempenho dos colaboradores com
deficiência; tiveram dificuldade inicial durante a gestão especialmente com relação a adaptação
dos locais para esse público; conheciam experiências de outros contratos semelhantes; avaliam
como positivas iniciativas no âmbito da administração pública desse tipo de contratação
inclusiva; avaliam que existe espaço para a inclusão de pessoas com outras deficiências que vão
além da surdez.
Entretanto podemos verificar que, embora atuem em órgãos atrelados ao poder
judiciário, o gestor do TRF1 desconhecia a Recomendação CNJ n° 26/2016, ao passo que o
gestor do STM revelou ter conhecimento da referida recomendação, alegando ainda que esse
fato foi importante no sentido de convencer a administração da corte em proceder com a
contratação em questão. Isso sugere, repita-se, que a Recomendação do CNJ pode não ser de
conhecimento de alguns órgãos desse Poder. Acreditamos que o fato de se tratar de uma
recomendação, a qual não possui caráter obrigatório, faz com que alguns órgãos não tomem
conhecimento da mesma. Acreditamos que seria diferente caso o CNJ, mudasse o caráter dessa
norma para o de Resolução, passando a ser então de cumprimento obrigatório por parte dos
tribunais do país.
Outro ponto que chama atenção foi o fato de que no STM os colaboradores não terem
acesso a outros tipos de serviço que ampliaria o caráter inclusivo como por exemplo o
atendimento médico emergencial no local de trabalho facilitando o retorno em caso de alguma
intercorrência. Já no caso do TRF1 esse tipo de atendimento é permitido. Outro fator que chama
a atenção é a percepção dos gestores de que esse tipo de atividade ser temporária no âmbito dos
tribunais de forma que na opinião deles é preciso ter outros tipos de capacitação para que, ao
menos parte dos colaboradores contratados, possam desenvolver novas atividades quando do
final da digitalização e gestão dos acervos físicos.
Na verdade, essa é talvez uma das grandes questões a se pensar nesse tipo de inclusão
e, conforme consta na entrevista concedida para este trabalho (vide Anexo III), a própria
Ministra Nancy Andrighi externou essa preocupação e para ela, com a perspectiva da ampliação
do processo de digitalização dos tribunais, pode ser que a política pública em questão tenha um
caráter de continuidade por algum período. Ela acredita, conforme vimos antes, que em breve
o CNJ deve reanalisar a questão dessa política pública inclusiva para analisar os próximos
passos.

Chama a atenção também o fato de que em ambos os órgãos existir, ainda que
timidamente, a visita e certa interação com a alta cúpula (presidência e demais autoridades
desses órgãos) inclusive com divulgação desses eventos como no caso do STM. Isso mostra
outra vertente dessa política pública: o retorno benéfico a imagem dos tribunais que passam a
serem vistos pelo público alvo e pela sociedade, como locais onde ocorre a inclusão de pessoas
com deficiência, por meio de oportunidades de trabalho para a execução de serviços relevantes
para a sociedade brasileira. Esse fato ganha mais notoriedade ainda se considerarmos que para
muitos colaboradores essa é a primeira oportunidade de trabalhar com carteira de trabalho
assinada conforme vimos na seção relativa ao TJDFT.
Interessante notar qual foi a postura adotada por esses órgãos do judiciário com relação
a COVID-19 que começou a assolar o país em março de 2020 com a decretação pela OMS de
pandemia dessa doença. Diante dessa situação calamitosa diversos órgãos públicos adotaram
medidas de enfrentamento visando a mitigação dos riscos de contaminação interna o que
consequentemente atingiu os contratos de mão de obra terceirizada. Com isso todos os órgãos
analisados nesse trabalho acabaram por ter suas atividades suspensas no primeiro momento de
forma que seus colaboradores permaneceram em casa enquanto que as autoridades sanitárias
do país tomavam as decisões de enfrentamento a pandemia.
No caso específico tanto o TRF1 quanto o STM optaram por preservar o emprego e a
renda desse público de modo a não rescindir os contratos aqui analisados. Posteriormente, com
a grande pressão social e governamental para a volta da normalidade esses colaboradores
puderam voltar em esquema de rodízio, com distanciamento, uso de máscaras, álcool gel entre
outros mecanismos para que o trabalho pudesse voltar a ser realizado. Essas medidas devem
perdurar no decorrer do ano de 2021 enquanto não houver condições plenas para o retorno
integral de todos. Vale ressaltar que não apenas esse tipo de contrato de cunho social foi afetado
sendo os demais de forma direta ou indireta afetados pelas medidas restritivas de mitigação da
doença.

3.2.2 As experiências nos poderes executivo e legislativo local
O Poder Executivo: Daremos início a essa análise por um dos principais ministérios do
Poder Executivo Federal que é o Ministério da Justiça - MJ. Inicialmente cumpre esclarecer
que foram entrevistadas três pessoas que participam diretamente da gestão do contrato no
âmbito daquele ministério quais sejam: O Coordenador, o Gestor e o Fiscal Técnico.

Dessa forma trata-se de uma entrevista que trouxe inicialmente os bastidores que
levaram o motivo da contratação onde o Coordenador da equipe explicou que existia um passivo
muito grande de processos físicos que foram acumulados nos últimos anos e que a necessidade
de organização era cada vez maior tendo em vista a otimização de espaços físicos bem como a
guarda com segurança daquele acervo, ainda mais considerando que muitos processos ali
existentes possuem guarda obrigatória por força de lei (tabelas de temporalidade). Ele trouxe
também algumas rotinas de trabalho no contrato que facilitam o processo de triagem e
preparação da documentação a ser tratada. A necessidade do MJ se baseia mais em termos de
organização da documentação do que de digitalização. Os entrevistados disseram que
digitalização só ocorrem pontualmente para inserir processos no SEI e apenas para casos
específicos nesse primeiro momento.
A gestora do contrato já possuía experiência previa em gestão contratual e trabalha em
setor específico dentro do ministério para gestões de contratos administrativos. Para os
entrevistados a avaliação dos colaboradores com deficiência é até acima dos demais contratos
e segundo eles esse comprometimento é muito valorizado por todos. Para eles a maior
dificuldade foi o cumprimento de todas as formalidades para a contratação tendo em vista o
grande trâmite burocrático, mas que no fim é recompensado com o serviço prestado por pessoas
muito dedicadas. Eles chegaram a consultar diversas entidades que prestavam serviços
semelhantes a CETEFE como por exemplo a entidade Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais do DF - APAEDF. Outra dificuldade foi a acessibilidade e tiveram que proceder
com alguns ajustes como a mudança do setor de protocolo do MJ para que as adequações fossem
feitas (banheiro, elevadores, rampas para cadeirantes). Quando surgia alguma dificuldade
relacionada ao processo de trabalho a empresa permutava os colaboradores de modo que dos
quarenta contratados cerca de 4 tiveram algum tipo de dificuldade que posteriormente foi
sanada. Os entrevistados inclusive já conheciam experiências de inclusão de outros órgãos
sendo um deles o STJ.
Para eles existe uma interação entre a equipe, mas não na cúpula de forma que o projeto
não é visitado por essas autoridades políticas ou mesmo do alto escalão (secretaria-executiva).
Para eles as autoridades do alto escalão possuem uma característica mais política e dessa forma
acabam tomando conhecimento do projeto através de relatórios estatísticos de governo.
Segundo eles a interação com alto escalão parece ser algo longe da realidade tendo em vista
essa característica política da burocracia do alto escalão, não havendo nada a se fazer no sentido
de melhorar esse tipo de relação. Não foi possível ampliar o acesso dos colaboradores a outros
tipos de serviço (médico, psicológico, capacitação etc.) pela falta da oferta desse tipo de serviço

no ministério, entretanto é ofertado para eles vacina antigripal quando das campanhas no âmbito
ministerial. Para eles no referido contrato existe uma amplitude dos tipos de deficiência
abarcadas de modo que atualmente a maioria dos colaboradores possuem dificuldade
locomotiva.
Em relação a continuidade dos serviços eles argumentam que existe espaço para futuras
prorrogações (próximos 3 anos) e, embora não seja da competência deles, acreditam haver
espaço para continuidade desse tipo de política inclusiva no ministério com os colaboradores
desempenhando outros tipos de funções como por exemplo no arquivo, protocolo ou mesmo na
recepção. A gestora sugere que os outros contratos no âmbito do ministério pudessem ter algum
tipo de cota ou percentual para pessoas com deficiência, ampliando assim o alcance da inclusão.
No cenário da pandemia de COVID-19, inicialmente os colaboradores não tiveram as
atividades suspensas o que acarretou uma onda de contágio no contrato (a maioria utiliza
transporte público e acabou mais exposta) levando a sua suspensão. Posteriormente eles
voltaram em regime de revezamento afastando se o grupo de risco (doenças preexistentes,
gestantes etc.). Depois eles adotaram o regime de férias coletivas para que pudessem ser feitas
novos ajustes no espaço físico visando a mitigação do risco de contaminação com as medidas
determinadas pela administração do ministério. Dessa forma não houve a necessidade de
suspensão do contrato mantendo-se os salários mesmo em períodos de afastamentos
compulsórios.
Outro fato interessante é que o contrato do MJ possui uma meta mensal de processos
trabalhados a ser atingida de forma que, mesmo com a intercorrência da pandemia de COVID19, foi possível atingir essa meta com as compensações adotadas posteriormente. Por fim os
entrevistados acreditam que esse tipo de contratação poderia ser disseminado para outros
contratos junto a administração pública e que esse tipo de iniciativa é fundamental para a
inclusão plena de pessoas com deficiência no país.
Passemos agora a analisar sucintamente as respostas fornecidas pela gestora do contrato
junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações- MCTI e que foi lotada no Serviço de
Arquivo Central sendo também Coordenadora e a representante daquele órgão junto ao Sistema
de Gestão de Documentos de Arquivo do Governo Federal, que segundo ela, é um sistema
estruturador da máquina pública brasileira na questão documental. Cabe destacar que esse
contrato encontra-se encerrado atualmente tendo a vigência de 60 meses (5 anos) no período de
2015 a 2020. Inicialmente ela informa que já havia gerenciado outros tipos de contrato, mas
nada da magnitude de com um contrato de cunho social como o de inclusão de pessoas com
deficiência.

O referido contrato fez também a gestão documental do acervo do ministério dando o
tratamento adequado. Segundo ela o MCTI fez uma visita técnica ao STJ (Poder Judiciário) e
resolveu implementar esse tipo de gestão documental no âmbito do ministério através de
política inclusiva. Ela afirma que o tratamento englobou documentos desde 1985 produzidos
pelo MCTI e unidades vinculadas sendo essa experiência ministerial que também serviu de base
para a contratação do Ministério da Justiça mais recentemente. Para ela a avaliação dos
colaboradores com deficiência no contrato é plenamente satisfatória e os serviços tanto de
digitalização quanto de gestão arquivística eram desempenhados de forma muito profissional
pela equipe e isso era aferido praticamente diariamente.
O contrato teve uma experiência prévia nos primeiros meses e todas as adequações
ambientais e estruturantes puderam ser feitas para garantir o pleno exercício com treinamento
prévio da rotina a ser adotada o que para ela acabou por facilitar muito o processo de
ambientação da equipe. Nesse sentido, a gestora passou a recomendar esse tipo de contratação
para outros órgãos do governo federal, inclusive para o atual executado no Ministério da
Economia.
Para ela a interação com os colaboradores era feita quase que diariamente,
especialmente durante as visitas em que fazia ao ambiente de digitalização e gestão documental
de forma que a equipe se sentia integrada. A alta cúpula participou nos primeiros momentos da
contratação e segundo ela o contrato de cunho social inclusivo foi fundamental para o desfecho
positivo da contratação. A interação com a alta cúpula se resumiu ao nível de Secretaria
Executiva do ministério, não tendo a interação direta do ministro com os colaboradores uma
vez que segundo ela trata-se de agente político que não lida diretamente com questões
contratuais.
No MCTI os colaboradores com deficiência não tiveram qualquer tipo de extensão de
alguns serviços (médicos, psicológicos, treinamento etc.) e segundo ela era tratado como uma
contratação comum. Outro aspecto informado foi que a deficiência predominante no contrato
foi a surdez, de modo que não havia outros tipos de deficiência alocados nesse contrato.
Ao final do contrato no ano de 2020 segundo a gestora nenhum colaborador permaneceu
prestando serviços em outro contrato ou em outro setor dentro do ministério. Para a gestora
haveria espaço para a ampliação do vínculo de alguns colaboradores e isso seria extremamente
salutar para uma continuidade mínima do vínculo em outro tipo de serviço no órgão, mas que
isso depende de instruções superiores, o que acabou não ocorrendo e dessa forma com o fim do
contrato as pessoas ali alocadas foram dispensadas por falta de vínculo.

Em relação a pandemia de COVID-19, segundo a gestora, acabou não atingido o
contrato pois o mesmo expirou ainda no primeiro trimestre do ano de 2020, de forma que não
foi necessária nenhuma ação por parte do ministério nesse contrato.
Por fim a gestora afirma que valeu muito a pena esse tipo de contratação de cunho social
junto ao MCTI e se diz uma divulgadora e incentivadora desse tipo de ação no âmbito do
governo federal para que outros órgãos possam contar com contratações inclusivas de pessoas
com deficiência uma vez que o desafio da gestão documental é algo que os ministérios e órgãos,
cedo ou tarde terão que lidar com essa tarefa.
O Legislativo Distrital (TC-DF): Por fim iremos analisar brevemente como ocorre a
experiência dessa política inclusiva no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal –
TCDF. Trata-se de órgão de controle da administração do Distrito Federal e vinculado ao Poder
Legislativo do DF que, com uma pequena equipe, passou a proceder com a digitalização de seu
acervo de processos físicos. Ela exerce o papel de gestora do contrato sem auxílio de outros
atores como fiscais técnicos e operacionais sendo do quadro de pessoal do TCDF ocupando o
cargo de Analista com a especialidade de arquivologia.
Ela afirmou ser esse o primeiro contrato que atua diretamente como gestora e que se
sentiu muito segura com isso devido a uma série de atos preparatórios antes da assinatura do
mesmo até por ser um contrato com novo colaboradores que prestam esse serviço para a corte
de contas que em sua opinião são profissionais muito dedicados e empenhados e ela vê o serviço
prestado de forma muito positiva, razão pela qual ela não percebeu até o momento nenhuma
grande dificuldade por parte deles na execução do serviço uma vez que a maioria dos que ali
prestam o serviço já possuía algum tipo de experiência em outros órgãos públicos como por
exemplo o MCTI visto anteriormente.
No início da execução a equipe levou um tempo padrão para compreender a rotina dos
sistemas do órgão, mas que isso foi superado rapidamente por eles. Em termos de adaptações
específicas, segundo ela, o local foi preparado pela equipe de arquitetura do órgão que tomou
as precauções relativas à acessibilidade dos colaboradores para o desempenho das tarefas
(redução de barreiras arquitetônicas, acesso a banheiros, elevadores e até mesmo fornecimento
de equipamentos de TI apropriados).
A gestora afirma ainda que não conhecia outras experiências de outros órgãos para a
inclusão de pessoas coma deficiência por meio do trabalho. Entretanto ela cita a prática do
Ministério da Justiça para a ressocialização de detentos uma vez que quando esteve trabalhando
naquele órgão do executivo presenciou essa prática. Nesse sentido ela aconselha os órgãos a

planejarem esse tipo de contratação para a inclusão de pessoas uma vez que o bom planejamento
é fundamental para esse tipo de prática evitando maiores dificuldades em sua gestão.
A gestora afirma que ela e sua equipe possuem uma ótima interação com os
colaboradores e que por estarem em um mesmo ambiente essa troca de comunicação é
facilitada. No início havia a barreira da comunicação, mas que com o tempo vão aprendendo
mais uns com os outros nessas trocas de informações. Outro fator importante segundo ela é a
interação com a cúpula que é muito forte também. Ela cita o caso da Presidente da Corte que
na época da contratação chegou a fazer diversas reuniões com intuito de explicar o projeto para
os demais Conselheiros do órgão e que isso foi fundamental para que o contrato fosse celebrado.
Após a assinatura a presidente da corte chegou a ir diversas vezes ao local pessoalmente
para perguntar se estavam todos bem, se precisavam de alguma coisa que a administração
pudesse proporcionar. Esse engajamento também é seguido pelos demais Conselheiros do
órgão bem como os cargos do alto escalão que também prestam muito apoio para toda a equipe,
fazendo com que a integração deles seja muito ampla, o que para ela promove a diversidade
dentro da organização. Nesse sentido, segundo ela, o TCDF permite que os colaboradores com
deficiência possam ser atendidos pela equipe médica da corte em caso de necessidade e que,
embora ações de capacitação sejam de responsabilidade da contratada, a chamada Escola de
Contas do TCDF permite a capacitação em alguns cursos fornecidos para o público em geral.
Segundo ela ainda, para os colaboradores ali alocados, não existem restrições quanto a
deficiência de modo que atualmente trabalham ali pessoas com outros tipos de deficiência além
da surdez. Ao fim dos serviços prestados segundo a gestora, é provável que o ocorra a dispensa,
porém ela acredita que na atual contratação o período deve englobar os 60 meses permitidos
pela legislação. Ademais ela acredita que o escopo de serviços no decorrer do contrato deve ser
ampliado, o que demandaria a contratação de mais pessoas com deficiência no atual contrato.
Quando do apogeu da pandemia de COVID-19, segundo ela, os colaboradores do
TCDF foram afastados com a manutenção dos salários para garantir a renda dos mesmos
durante esse período crítico e que após a primeira onda os mesmos foram voltando aos poucos
com revezamento e distanciamento estando os colaboradores em regime híbrido de
revezamento enquanto a volta integral não ocorre. Para ela o mais crucial foi o Tribunal ter
optado pelo afastamento durante esse período crítico mantendo a renda deles o que, segundo
ela, é questão até de justiça e responsabilidade social por parte do TCDF.

4 Avanços e limites dos esforços de inclusão de pessoas com deficiência observados nos
órgãos públicos analisados
Ao analisarmos as experiências relatadas no presente trabalho verificamos que cada
organização implementa essa política de maneira singular, mas que observamos algumas
respostas em comum. A maioria dos gestores entrevistados já possuia alguma experiência na
gestão de um ou mais contratos no âmbito de suas organizações, porém não com as
características de política inclusiva.
Esses gestores também avaliam positivamente o desempenho dos colaboradores com
deficiência alocados em seus contratos e que, segundo eles, mostram desempenho muitas vezes
superior aos demais terceirizados até com mais empenho e dedicação. Esse fato pode estar
associado a um sentimento de valorização da oportunidade desse público que, conforme visto
acima, costuma ser preterido no mercado de trabalho.
Outro fator que chamou a atenção foi que para os gestores vinculados ao Poder
Judiciário (STM e TRF1) a acessibilidade foi um fator que provocou certa dificuldade no início
dos trabalhos dos colaboradores inclusive com a mudança de local para melhor adaptação do
ambiente como foi o caso do STM. Interessante ressaltar que o Poder Judiciário por meio do
CNJ, publicou recentemente a Resolução n° 401 de 16 de junho de 2021 (substituindo a
Resolução n° 230/2016 daquele Conselho) que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes
de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos vinculados a esse poder,
regulamentando ainda o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão. Através dessa
norma, que possui caráter impositivo para órgãos vinculados ao poder judiciário, é dever dos
gestores públicos desse Poder observar a referida Resolução no sentido de promover a remoção
de barreiras de acessibilidade, devendo ainda esses órgãos judiciais criar no âmbito de suas
competências Comissão de Acessibilidade e Inclusão de caráter permanente e multidisciplinar,
que deverá ser presidida por um magistrado. O problema da acessibilidade não foi reportado
pelos outros gestores (MJ, MCTI e TCDF), porém surgiram demandas pontuais como a
aquisição de equipamentos de TI prontamente atendidas.
Outro detalhe interessante é que esse tipo de prática inclusiva com colaboradores
deficientes já era conhecido para a maior parte dos gestores salvo a do TCDF, sendo que eles
inclusive, chegaram a fazer visitas técnicas antes da contratação ser firmada. Destaca-se como
órgão mais citado. o Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário que foi pioneiro
na adoção dessa política pública inclusiva para serviços de digitalização e gestão documental.

O pioneirismo do STJ levou aquela corte a conquistar o 6° prêmio innovare no ano de
2009 com o tema “Justiça na era Virtual”22. Isso demonstra que esse tipo de prática inclusiva
possui grande potencial de capilaridade na administração pública das diversas esferas de
governo e pode ser adotada em órgãos federais, estaduais e municipais de todo o país. Dessa
forma foi unânime entre os gestores a recomendação desse tipo de contratação a outros órgãos
do poder público.
Com relação a interação dos colaboradores com deficiência com os demais servidores
dos órgãos pesquisados optamos por fazer a separação entre servidores e as autoridades
(Magistrados, Ministros, Conselheiros). Os relatos afirmam que existe uma boa interação entre
os servidores, que em geral, são os que estão na ponta do processo e interagem naturalmente
com a equipe contratada, mas com certas dificuldades por não serem conhecedores da Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS.
No geral os gestores afirmam que esse contato é satisfatório e que notam uma boa
integração entre todos os envolvidos nos processos de digitalização ou de gestão documental.
Por outro lado, existe, especialmente nos dois órgãos vinculados ao Poder Executivo (MJ e
MCTI), um afastamento da cúpula (Ministros, Secretários Executivos) de forma que inexiste,
nos órgãos analisados desse Poder, uma integração mínima entre essas autoridades e os
colaboradores com deficiência. Acreditamos que esse fato pode estar relacionado a natureza
política da função de Ministro de Estado fazendo com que as interações entre essas autoridades
sejam mais comuns com servidores e terceirizados a nível da estrutura de cúpula burocrática
(Cargos de Direção e Assessoramento).
Quando perguntados o que poderia ser feito para mitigar essa situação (afastamento das
autoridades da cúpula) os gestores desses dois órgãos acreditam que pouco se pode fazer pois
acreditam que esse distanciamento seja natural da autoridade máxima do órgão, que muitas
vezes passam por forte adaptação em Brasília uma vez que grande parte tem residência em
outros estados da federação.
Os gestores dos outros três órgãos (TRF1, STM e TCDF) afirmam que os colaboradores
já receberam visitas da autoridade máxima das organizações onde por vezes elogiam bastante
a política inclusiva nos órgãos que representam e gerenciam.
A gestora do TCDF afirmou que a Conselheira Presidente à época da contratação chegou
a visitar em diversas ocasiões o local de trabalho destinado ao público alvo da política inclusiva
para verificar in loco se estariam precisando de algo que pudesse ser providenciado pela Corte
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de Contas. Aqui destacamos que no caso do TJDFT, a alta cúpula (Presidentes,
Desembargadores), ao longo dos últimos anos (salvo o período de pandemia) foi muito
participativa na integração com os 113 colaboradores contratados pelo órgão para a
digitalização de seu acervo físico.
Eventos como festas, corais, datas comemorativas e elogios foram uma constante
realidade naquele órgão judicial fazendo com que os colaboradores se sentissem integrados ao
ambiente de trabalho. Essa diferença de comportamento entre autoridades da alta cúpula
verificadas no presente trabalho pode estar associada também a perenidade na função da
autoridade uma vez que nesses últimos três órgãos os mandatários são vitalícios no cargo, ao
passo que Ministros de Estado, costumam mudar conforme a mudança de governo ou opção
política do Presidente da República.
Uma outra questão que consideramos fundamental nesse trabalho envolve a ampliação
da integração das pessoas com deficiência contratadas por meio de acesso a outros serviços que
eventualmente os órgãos contratantes possam ter. Nesse sentido questionamos se os
colaboradores poderiam ter acesso ao serviço médico do órgão ou ainda a serviços de
assistência psicológica, capacitação entre outros casos o órgão em questão conte com esse tipo
de serviço. Apenas o TRF1 e o TCDF proporcionam aos colaboradores o atendimento
emergencial através de seus serviços médicos que ordinariamente atendem servidores e
autoridades. Dessa forma caso exista alguma necessidade de um atendimento local eles podem
se dirigir ao serviço médico para atendimento.
Como já abordado anteriormente nesse trabalho e, de acordo com a OMS, as pessoas
com deficiência em geral possuem maior probabilidade de incorrer em gastos catastróficos que
geralmente estão ligados a própria deficiência fazendo com que esse público muitas vezes tenha
despesas extras ainda que para atendimentos simples (tratamento de alguma virose, dores de
cabeça, dores no corpo etc). Dessa maneira o atendimento médico no local de trabalho, ainda
que emergencial, minora esse tipo de situação que muitas vezes esse público está exposto. Aqui
destacamos que a presidência do TJDFT autorizou o atendimento dos colaboradores com
deficiência alocados no contrato vinculados a corte para que, em caso de urgência no
expediente, possam ser atendidos no Fórum do Guará (local mais próximo do parque de
digitalização) ampliando assim a inclusão e acessibilidade deste público nos termos do Artigo
9° da Lei Brasileira de Inclusão, o qual reproduzimos abaixo:
Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de:
I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

II - atendimento em todas as instituições e serviços de
atendimento ao público;
III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de
condições com as demais pessoas;
IV - disponibilização de pontos de parada, estações e terminais
acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de
segurança no embarque e no desembarque;
V - acesso a informações e disponibilização de recursos de
comunicação acessíveis;
VI - recebimento de restituição de imposto de renda;
VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e
administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos
e diligências.
§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente
pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste
artigo.
§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade
conferida por esta Lei é condicionada aos protocolos de
atendimento médico.

Já os demais órgãos (STM, MCTI e MJ) não permitem o acesso a esse tipo de serviço
para os colaboradores e, caso ocorra alguma intercorrência no decorrer do expediente, o mesmo
pode vir a ser liberado para uma consulta externa por conta do próprio colaborador. O STM e
o MJ, quando realizam campanhas de vacinação de seus servidores contra a gripe, permitem
que terceirizados possam receber as doses que eventualmente sobrem da vacinação do quadro
de efetivos.
Um fato que chamou a atenção foi a unanimidade entre os gestores de que, ao final dos
contratos, não exista a possibilidade de aproveitamento de alguns colaboradores em outros
serviços no órgão. Todos eles afirmam que seria muito interessante poder contar, ao menos em
parte, com alguns colaboradores em outros serviços (atendimento ao público, protocolo,
biblioteca etc.), mas que isso foge de seu escopo como gestores contratuais.
Essa constatação passa a ideia de que esse tipo de contratação é temporária, de modo
que quando acabar o passivo de serviço disponível os colaboradores serão dispensados como
em qualquer outro contrato de terceirizados. Tal fato atinge diretamente a sustentabilidade da
política de inclusão observada nesses órgãos públicos de modo que seria interessante se as
experiências observadas aqui pudessem ser melhoradas para que possa existir uma
continuidade, ainda que mínima, do trabalho dessas pessoas em outras funções dentro da
organização, dando assim uma perspectiva de perenidade ao manter o emprego e a renda a
médio ou longo prazo para o público alvo dessas políticas inclusivas.

Aqui cabe destacar que o papel dos gestores no sentido de uma eventual continuidade
de alguns colaboradores é praticamente nulo uma vez que em contratações públicas não existe
essa possibilidade prescrita na LLCA e que esse debate precisa ser feito no parlamento
brasileiro ou por meio de políticas públicas mais abrangentes em nível ministerial que se
preocupem com a manutenção do emprego e a renda do público alvo a médio ou longo prazo.
É nesse contexto que o papel dos gestores ganha mais relevância pois são esses burocratas de
ponta que podem levar sugestões para a cúpula e assim influenciar melhorias na política
inclusiva.
Um outro questionamento referiu-se as consequências pandemia de COVID-19
declarada pela OMS em 11 de março de 2020. É notório que esse fato afetou significativamente
o país gerando impactos também no âmbito da administração pública brasileira. Nesse sentido
uma série de normativos internos foram adotados para mitigar os riscos de contaminação nos
órgãos públicos. Dessa forma questionamos os gestores quais as medidas foram adotadas dentro
desses contratos que contam com pessoas com deficiência.
Como dito anteriormente a LBI protege esse público quando da ocorrência de situações
de calamidade (caso dessa pandemia) para que seu emprego e renda sejam mantidos. Ademais
outros normativos para tutelar esse público foram expedidos pelas autoridades competentes
como por exemplo a Nota Técnica Conjunta n° 07/2020 da Coordenadoria de Promoção da
Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do Ministério Público
do Trabalho – MPT, a qual institui as diretrizes a serem observadas por empresas, sindicatos e
órgãos da Administração Pública nas relações de trabalho a fim de garantir a proteção de
trabalhadoras e trabalhadores com deficiência. O texto destaca de forma clara e objetiva que:
Nesse contexto de esforço coletivo em prol de toda a sociedade
brasileira, o Ministério Público do Trabalho ressalta que a
valorização do trabalho é um princípio fundamental da sociedade
brasileira (art. 1º da Constituição da República), cuja
continuidade e estabilidade na prestação de serviços são fatores
indispensáveis à paz social. Ademais, o trabalho é um
determinante social que não pode ser esquecido (art. 3º da Lei n.
8.080/90) nas medidas de contenção da disseminação da doença
COVID-19.

Como dito anteriormente outro normativo com objetivo de proteger esse público foi
elaborado no âmbito do Ministério da Saúde por meio do Conselho Nacional de Saúde – CNS,
trata-se da Recomendação n° 19, de 06 de abril de 2020 a qual versa sobre medidas que visam
a garantia dos direitos e da proteção social das pessoas com deficiência e de seus familiares.
Além disso diversos órgãos públicos elaboraram normas internas que se aplicam a contratos de

terceirização em geral. Isso demonstra que o poder público, através dessas orientações, buscou
proteger esse público durante esse período de calamidade que o assola o país, especialmente no
tocante as garantidas de emprego e renda.
E foi nesse contexto que os gestores contratuais do TRF1, STM, MJ e TCDF disseram
que em nenhum desses contratos houve demissão de colaboradores ou suspensão contratual de
modo que em todos eles os colaboradores foram afastados de suas tarefas no local e tiveram
que permanecer em casa para mitigar o risco de contaminação. Em nenhum dos contratos esse
tipo de serviço pode ser feito de maneira remota e assim medidas como banco de horas e férias
coletivas foram adotadas. Com a diminuição dos casos e a chancela das autoridades sanitárias
dos governos federal e distrital os colaboradores puderam retornar em regime de revezamento
e com as adaptações necessárias.
Importante ressaltar que o contrato do MCTI não foi atingido por essas medidas uma
vez que o mesmo se encerrou antes da decretação de pandemia pela OMS em 11 de março de
2020 e dessa forma não foi necessária a adoção de nenhuma medida para mitigar os efeitos da
pandemia naquele órgão.
Por fim, os gestores foram unanimes em responder que esse tipo de contratação, na
opinião deles, contribui com a inclusão de pessoas com deficiência. Segundo os gestores dos
órgãos vinculados ao Poder Judiciário, a Recomendação CNJ n° 26/2016, é fundamental para
que outros órgãos desse poder possam ser orientados no sentido de promover a inclusão dessas
pessoas com uma oportunidade de trabalho.
Os gestores dos órgãos vinculados ao Poder Executivo e ao TCDF, também corroboram
com a ideia de inclusão por meio da contratação inclusiva e afirmam haver mais espaço para
esse tipo de iniciativa em todos os entes federativos. A gestora do TCDF vai além e afirma que
esses contratos possuem um viés de ampliar a diversidade na administração pública e que, em
seu ponto de vista, existe espaço para a inclusão de outros grupos que são preteridos na
sociedade tais como os idosos, dependentes químicos, mulheres vítimas de violência doméstica
entre outros.
5 Lições apreendidas a partir das experiências

Considerando as experiências na gestão dos contratos analisadas no presente trabalho
podemos notar o esforço de inclusão realizado por esses seis órgãos públicos localizados no
Distrito Federal. Esse esforço vai no sentido de garantir o emprego e a renda para pessoas com

deficiência. A seguir iremos destacar alguns pontos que consideramos fundamentais para a
gestão desse tipo de contrato de natureza social para reflexão.
1. Papel do Gestor: Aqui cabe destacar o papel fundamental do gestor público que muitas
vezes encontra-se na figura do gestor ou fiscal do contrato. É esse profissional da linha
de frente que analisa cada etapa do processo de inclusão dessas pessoas no contexto dos
órgãos públicos não medindo esforços para que o contrato sob sua responsabilidade seja
bem executado agindo diretamente no processo de implementação de uma contratação
pública inclusiva. Esse tipo de agente público, conforme ensina LOTTA (2014),
funciona como um burocrata de médio escalão (BMEs) e desempenha função de gestão
que impactam diretamente a implementação de políticas públicas. Essa implementação
requer que o agente público compreenda as ações que serão colocadas em prática para
o bom andamento do contrato bem como a relação com o público alvo. Para que isso
possa ocorrer de maneira adequada é necessário que esse agente público conte com uma
estrutura de apoio adequada. No caso dos órgãos analisados vimos que o processo de
contratação envolveu diversas etapas que vão desde a elaboração do projeto básico a
efetiva assinatura do contrato com a entidade filantrópica (nos casos analisados a
CETEFE).
2. Entidade sem fins lucrativos: Um fator interessante é que no contexto local (Distrito
Federal) apenas uma entidade filantrópica parece estar em condições para a prestação
desse tipo de serviço e chama a atenção que a CETEFE esteja a frente dos seis casos
analisados. Trata-se de entidade com bastante experiência para serviços de gestão
documental envolvendo pessoas com deficiência mas, considerando o contexto do
Distrito Federal, que segundo o IBGE23 conta com cerca de 3.094.325 habitantes,
poderia haver outras entidades filantrópicas aptas a prestarem esse serviço para
organizações públicas ou privadas. Esse fato revela que as pessoas com deficiência
ainda carecem de uma estrutura de apoio organizacional para a busca de seus direitos e
imaginamos que essa realidade deva ser comum nos demais estados da federação. Esse
fato não deve impedir o gestor público de buscar a contratação dessas entidades sem
fins lucrativos uma vez que a LLCA abarca a possibilidade desse tipo de contratação
seja realizada por meio de dispensa conforme consta no inciso XIV do Artigo 75
justamente por se tratar de uma previsão na qual o poder público busca a inclusão de
pessoas com deficiência em contratações públicas.
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3. Eliminação de barreiras: Uma vez realizado esse tipo de contratação é preciso de a
organização pública coloque em prática o planejamento insculpido no processo que
levou a celebração do contrato e utilize sua infraestrutura para acolher da melhor forma
possível o público alvo removendo barreiras e adequando sua estrutura para que eles
possam desempenhar suas atividades. Aqui vale destacar que os órgãos do vinculados
ao poder judiciário devem se orientar pela resolução CNJ n° 401/2021 que dispõe sobre
a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência no âmbito de seus serviços. Esse
processo é fundamental para que as pessoas com deficiência possam exercer com
dignidade suas atribuições e em condições de igualdade sem barreiras que impeçam seu
desenvolvimento.
4. Soluções de Tecnologia da Informação: Outro fator que entendemos ser crucial para
que as organizações públicas possam aferir o desempenho da contratação é a
disponibilização de sistemas eletrônicos que possam contabilizar, por exemplo, a
quantidade de páginas digitalizadas ou organizadas para que a alta administração
acompanhe esses números de perto. No caso do TJDFT foi desenvolvido sistema de
aferição em painéis Business Intelligence que mostram esses dados no chamado
“digitômetro” podendo este ser acompanhado de perto pela sociedade e pelo CNJ.
Existem outros tipos de soluções e é importante que cada órgão possa avaliar melhor o
método pelo qual poderá acompanhar esse trabalho realizado. Destacamos também a
necessidade de disponibilização de equipamentos do tipo scanner para que o trabalho
seja realizado pela equipe contratada. Dos órgãos analisados apenas o STM fez a
contratação juntamente com a disponibilização desse tipo de equipamento. Isso deve ser
analisado pela organização para comparação dos custos envolvidos e o que é mais
econômico para o erário público.
5. Ampliação da inclusão: É interessante que o gestor do contrato busque junto ao órgão
contratante a ampliação do acesso a serviços complementares aos colaboradores com
deficiência que muitas vezes são oferecidos a servidores como por exemplo o
atendimento médico simples em situações do cotidiano, campanhas de vacinação contra
gripe, atendimento psicológico entre outros. Como vimos pessoas com deficiência estão
sujeitas aos chamados “gastos catastróficos” que são gastos decorrentes da deficiência
e muitas vezes enfrentam um verdadeiro trade off entre uma consulta médica para a
solução de uma questão simples de saúde (dor de cabeça, resfriado, prescrição de
medicamentos corriqueiros etc.) ou a compra de alimentos por exemplo. Isso vai de

encontro ao recomendado pela LBI bem como nas recomendações do relatório da OMS
World Report on Disability (2011).
6. Sustentabilidade da política inclusiva: Outra questão crucial é relacionada a
sustentabilidade desse tipo de contratação. Em todos os contratos analisados os gestores
externaram preocupação com término do vínculo desses colaboradores. Para eles é
notório que com o término do contrato ou da demanda pelos serviços os colaboradores
serão dispensados, o que demonstra que esse tipo de contratação é paliativa gerando um
emprego temporário e enquanto houver demanda pelos serviços. Seria interessante que
ao menos parte da equipe inicialmente contratada pudesse ter a oportunidade de exercer
outras funções na organização após o fim de seu vínculo anterior. Essa preocupação
também foi externada pela Ministra do STJ, Nancy Andrighi, constante no Anexo III
do presente trabalho. Essa discussão embora possa parecer fugir a esfera de competência
dos gestores de contrato, pode ser levada, através desses mesmos gestores ao debate no
âmbito de sua competência por exemplo em reuniões com autoridades superiores,
encontros, simpósios entre outros. Como ensina LOTTA (2014) os gestores que atuam
na linha de frente desse tipo de política pública agem como burocratas de médio escalão,
podendo influenciar na melhoria dessas políticas públicas justamente por serem peças
chaves no emaranhado de interações existentes na implementação delas, podendo,
portanto, influir em outras instâncias de debate como por exemplo os Ministérios do
Governo ou o Congresso Nacional.
7. Integração: Visando a integração dos colaboradores com deficiência nas organizações,
entendemos ser fundamental a integração da equipe contratada com os servidores e a
alta cúpula. Nos exemplos trazidos no presente trabalho vimos que em geral essa
integração ocorre naturalmente com os servidores envolvidos diretamente com o
trabalho, porém o mesmo parece não ocorrer com os demais servidores de outros setores
e com a alta cúpula (Ministros, Secretários, Desembargadores etc.). Dessa forma
sugerimos que a integração possa ocorrer ainda que por meio de eventos comemorativos
como por exemplo uma confraternização relativa a datas especiais.
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Anexo I - O importante papel do Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário
Outro detalhe que podemos destacar é o fato de que o Poder Judiciário vem se firmando
como um importante formulador de políticas públicas específicas dentro de sua esfera de
atuação. Esse protagonismo difere do prisma da judicialização das políticas públicas
governamentais onde geralmente o papel do judiciário é influenciar as decisões tomada no
âmbito dos demais poderes agindo, por exemplo, no momento da implementação das políticas
públicas para mudar regras ou resultados nessas esferas de poder. Os estudos sobre o judiciário
como protagonista em políticas públicas é relativamente recente e ganhou mais destaque
justamente após a criação do CNJ no ano de 2005. Trata se de um órgão de suma importância
na orientação das políticas públicas judiciárias devido ao seu papel de coordenação de
orientações gerais aos diversos tribunais do país.
Se antes o papel do poder judiciário era passivo, hoje tem se um reconhecimento do
judiciário como estratégico nas democracias contemporâneas deixando de se limitar as funções
declaratórias do direito e passando a se consolidar como garantidor da cidadania (Sousa Santos,
2007). Esse papel é mais consolidado em países o de vigora o sistema do Commom Law (países
saxônicos) onde a implementação de políticas públicas é previamente discutida nos tribunais
para que seja melhor inserida na sociedade uma vez que nesses países as leis gerais não são tão
detalhadas como no caso brasileiro, de modo que o sistema judiciário está habituado a
estabelecer determinado sentido ou mesmo complementar a legislação. Tome-se por exemplo
a nossa Constituição da República que, segundo a doutrina, é considerada uma Constituição
detalhista e elenca diversos dispositivos que poderiam ser disciplinados por meio de lei
ordinária ou complementar.
Com a constituição de 1988 o Brasil passou a consolidar uma série de direitos sociais
de tal maneira que o poder judiciário tem um papel de guardião da vontade geral positivada na
constituição e em normas infraconstitucionais. Os direitos sociais passaram a ser disseminados
com mais intensidade e essas demandas sociais muitas vezes acabam no poder judiciário para
que se resguarde determinado acesso a bens ou serviços públicos e assim, juízes tornaram-se
garantidores das promessas em um cenário de forte institucionalização do direito fazendo com
que o judiciário seja percebido como uma espécie de última salvaguarda para a realização dos
ideais de justiça e igualdade (Garapon,2001). Essa demanda aumentou justamente quando a
sociedade do bem estar social demandava mais acesso a políticas nas áreas de educação,
previdência, saúde, trabalho entre outras levando essas questões a análise do poder judiciário.

Essa sobrecarga ampliou as críticas da sociedade com o judiciário uma vez que a demora
nas decisões geravam um acúmulo de demandas em um cenário de ampliação da globalização
econômico financeira intensificada a partir dos anos 80 que levaram a mudanças no sistema
judicial impulsionadas inclusive por organismos internacionais de maneira que a morosidade
judicial passou a ser reconhecida no exista como um gargalo grave desse Poder com
consequências sociais, políticas e econômicas ( Gomes, 2003).
Cabe ressaltar que no Brasil, além da morosidade, a complexidade da estrutura judicial
nacional bem como suas deficiências administrativas, a ineficiência e a pouca transparência
desse Poder levaram a entrar na agenda política de reformas por mais controle da sociedade
(Renault, 2005). Considerando a estrutura federativa consolidada na Constituição Federal de
1988 contendo tribunais autônomos e com ampla capacidade de auto organização era
fundamental contar com orientações coordenadas para enfrentar os vastos problemas do poder
judiciário. Era necessário então a criação de um órgão para planejamento em âmbito nacional
para o sistema judicial. Além disso o aumento da demanda dos serviços prestados pelo
judiciário aumentou substancialmente ao longo dos anos e, repita-se, a demora em julgamentos
levaram a cobrança por mais controle no poder judiciário de modo que foi criado, por meio da
Emenda Constitucional n° 45, o CNJ.
Trata-se de órgão que não possui como principal atribuição o julgamento de processos
judiciais mas sim de orientação e gestão que orienta os diversos tribunais do país. Esse tipo de
conselho judicial existe em países desenvolvidos como Itália, França, Holanda e atuam como
organismos que respondem as demandas sociais por maior transparência e accountability
(Garoupa e Ginsburg, 2008).
Atualmente o CNJ vem se firmando como principal órgão de planejamento no sistema
judiciário atuando inclusive na padronização de procedimentos, instituição de metas,
otimização de recursos, acesso à justiça bem como na disciplina de seus membros e servidores.
Nesse sentido vemos sua importância como peça importantíssima no sistema judicial uma vez
que tem sua atuação na elaboração e implementação de políticas judiciárias em todo território
nacional. O papel fundamental do CNJ quando do planejamento e implementação de políticas
públicas tem sido reconhecido especialmente em sua razão de ser institucional que focaria no
sistema judiciário nacional como uma estrutura integrada (Renault, 2005).
O papel do poder judiciário na sociedade também tem sido ampliado pela ruína das
políticas públicas do chamado welfare state que eram criadas e implementadas
majoritariamente pelo poder executivo. Com o aumento das crises fiscais essas políticas passam
a sofrer cortes o que levam ao aumento das ações judiciais visando resguardar a proteção

vilipendiada. Além disso o judiciário tem sido acionado para dirimir questões relativas ao
ambiente propício a economia e suas transações no sentido da estabilidade dos negócios
firmados dentro do país. Nos últimos anos por exemplo, passou-se a reconhecer o papel
interveniente do poder judiciário no processo de elaboração de políticas públicas na chamada
“judicialização da política” e que tem ensejado grande debate no meio acadêmico. Esse fato
indicaria consequências dessa judicialização de políticas públicas oriundas da queda do referido
wefare state nas democracias modernas quando do funcionamento precário dos poderes
executivo e legislativo (Castro, 2007). Essa mudança de paradigma no poder judiciário é
fundamental para que possamos enxergar a atuação desse poder nas políticas públicas,
especialmente as voltadas a melhoria dos serviços prestados a sociedade uma vez que podem e
devem ser entendidas como ações estatais que tem como foco concretizar a atuação de
conteúdos insculpidos na Constituição Federal e que norteiam as decisões políticas, não sendo
exclusividade de um determinado poder.
Nesse contexto apresentado as políticas públicas estariam cada vez mais atreladas a
ideia de governança no sentido de que envolveriam o zelo aos direitos das pessoas, ao
cumprimento da legislação na busca pelo progresso social e econômico, aos investimentos
governamentais de maneira eficaz além da responsabilidade e transparência no poder público
(Cunha, 2010). Dessa forma um tema qualquer de forte relevância social ou protetiva pode se
transformar em um problema geral e dessa forma passar a fazer parte da agenda política dos
poderes públicos e assim alcançar proporções que não podem ser ignorados ou que possam
envolver grande carga simbólica (Subirats, 2007).
Uma definição interessante e que abarca o conceito de política pública no âmbito do
judiciário aduz que é “o programa de ação governamental que resulta de um processo ou
conjunto de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de planejamento,
processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo,
processo judicial” (Bucci, 2006).
De alguma forma, o poder judiciário não é estudado na proporção necessária quando
falamos da sua importância na efetividade de políticas públicas (Taylor, 2007) especialmente
quanto ao seu papel como formulador de políticas públicas na seara interna desse poder uma
vez que essas orientações para o sistema judicial são importantes para o aprimoramento da
democracia. Dessa forma podemos considerar esse processo como sendo o fenômeno no qual
o poder judiciário avoca para si as políticas públicas características de sua seara de atuação
onde passa atuar em suas implementações seja de forma singular ou contando com outros atores
governamentais.

Em geral, no contexto do CNJ como orientador principal, podemos compreender essas
políticas iniciadas e implementadas pelos próprios órgãos judiciais com todas as etapas do ciclo
de políticas públicas tradicionalmente estudado na literatura. Isso se daria a partir da detecção
de problemas inerentes a sua função típica e exclusiva abrangendo aspectos como o
aperfeiçoamento de suas atribuições, tramitação de processos, gerenciamento orçamentário e
financeiro, implantação de novas tecnologias, gestão de recursos humanos (magistrados,
servidores e colaboradores), acesso à justiça, avaliações de desempenho de maneira geral,
coleta e divulgação de relatórios estatísticos, orientação para procedimentos diversos no direito
( penal, civil, processual, família etc.).
Dessa forma nota-se a distinção clara entre essas políticas públicas no seio do judiciário
e as tradicionais executadas no âmbito dos poderes executivo e legislativo como as vinculadas
as áreas de previdência, saúde, educação, trabalho, meio ambiente entre outras.
A grande heterogeneidade do judiciário brasileiro demanda a coordenação por meio de
normas e diretrizes que sejam válidas para todos os tribunais de modo que as metas e objetivos
centrais do Poder Judiciário sejam alcançados. Nesse contexto é que o CNJ atua como principal
ator reunindo as condições constitucionais para definição de políticas que sejam amplas e
válidas para toda essa gama de órgãos no poder judiciário brasileiro.

Anexo II - Resumo das respostas fornecidas pelos gestores dos contratos
Tabela 2 – Resumo das respostas fornecidas pelos gestores dos contratos

Perguntas

TRF-1

STM

MJ

MCTI

TC-DF

Como você avalia a gestão
desse contrato? Já havia
gerenciado outros tipos de
contrato anteriormente?

Sim, já havia
gerenciado outros
tipos de contratos

Sim, já havia
gerenciado outros
tipos de contrato

Como
você
avalia
o
desempenho
dos
colaboradores
com
deficiência alocados no
contrato?
Quais a dificuldades que você
enfrenta na gestão contratual?
E as facilidades?

Satisfatoriamente

Satisfatoriamente

Sim. Já havia
gerenciado outros
tipos de contrato
anteriormente,
mas esse foi
primeiro
com
cunho social.
Satisfatoriamente.

Não.
Foi
a
primeira
designação
no
âmbito do TCDF
para esse tipo de
contrato de cunho
social.
Satisfatoriamente.
Para ela são
colaboradores
muito dedicados.

Adaptação
do
local para os
colaboradores

Não
houve
dificuldades
e
para isso o tempo
de preparação e
experiência foram
fundamentais.

Nenhuma.
Segundo ela o
planejamento da
contratação
foi
crucial para tal.

Você
percebeu
alguma
dificuldade
dos
colaboradores
para
o
exercício de suas tarefas? Se
sim, o que foi feito para
mitigar essa situação?
Você conhece experiências
de inclusão semelhantes em
outros órgãos?
Considerando
sua
experiência
na
gestão
contratual,
quais
recomendações você daria a
outros gestores?

Sim, dificuldade
com
acessibilidade

Adaptação
do
local para os
colaboradores.
Convencimento
da
alta
administração de
que a contratação
era adequada.
Não

Sim. Já havia
gerenciado outros
tipos de contrato.
É lotada em setor
especifico para
gerenciamento de
contratos
Satisfatoriamente,
inclusive acima
da média dos
outros contratos
no órgão.
Trâmite
burocrático
da
contratação.

A acessibilidade.
Tiveram que fazer
algumas
mudanças físicas
na estrutura.

Não.

Não.

Sim, a do STJ

Sim, a do STJ

Sim, a do STJ e
TJDFT

Sim, a do STJ

Não.

Contratação vale
a pena no sentido
de abrir portas
para pessoas com
deficiência

Contratação vale
a pena.

Interação
alta,
inclusive
com
participação da
ata cúpula

Interação
moderada, com
visitas da alta
cúpula

Na sua opinião o que poderia
ser feito para melhorar a
interação
entre
os
colaboradores, servidores e
autoridades da cúpula?

Oferta de cursos
de
libras,
ampliação
de
eventos para o
público
alvo
dessa
politica
pública

Oferta de cursos
de libras

A interação com a
cúpula
dificilmente
mudará tendo em
vista
as
características
políticas
das
autoridades.

Os colaboradores possuem
acesso a outros serviços do
órgão tais como atendimento
médico,
psicológico,
capacitação ou treinamento?

Apenas serviço
médico
de
emergência.

Não

Não.
Apenas
vacinação
antigripal.

Contratação
é
fundamental para
ampliar a inclusão
de pessoas com
deficiência e ela
recomenda esse
tipo de contrato.
A
equipe
interagia muito
bem com eles e
essa interação era
restrita ao setor e
no máximo a
nível
de
Secretaria
Executiva
do
órgão.
No ambiente do
setor a integração
era satisfatória.
Para
ela
a
interação
de
cargos políticos,
pela sua natureza
é
mais
complicada.
Não. Nenhuma
ampliação.

Plenejar bem as
contratações
é
fator
determinante para
seu sucesso.

Como é a sua interação com
os
colaboradores
com
deficiência? A alta cúpula da
organização já interagiu com
eles?

Contratação pode
ser
burocrática
mas que vale a
pena
ver
a
inclusão
de
pessoas
com
deficiência.
Interação
intermediária se
limitando
aos
servidores
do
local de trabalho.
Alta
cúpula
distante e não
interage com os
colaboradores.

Ótima.
Ela
interage
diretamente com
eles,
especialmente por
ser uma equipe
pequena.

A interação é a
melhor possível,
inclusive
das
autoridades como
Conselheiros
e
dos cargos de alto
escalão.

Sim.
Possuem
acesso
aos
serviços médicos
da corte para
atendimentos
pontuais. Podem
também
ter
acesso a cursos

oferecidos pela
escola de contas.
Sim. Inclusive no
âmbito do TCDF
isso é permitido.

Na sua opinião, considerando
o contexto vivenciado no
contrato, existe espaço para a
inclusão de colaboradores
com
outros
tipos
de
deficiência?
O que acontece ao final do
contrato ou ao final do
trabalho de digitalização? Há
alguma
iniciativa
de
desenvolvimento
de
habilidades
para
outras
funções
e
papéis
na
organização?
Na sua opinião existe espaço
para permanência de parte
dos colaboradores em outras
funções
na
estrutura
organizacional do órgão após
o término do contrato?

Sim,
inclusive
atualmente
existem
outros
tipos
de
deficiência além
da surdez.
Provável dispensa
dos
colaboradores.

Sim,
inclusive
atualmente
existem
outros
tipos
de
deficiência além
da surdez.
Provável dispensa
dos colaboradores

Sim.
Existe
espaço
para
inclusão de outros
tipos
de
deficiência.

Não.
Contratualmente
eram contratadas
pessoas
com
surdez.

Provável dispensa
dos
colaboradores.

Provável dispensa
dos
colaboradores.

Provável dispensa
dos
colaboradores.

Existe, mas não
sabe informar se
isso ocorrerá.

Existe, mas não
sabe informar se
isso ocorrerá.

Existe. Sugerem
inclusive
cotas
para pessoas com
deficiência
nas
futuras
contratações

Existe, mas isso
dependeria
de
gestões
superiores.

Durante a gestão contratual e
considerando o contexto da
pandemia de COVID-19,
houve alguma iniciativa do
órgão no sentido de proteger
os
empregos
dos
colaboradores
com
deficiência?
Houve
afastamento com manutenção
dos salários?

Sim
houve.
Colaboradores
dispensados
e
com manutenção
de salários.

Sim
houve.
Colaboradores
dispensados
e
com manutenção
de salários

Sim.
Foram
adotadas medidas
para manter o
emprego e a renda
dos colaboradores
tais
como
o
revezamento da
equipe.

Não
foi
necessário pois
contrato expirou
no
primeiro
trimestre de 2020.

Na sua opinião, você
considera que a forma como a
Recomendação n° 26/2016
do
CNJ
está
sendo
implementada
nesta
organização contribui para a
inclusão social de pessoas
com
deficiência?
Você
identifica limites para esse
esforço de inclusão? Quais?

Sim.
A
recomendação
cumpre seu papel
quando
implementada
nos órgãos do
poder judiciário.

Sim.
A
recomendação
cumpre seu papel
quando
implementada
nos órgãos do
poder judiciário.

Não se aplica a
Recomendação n°
26/2016 do CNJ.
Eles avaliam que
esse
tipo
de
inclusão
na
administração
pública possui um
longo
caminho
pela frente.

Não se aplica a
Recomendação n°
26/2016 do CNJ.
Eles avaliam que
esse
tipo
de
inclusão
na
administração
pública tem muito
espaço, citando
por exemplo as
recentes
contratações do
Ministério
da
Justiça
e
Ministério
da
Economia.

Sim existe. Ela
crê que o TCDF
nos
próximos
anos
pretende
ampliar
sua
equipe,
contratando mais
pessoas
com
deficiência.
Sim.
Foram
adotadas medidas
para manter o
emprego e a renda
dos colaboradores
como
o
revezamento da
equipe. Ademais
foram afastados
com manutenção
dos salários.
Não se aplica a
Recomendação n°
26/2016 do CNJ.
Entretanto
ela
acredita que esse
tipo de política
pública inclusiva
de garantir um
emprego e a renda
é
fundamental
para
a
diversificação na
administração
pública brasileira.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das entrevistas junto aos gestores do TJDFT (2021)

Anexo III - Entrevista com a Ministra do STJ Nancy Andrighi
1 - Poderia descrever um pouco da sua história como magistrada e seu interesse na
inclusão de deficientes físicos.
A Ministra sempre se interessou pela temática das pessoas com deficiência, por todas as pessoas
que de certa forma vivem à margem da sociedade. Desde 2000, estimula os colegas no STJ para
que a temática seja incluída com um olhar cuidadoso e inclusivo. É necessário fazer o princípio
da dignidade acontecer na prática e trazer a igualdade de participação para todos.

2 - Poderia descrever o processo que levou a promulgação da Recomendação n° 26/2016?
Por onde começou? Por onde tramitou? Quais foram os principais atores envolvidos e as
arenas em ocorreram as suas participações?
Tem-se uma conjunção de fatores, mudanças sociais e jurídicas que aconteceram desde 2006
com a lei n.11.419/2006 que traz uma nova forma de tramitação dos processos judiciais por
meio do surgimento do processo eletrônico. Posteriormente, tivemos o advento da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2008, e a Lei Brasileira de Inclusão ou
Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei n. 13.146 em 2015.
A Recomendação visa fortalecer as três situações: ganha os Tribunais com a efetividade da
prestação das pessoas com deficiência auditiva, ganha os jurisdicionados com a tramitação mais
célere por meio da tecnologia e ganha a sociedade que se torna mais inclusiva.
As Recomendações, resoluções e orientações do CNJ são tratadas internamente pelas equipes
específicas, com experiências distintas.
3 - Quais foram as experiências no Brasil ou no Mundo que nortearam a referida
Recomendação?
A primeira experiência foi a do Superior Tribunal de Justiça e foi um sucesso. Os excelentes
resultados geraram frutos em diversos outros órgãos do Poder Judiciário.

4 - Na sua opinião, qual a importância dessa política pública de inclusão no âmbito do
Poder Judiciário?
Esta política pública é passível de ser implementada em qualquer instituição pública ou privada.
Não se restringe ao Poder Judiciário, pois está relacionada com o ato de armazenamento e
tramitação da informação. No caso do Poder Judiciário, trata-se dos processos jurídicos e
administrativos.

5 - Ao pensarmos no Poder Judiciário e nos beneficiários dessa política de inclusão, quais
foram os principais resultados alcançados por meio dela?
Pensando de uma forma sistêmica, todos ganharam. Ganhou o STJ e os demais Tribunais que
aderiram a esta forma de tramitação, ganharam os colaboradores, os servidores, as famílias dos
colaboradores e a sociedade. Estamos numa rede.
Trata-se de resultados de celeridade, inclusão social e dignidade humana.

6 - Poderia citar outras ações de inclusão de deficientes no Poder Judiciário?
No STJ, há o contrato com a APAE/DF para realizar os serviços de auxiliar de higienização de
livros, acondicionamento de acervos e pequenos reparos, além dos serviços de auxiliar de
serviço administrativo. Este contrato está em vigor desde 2015.
Em 2008, o STJ já tinha contratado uma equipe de pessoas com deficiência intelectual para
auxiliar na recepção dos prédios do Tribunal.
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–

Quais

são

os

principais

desafios

que

estão

sendo

enfrentados

na

efetivação/implementação da Recomendação?
À medida que diminui a quantidade de processos para serem digitalizados, aumenta a
preocupação com o futuro do quadro de funcionários. Todavia, o STJ conta com a equipe da
Secretaria Judiciária que está sempre atenta para melhorar a prestação jurisdicional.
Atualmente, novos serviços estão sendo automatizados e um acordo de cooperação técnica foi
firmado para apoiar outra instituição jurídica na digitalização dos processos.
8 – Ao falarmos da Recomendação n° 26/2016, estamos nos referindo a uma política de
inclusão temporária ou permanente? Se for temporária, o que fazer para que esses
colaboradores possam continuar nos tribunais em outros serviços compatíveis. Existe
alguma discussão na cúpula do judiciário nesse sentido?
Não há como dizer se ela será permanente. Agora, com o aumento deste tipo de serviço em
outras instituições, há uma tendência de que perdure.
9 – Na sua opinião, ao contratar portadores de deficiência em conformidade com a
Recomendação n° 26/2016, os tribunais poderiam incluir o acesso desses colaboradores a
seus serviços de saúde (caso existam), a programas de ensino (cursos de libras, por
exemplo) ou outros meios que vão além do emprego?

Os funcionários terceirizados são atendidos, no STJ, pela Secretaria de Serviços Integrados de
Saúde, na modalidade eventual. Quanto aos treinamentos, os terceirizados devem ser treinados
pela contratada.
10 – Quais são as tendências ou cenários futuros em relação a efetivação da Recomendação
e da sua disseminação pelo Poder Judiciário?
Este cenário futuro merece ser avaliado pelo próprio CNJ, uma vez que a gestão da
Corregedoria é alterada a cada 2 anos.
11 – Vossa Excelência gostaria de fazer algum comentário para o público dessa política
de inclusão?
É uma felicidade enorme e muita gratidão para a Ministra saber que esta Recomendação foi
abraçada por outras instituições do Poder Judiciário. O resultado deste serviço para a sociedade,
tanto do ponto de vista da agilidade na tramitação dos processos quanto para os funcionários e
seus familiares é soberano.
12 – Vossa Excelência gostaria de adicionar alguma outra questão que não foi abordada?
Só agradecer pela oportunidade que foi concedida.

Anexo IV – Roteiro entrevistas com os Gestores dos Contratos
Primeiro Bloco
1 - Você conhece a Recomendação n° 26/2016 do Conselho Nacional de Justiça? (Apenas para
STJ e STF)
2 - Como você avalia a gestão desse contrato? Já havia gerenciado outros tipos de contrato
anteriormente?
3 - Como você avalia o desempenho dos colaboradores com deficiência alocados no contrato?
4 - Quais as dificuldades você enfrenta na gestão contratual? e as facilidades?
5 -Você percebeu alguma dificuldade dos colaboradores para o exercício de suas tarefas? Se
sim, o que foi feito para mitigar essa situação?
6 - Você conhece experiências de inclusão semelhantes em outros órgãos?
7 - Considerando sua experiência na gestão contratual, quais recomendações você daria a outros
gestores?
Segundo Bloco
8 - Como é a sua interação com os colaboradores com deficiência? como você avalia o trabalho
desenvolvido por eles e a sua contribuição para a organização? A alta cúpula da organização já
interagiu com eles?
9- Na sua opinião o que poderia ser feito para melhorar a interação entre os colaboradores,
servidores e as autoridades de cúpula?
10 - Os colaboradores possuem acesso a outros serviços do órgão tais como atendimento
médico, psicológico, capacitação ou treinamento?
11 - Na sua opinião, considerando o contexto vivenciado no contrato, existe espaço para a
inclusão de colaboradores com outros tipos de deficiência?
12 - O que acontece ao final do contrato ou ao final do trabalho de digitalização? há alguma
iniciativa de desenvolvimento de habilidades para outras funções e papéis na organização?
13 - Na sua opinião existe espaço para a permanência de parte dos colaboradores em outras
funções na estrutura organizacional do órgão após o término do contrato?
14 - Durante a gestão contratual e considerando o contexto da pandemia de COVID houve
alguma iniciativa do órgão no sentido de proteger os empregos dos colaboradores com
deficiência? Houve afastamento com manutenção dos salários?

15- Na sua opinião, você considera que a forma como a Recomendação CNJ n° 26/2016, está
sendo implementada nesta organização contribui para inclusão social de pessoas com
deficiência? Você identifica limites a este esforço de inclusão? quais? (Apenas Para STJ e STF)

Anexo V – Pergunta aos colaboradores do contrato 203/2017 do TJDFT
1 – Já foi membro de outra Associação?
2 - Já trabalhou com carteira assinada antes da CETEFE?
3 – Qual a natureza da sua deficiência?
4- Data de Nascimento
5 - Local de Nascimento
6- Qual a cidade onde mora atualmente?
7- Possui casa própria?
8- Qual a quantidade de pessoas na residência em que mora atualmente?
9 - Reside com a família?
10- Possui algum apoio familiar?
11- Qual a sua primeira língua?
12- Alguém na família sabe LIBRAS?
13- Já recebeu benefício de prestação continuada ( BPC)?
14- Sempre trabalhou na entidade CETEFE?
15- O que acha de trabalhar na CETEFE?

