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PORTARIA N.º 453 DO DIA 02 DE ABRIL DE 2018. 
 

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, 
no exercício da presidência e de suas atribuições legais e regimentais, 
 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 5°, caput, da Constituição Federal, que 
estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se a inviolabilidade do direito à igualdade; 
 
CONSIDERANDO os termos da Lei n° 7.853/1989 e do Decreto n° 3.298/1999 sobre 
a Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência; 
 
CONSIDERANDO o teor da Lei n° 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
destinada a assegurar e a promover, em condição de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania; 
 
CONSIDERANDO o disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovado pelo Decreto 
Legislativo n° 186/2008, nos termos do §3° do artigo 5° da Constituição Federal, e 
promulgado pelo Decreto n° 6.949/2009; 
 
CONSIDERANDO disposto na Resolução n° 230/2016 do Conselho Nacional de 
Justiça, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de 
seus serviços auxiliares às determinações exaradas pela Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, por meio – entre outras medidas – 
da convolação em resolução da Recomendação CNJ n° 27, de 16/12/2009, bem 
como da instituição de Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão; 
 
CONSIDERANDO o teor do procedimento SEI n.° 0007877-75.2016.8.23.8000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão – CPAI, dotada 
de caráter multidisciplinar, com o objetivo de assegurar às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida o pleno exercício de seus direitos, promovendo ações 
eficazes que propiciem a sua inclusão e adequada ambientação. 
 
Art. 2º Compete à CPAI fiscalizar, planejar, elaborar e acompanhar os projetos 
arquitetônicos de acessibilidade e os projetos pedagógicos de treinamento e 
capacitação dos profissionais e funcionários que trabalhem com as pessoas com 
deficiência, direcionadas à promoção da acessibilidade, tais como aquelas descritas 
no artigo 10 da Resolução n° 230/2016 do Conselho Nacional de Justiça, e ainda: 
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I – verificar a possibilidade de integração do servidor com deficiência nas áreas de 
trabalho do Tribunal em pesquisa sobre existência de vagas, tarefas, receptividade e 
condições de acessibilidade; 
 
II – sugerir adaptações no ambiente de trabalho em tarefas, métodos, técnicas e 
ferramentas para melhor aproveitamento das potencialidades do servidor com 
deficiência; 
 
III – orientar os gestores das unidades que receberem servidores com deficiência 
para adotarem diretrizes e parâmetros que favoreçam o desenvolvimento e o 
crescimento profissional desses servidores; 
 
IV – acompanhar o processo de inserção do servidor com deficiência na unidade de 
trabalho e sugerir a mudança de setor quando houver inaptidão às atividades 
desenvolvidas e/ou ao local de trabalho; 
 
V – promover o envolvimento da equipe de trabalho no processo de integração de 
servidores com deficiência, mediante a divulgação desse tema em artigos, cursos, 
seminários, oficinas, encontros e atividades afins; 
 
VI – receber sugestões sobre assuntos de interesse das pessoas com deficiência e 
analisar a viabilidade de sua implementação.  
 
Art. 3º A CPAI é constituída pelos seguintes membros: 
 
I – Desa. Elaine Cristina Bianchi, que a presidirá; 
II – Claudete Pereira da Silva, que a coordenará; 
III – Ivy Marques Amaro, servidora; 
IV – Aldair Ribeiro dos Santos, servidor; 
V – Olane Inácio de Matos Lima, servidora; 
VI – Paulo César Martins Torres, servidor; 
VII – Vera Lúcia Sábio, servidora. 
 
§ 1º Poderão ser convidados outros servidores, que integrarão a Comissão na 
condição de participantes eventuais. 
 
§ 2° Os servidores designados para compor a CPAI exercerão as atividades a ela 
inerentes sem prejuízo das atribuições do cargo ou da função que ocupam. 
 
Art. 4° A Comissão funcionará com o quórum mínimo de 05 (cinco) membros e as 
decisões serão tomadas por maioria simples dos presentes. 
 
Art. 5° Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão. 
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Art. 6º Fica revogada a Portaria n° 175/2018. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se, registre-se, cumpra-se. 
 

Des. MOZARILDO CAVALCANTI 
Vice-Presidente 

 
Fonte: Diário da Justiça Eletrônico. Ed. 6181. 03 Abr. 2018, p. 29. 

http://diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20180403.pdf

