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O direito de participar da vida política e pública do Estado é inerente a todo 

e qualquer cidadão. Assim, a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida 

também deve ser inserida e ter respeitados seus direitos e garantias.

No que se refere às eleições, essa parcela da sociedade também deve ter 

assegurada a sua participação política, que será exercida em igualdade de 

condições com os demais. Tais garantias são concretizadas por meio do 

direito de votar em um local que possua acessibilidade, bem como em uma 

seção de fácil acesso. 

Visando reforçar os direitos das pessoas com deficiência, o TRE-SP, por 

meio do seu plano estratégico 2016-2021, contempla o Macrodesafio 

“Garantir os direitos de cidadania” e indica dentre os valores da instituição a 

Responsabilidade Social,  adotando diversas estratégias no intuito de propiciar 

pleno acesso dos eleitores às seções eleitorais no dia do pleito.

Nesse sentido, desde 2009, de forma pioneira, o TRE-SP realiza inúmeras 

ações com vistas a promover a acessibilidade dos locais de votação do Estado 

de São Paulo, destacando-se a vistoria prévia desses locais, a fim de verificar 

Sobre o Projeto... 
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as condições de acessibilidade e coletar subsídios para, se necessário, 

encaminhar solicitações de adaptações do imóvel, aos Governos Federal, 

Estadual e Municipais, bem como aos responsáveis pelas escolas particulares.

Como parte integrante do Programa de Acessibilidade do TRE-SP, foram 

instituídas a figura do Apoio Logístico com conhecimento em LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais), desde o ano de 2014, e a figura do Coordenador de 

Acessibilidade, desde 2016.

Tais medidas buscam remover as barreiras físicas e atitudinais, tornando 

o ambiente de votação mais acessível, além de aprimorar o atendimento 

prestado aos cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O presente informativo elaborado pela Assessoria de Planejamento 

Estratégico e de Eleições em parceria com a Comissão Permanente 

de Acessibilidade e Inclusão (Portaria TRE-SP n. 214/2020) tem por 

objetivo transmitir orientações acerca da acessibilidade nos locais de votação, 

dicas de relacionamento com as pessoas com deficiência, bem como sobre 

a atuação do Apoio Logístico com conhecimento em LIBRAS e do Apoio 

Logístico que atuará como Coordenador de Acessibilidade.
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ACESSIBILIDADE NOS LOCAIS DE 
VOTAÇÃO EM TEMPOS DE COVID-19

As Eleições de 2020 ocorrerão em meio à pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Assim, os 

convocados para auxiliar a Justiça Eleitoral no pleito terão um novo desafio a 

ser enfrentado diante dessa situação inusitada e peculiar. 

Visando à segurança da saúde de todos os envolvidos diretamente com o 

pleito (magistrados, servidores, colaboradores, eleitores e acompanhantes 

destes) algumas adequações quanto à tratativa com as pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida deverão ser adotadas, objetivando a prevenção 

de contágio pelo COVID-19 no ambiente de votação. 

Em consonância ao Plano de Segurança Sanitária do Tribunal Superior 

Eleitoral – TSE para as Eleições 2020, bem como à Nota Técnica 05 elaborada 

pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA, com apoio da Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED, a Justiça Eleitoral adotará 

medidas preventivas e protocolos sanitários voltados para o dia da votação 

referente às especificidades dos eleitores com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, bem como em relação aos colaboradores que estarão a serviço da 
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Justiça Eleitoral Paulista no dia do pleito, garantindo assim a qualidade dos 

trabalhos eleitorais e a proteção à saúde de todos.

Ainda, tendo em vista a Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei n° 13.146/2015, 

art. 10) prever como papel do Poder Público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência, bem como, em situações de emergência ou estado de calamidade 

pública, considerar esse grupo como vulnerável, devendo adotar medidas de 

proteção e segurança, os Coordenadores de Acessibilidade e os colaboradores 

designados para atuarem como Apoio Logístico com conhecimento em Libras 

deverão adotar as orientações aqui expostas, visando à segurança, o zelo e 

o bem estar desses coletivos. 

Assim, antes de darmos início à exposição das atividades dos Coordenadores e 

Apoio Logístico com conhecimento em Libras e outras informações relevantes, 

apresentamos a seguir os protocolos de saúde a serem observados durante 

as eleições. 

Orientações

Ao Apoio Logístico com conhecimento em Libras 

• A esses colaboradores que utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

para comunicar-se com as pessoas surdas ou com deficiência auditiva, 

utilizando bastante as mãos, na maioria das vezes levando-as ao próprio rosto, 

considerando àquelas como um dos principais vetores de contaminação, a 

principal indicação para prevenir-se é a lavagem frequente das mãos, com 

água e sabão e, na impossibilidade, usar o álcool gel 70%. Se as mãos não 

estiverem limpas deve-se evitar tocar o rosto durante a conversação, até que 

seja possível higienizá-las.

• Uso de máscara e protetor facial (face shield) durante a comunicação com 

pessoas com deficiência auditiva. 1 

  1 Sempre que possível será utilizada a máscara adaptada com área transparente para 
leitura labial (com visor labial). 
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• Importante destacar que o protetor facial (face shield) não dispensa o 

uso da máscara comum. 

Ao Coordenador de Acessibilidade

• As pessoas com deficiência visual usam bastante as mãos para leitura e 

reconhecimento de pessoas e objetos, além de contar com o apoio de outras 

pessoas para guiá-las. Nesse sentido, é importante que aqueles que estão 

guiando realizem seus cuidados básicos com a higiene.

• Como as pessoas estão sendo orientadas a tossir e espirrar no antebraço, é 

importante que, ao guiar uma pessoa com deficiência visual, seja oferecido 

o ombro como guia e não o cotovelo.

• Caso o Coordenador de Acessibilidade venha a auxiliar pessoa com 

deficiência intelectual, que tem um comprometimento importante de 

autonomia e independência e que pode apresentar estereotipias ou mesmo 

levar as mãos à boca, é importante que oriente a lavagem das mãos e/ou 

ofereça álcool em gel, além de higienizar os objetos que são manipulados.

• Com o aumento do número de eleitores em diversas seções eleitorais, em 

virtude da redução do número de urnas eletrônicas e a consequente agregação 

das seções eleitorais, o Apoio Logístico terá um forte trabalho em relação 

à organização das filas, sendo o distanciamento social, mínimo de 1 (um) 

metro nas filas, um importante ponto de atenção. Aqui se reforça o papel 
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do Coordenador de Acessibilidade em garantir o distanciamento seguro e a 

prioridade dos eleitores preferenciais na organização das filas, bem como no 

atendimento.

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA

Falaremos mais adiante das pessoas com TEA, no entanto cabe aqui esclarecer 

sobre os cuidados que devem ser observados em relação a elas.  

É necessário despender atenção especial a essas pessoas com relação ao uso 

de máscaras. Aquelas que possuem importante comprometimento podem ter 

dificuldade em manter esse EPI no rosto por muito tempo ou, até mesmo, não 

conseguir utilizá-lo. Sendo assim, deve ser observado o seguinte protocolo:

•Permitir o acesso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

sem a utilização de máscaras de proteção, descartáveis ou confeccionadas 

em tecido. São documentos aptos para comprovar a situação da pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA):

I - Laudo médico que ateste o diagnóstico de TEA - CID F84;

II - Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

-CIPTEA;

III - Carteira de Instituição que comprove o diagnóstico de TEA - CID F84.

Importante destacar que esta desobrigação do uso de máscaras aqui 

mencionada não exclui a prática de outros cuidados como: distanciamento 

1 M 
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social, higiene das mãos e etiqueta respiratória.

Relembrando, ainda, que, para as Eleições de 2020, o TSE inseriu o símbolo do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) com as demais deficiências, passando a 

fazer parte do rol de preferenciais, devendo, assim, ser observada a prioridade 

desse coletivo na fila para votação, evitando possíveis aglomerações ou 

desorganizações, que possam desencadear incômodos ou inquietação para 

essas pessoas.

 

Orientações gerais para os Locais de Votação e Seções Eleitorais 

• O uso de máscaras de proteção será obrigatório por todos enquanto 

permanecerem no interior dos locais de votação e das seções eleitorais, com 

exceção das pessoas com transtorno do espectro autista que poderão ser 

dispensadas de tal uso nas situações já mencionadas. (Decreto nº 64.959, de 

04 de maio de 2020)

•Fazer uso adequado e descartar as máscaras usadas em local apropriado.

• A máscara de proteção facial deverá ser substituída a cada 4 (quatro) 

horas.

• A máscara do tipo face shield não dispensa o uso da máscara comum.

•A higienização das mãos deverá ser realizada antes e depois de tirar a 

máscara e/ou o protetor facial (face shield).

• Será fornecido álcool em gel de uso individual para higienização das mãos.

• A lavagem das mãos e a utilização de álcool em gel também deverão ser 

observadas a todo o momento, ressaltando a importância de adotar essas 

medidas antes de adentrar nos locais de votação e nas seções eleitorais, bem 

como ao sair. Há de se reforçar, ainda, a necessidade de adoção das medidas 

de higiene antes e após prestar auxílio às pessoas, tocar em superfícies, 

depois de tocar em documentos e/ou objetos dos eleitores (caso necessário) 
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ou em materiais de votação. 

•Intensificar a higienização dos ambientes e superfícies de contato frequente 

por pessoas com deficiência, como pisos, corrimãos, maçanetas, barras de 

apoio e outros locais onde possa haver contato com as mãos.

• Será fornecido álcool 70% para higienização das superfícies (mesas e 

cadeiras) e objetos (canetas) na seção eleitoral. É importante destacar que, 

a fim de evitar riscos de danos, a urna eletrônica não deverá ser higienizada 

pelos mesários, Coordenadores de Acessibilidade ou colaboradores com 

conhecimento em Libras, mas apenas pelos técnicos designados pelos TREs 

e cartórios eleitorais.

• Lembre-se também de higienizar as mãos antes e depois de se alimentar, 

bem como depois de ir ao banheiro.

•Higienizar as cadeiras de roda disponíveis para pessoas com deficiência 

com água e sabão, com álcool 70% ou outro produto desinfetante, a cada uso.

• Estabelecer distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre Coordenadores 

de Acessibilidade ou colaboradores com conhecimento em Libras e eleitores.

• Reduzir os pontos de contato entre eleitores e Coordenadores de 

Acessibilidade ou colaboradores com conhecimento em Libras, bem como 

com objetos e superfícies, exibição do documento de identificação oficial 

com foto à distância.

LAVE AS MÃOS

Os pneus transferem os vírus para 
as mãos e suas mãos transferem o 

vírus para os apoios de mão.
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• Permitir o acesso de acompanhantes aos estabelecimentos, em casos 

de acompanhamento de pessoas com deficiência ou idosas, desde que as 

mesmas estejam sempre de máscara.

• Promover atendimento preferencial às pessoas com deficiência e 

idosas, visando à redução de tempo de permanência nas dependências do 

estabelecimento.

• Atenção! Os eleitores que apresentarem febre ou tenham sido diagnosticados 

com COVID-19 nos 14 dias anteriores à data da eleição serão orientados a 

não comparecer à votação, permitindo a posterior justificativa da ausência de 

voto por esse motivo.

• Cumpre informar que, a fim de reduzir o risco de aglomerações no dia 

da votação e distribuir melhor o fluxo de eleitores nos locais de votação, o 

TSE ampliou o tempo de votação em 1 (uma) hora. Assim, as eleições, que 

originalmente ocorriam das 8 (oito) horas às 17 (dezessete) horas, ocorrerão 

em 2020 das 7 (sete) horas às 17 (dezessete) horas.

• Ademais, será estabelecido, no início da votação, horário preferencial para 

que eleitores maiores de 60 (sessenta) anos possam votar. O referido horário 

preferencial deve ter a duração de 3 (três) horas, iniciando-se às 7 (sete) horas 

e encerrando-se às 10 (dez) horas.

• Observa-se que eventuais acompanhantes ou outros eleitores com idade 

inferior a 60 (sessenta) anos que cheguem aos locais de votação nesse período 

não serão impedidos de votar, mas deverão aguardar ao final da fila ou em 

fila separada, respeitando a preferência dos maiores de 60 (sessenta) anos e 

dos demais eleitores preferenciais.

• Caso os eleitores maiores de 60 (sessenta) anos possuam deficiência ou 

mobilidade reduzida, será permitido o ingresso no local de votação e na seção 

eleitoral do seu acompanhante, entretanto, ressalta-se a necessidade do uso 

do bom senso, a fim de evitar aglomerações desnecessárias. 
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O  Coordenador  de Acessibilidade é a pessoa responsável pela preparação 

dos locais de votação, de modo que este e as seções eleitorais estejam 

adequadas e acessíveis para receber as pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida no dia da votação. Tem como atribuição também prestar auxílio a 

estes eleitores no deslocamento no ambiente de votação no dia do pleito. 

Os Cartórios Eleitorais devem designar, em cada local de votação, um dos 

eleitores nomeados como Apoio Logístico para atuar como responsável pela 

verificação das condições de acessibilidade do prédio na véspera da eleição e 

adotar as medidas possíveis.

Todos aqueles que forem designados para atuar como Coordenador de 

Acessibilidade no dia da eleição deverão usar a camiseta de identificação 

padronizada, conforme imagem abaixo.

CAMISETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO APOIO 
COORDENADOR DE ACESSIBILIDADE

Coordenador de Acessibilidade: o que 
é e o que faz?
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COORD. DE ACESSIBILIDADE 
224ª ZE CARDOSO

COORD. DE ACESSIBILIDADE 
26ª ZE BOTUCATU

COORD. DE ACESSIBILIDADE 
26ª ZE BOTUCATU

COORD. DE ACESSIBILIDADE 
118ª ZE SANTOS

Atividades do Coordenador de 
Acessibilidade
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Apoio Logístico Especializado em Libras 

Haverá a designação de Apoio Logístico especializado 

em Libras nos municípios onde o Cartório Eleitoral tenha 

identificado a existência de instituição, associação ou 

escola direcionada para o atendimento de pessoas surdas 

ou com deficiência auditiva e tenha realizado parceria 

ou convênio, objetivando o incentivo ao cadastramento 

de colaboradores/apoios logísticos na eleição com 

conhecimento em Libras, conforme Linhas Diretas 73 

(Capital) e 69 (Interior), de 17/3/2020. 

Neste caso, o Apoio Logístico com conhecimento de LIBRAS deverá, 

preferencialmente, ser alocado em local de votação onde houver eleitor surdo 

ou com deficiência auditiva 2. 

O papel do Apoio Logístico com conhecimento de Libras será de possibilitar o 

atendimento adequado e orientar o eleitor com deficiência auditiva quanto ao 

local de sua seção eleitoral corretamente , bem como as possíveis alterações 

de seções, além de sanar dúvidas gerais do eleitor. 

2 Resolução TSE n. 23.381/2012, art. 5 º, § 2º e Ofícios-Circular TRE-SP  n.º 678/2020 - 
677/2020.

CAMISETA DE IDENTIFICAÇÃO DO APOIO LIBRAS

JUSTIÇA
ELEITORAL
www.tre-sp.jus.br
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COORDENADOR DE 
ACESSIBILIDADE - 

LIBRAS 267ª ZE - SJRP

ATUAÇÃO DE APOIO LIBRAS NA 
ELEIÇÃO 2016 NO JUÍZO DA 

365ª ZE - MAUÁ

COORDENADOR DE ACESSIBILIDADE 
- LIBRAS 012ª ZE - PARAGUAÇU 

Atividades do Apoio Logístico 
Especializado em Libras
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Uso do aplicativo CIL-SMPED nas 
Eleições 2020

Além dos colaboradores com conhecimento em Libras que atuarão no dia da 

eleição, há também outros meios para ampliar a comunicação e a interação 

com os eleitores surdos ou com deficiência auditiva durante a votação. 

Pensando na redução das barreiras de comunicação e em proporcionar um 

atendimento acessível e inclusivo para as pessoas surdas ou com deficiência 

auditiva, o TRE-SP em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência de São Paulo (SMPED) utilizará o aplicativo CIL – SMPED no dia da 

votação, visando oportunizar o direito do voto ao maior número possível de 

eleitores. 

Assim, orientamos os Coordenadores de Acessibilidade a baixarem o app 

CIL – SMPED, a fim de facilitar a comunicação e proporcionar um atendimento 

mais equânime a esses eleitores.

Confira abaixo mais informações sobre o serviço e as orientações para o 

cadastro e utilização do aplicativo. 

CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS (CIL)

O QUE É?

É a mediação na comunicação entre pessoas surdas e com deficiência 

auditiva no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de 

São Paulo. O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência de São Paulo.

A mediação é feita virtualmente por meio do aplicativo para celular CIL-

SMPED.



18

Imagem do aplicativo

QUANDO SOLICITAR

Sempre que precisar da mediação de intérpretes da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras), em qualquer serviço público, instalado na cidade de São Paulo.

Para usar, basta fazer o download do APP da CIL-SMPED nas lojas de 

aplicativos. O serviço é GRATUITO, está disponível 24h por dia, todos os dias 

da semana e sem consumir os dados móveis do usuário(a).

FORMAS DE USO

Eletrônico (Aplicativo):

1. Instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel, de preferência antes do 

dia de votação e fazer o cadastro para gerar um login e senha.

Para baixar o aplicativo, basta usar o QRCode 

ao lado ou clicar em um dos links abaixo:

Android:https://play.google.com/store/apps/

details?id=br.com.icom.smped.android

IOS:https://itunes.apple.com/br/app/cil-sm-

ped/id1359329721?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.icom.smped.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.icom.smped.android
https://itunes.apple.com/br/app/cil-smped/id1359329721?mt=8
https://itunes.apple.com/br/app/cil-smped/id1359329721?mt=8
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2. Fazer o cadastro para gerar um login e senha.

Importante:

Para se cadastrar, clique em Servidor Público Municipal e preencha os 

campos conforme informações abaixo3:

• Nome: Inicie com a sigla “TRE-SP” e em seguida digite seu nome. 

(Exemplo: TRE-SP Fulano de tal)

• CPF: Número do seu CPF

• Email: Seu email pessoal

• Telefone: Número do seu telefone celular com DDD

• Nome do local: Preencher com o nome do local de votação onde você 

irá trabalhar (Exemplo: Escola Estadual Vicente Melro)

• RF- Registro Funcional: Preencher com o número do seu RG

• CNPJ: Deixar em branco

³ Serão observados os procedimentos de segurança e de tratamento dos dados 
pessoais dos usuários do aplicativo CIL-SMPED, nos termos da Lei n. 12.527, de 18 de 
novembro de 2011 e Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018.
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• CEP: Deixar em branco

• Endereço completo: Preencher com o endereço do local de votação 

onde você irá trabalhar.

• Número: Número do local de votação onde você irá trabalhar

• Cidade: São Paulo

• Estado: São Paulo

Após preencher os campos acima, informe se é ou não uma pessoa com 

deficiência, leia e aceite o termo de uso e em seguida clique em cadastrar.

Observação: A senha será enviada para o email cadastrado e poderá ser 

alterada no próprio aplicativo.

3. Acessar a plataforma (através do login e senha criados no cadastro) e 

clicar no ícone do TRE-SP. Aguardar a fila online de atendimento e utilizar o 

serviço de videochamada.

Observação: O áudio/microfone inicia a videochamada desligado e a 

habilitação é feita na tela do aplicativo.

4. Após ter utilizado a mediação da CIL para conseguir o atendimento 

público de que precisava, o serviço é encerrado.

Exemplo de situações onde poderá usar o aplicativo da CIL: Quando 

eleitor surdo ou com deficiência auditiva, usuário da Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS tiver dúvidas sobre seu local de votação ou qualquer outra situação 

no contexto do processo eleitoral e o Coordenador de Acessibilidade do TRE-

SP ou qualquer voluntário em questão não souber se comunicar por meio da 

Língua Brasileira de Sinais.
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Atividades do Coordenador de 
Acessibilidade na Véspera da Eleição

ATIVIDADE:

VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES

DE ACESSIBILIDADE DO LOCAL DE VOTAÇÃO

LOCAL DE VOTAÇÃO

ESCOLA

Na véspera da eleição, o Coordenador de Acessibilidade deverá comparecer 

ao local de votação para o qual foi designado e verificar se são necessárias 

remoções de barreiras físicas ou outras adaptações simples, se há espaço 

adequado para a passagem de eleitores pelos portões, como vão de 80cm, 

identificação de entradas acessíveis, distância mínima entre a cabina de 

votação e a parede, ou qualquer outro obstáculo, de modo que pessoas que 

usam bengala ou cadeira de rodas tenham espaço suficiente para conseguirem 

se movimentar, além de outros obstáculos existentes que possam dificultar a 

livre movimentação do eleitor. 

VÉSPERA DA ELEIÇÃO
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FIGURA 1: DICAS SOBRE PONTOS DE ATENÇÃO 
NA MONTAGEM DA SEÇÃO ELEITORAL 4

  4 FONTE: TRE-MG adaptado pela ASSPE

Exemplos de adequação podem ser visualizados abaixo, conforme Figura 1.
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OBSERVE AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS 

DEMONSTRADAS NO DESENHO PARA 

GARANTIR O ACESSO AO ELEITOR COM 

DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA

PRESIDENTE

1° MESÁRIO

2° MESÁRIO

SECRETÁRIO

CABINE DE VOTAÇÃO

13
0 

cm
 

120 cm 

150 cm 

80
 c

m
 



23

Checklist do Coordenador de 
Acessibilidade

A fim de auxiliar a verificação que deve ser feita pelo Coordenador de 

Acessibilidade nos locais de votação e em cada uma das seções eleitorais, 

foi elaborado um check list com itens relacionados ao tema, que devem ser 

considerados.

1- CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO LOCAL DE VOTAÇÃO - 

CHECKLIST

ITEM SIM NÃO
NÃO SE 
APLICA

OBS.

1.1 A entrada do local de 
votação disponibilizada é a mais 
acessível para o eleitor? 

1.2 A rota de acesso às 
seções eleitorais, em especial 
à seção eleitoral acessível (se 
houver), encontra-se livre de 
obstáculos desde a entrada do 
prédio? 

1.3 As portas dos ambientes 
utilizados pela Justiça Eleitoral 
serão abertas por completo, 
desde a entrada do prédio até 
a seção eleitoral? Observação: 
quando a porta for composta de 
2 folhas, ambas deverão estar 
abertas.

1.4 O elevador está em 
condições de uso e estará  
disponível no dia da eleição?

1.5 O prédio dispõe de 
estacionamento e foi autorizado 
o seu uso pelos eleitores com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida no dia da eleição?
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1. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DAS SEÇÕES ELEITORAIS - 

CHECK LIST (EM ESPECIAL DA SEÇÃO ACESSÍVEL – SE HOUVER)

Caso o Coordenador de Acessibilidade identifique que qualquer das 

condições acima não está atendida, deverá reportar tal fato ao Chefe do 

Cartório Eleitoral , a quem compete verificar a possibilidade de adotar alguma 

medida corretiva a tempo da votação.

2.1 A montagem da 
seção eleitoral foi realizada 
de modo a assegurar, além 
do sigilo do voto, a melhor 
forma de acessibilidade, 
desde a porta até a cabina 
de votação, sem quaisquer 
obstáculos, inclusive os fios 
da urna eletrônica?

2.2 As urnas eletrônicas 
estão ou serão instaladas 
diretamente nos pisos e não 
em tablados?

2.3 A seção eleitoral 
acessível se encontra 
instalada no piso térreo ou no 
piso mais acessível?

ITEM SIM NÃO
NÃO SE 
APLICA

OBS.
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Atividades do Coordenador de 
Acessibilidade no Dia da Eleição

ATENDIMENTO PREFERENCIAL 5

● Têm preferência para votar os eleitores maiores de 60 anos, enfermos, 

eleitores com deficiência ou com mobilidade reduzida, grávidas, lactantes, 

aqueles acompanhados de criança de colo, obesos e pessoas com Transtorno 

do Espectro Autista, bem como os acompanhantes destes últimos, em 

conformidade ao disposto na Lei nº 13.977/2020; 

● Embora a deficiência das pessoas com Transtorno do Espectro Autista seja 

uma deficiência invisível, cabe destacar a importância do seu reconhecimento e a 

inclusão do grupo nos preferenciais. Pessoas autistas possuem graus diferentes 

de comunicação e interação social, por isso a compreensão de algumas situações 

  5 Resolução TSE n. 23.611/2019, art. 92, § 2º

ATIVIDADE:

PRESTAR ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

80+60+
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pode ficar comprometida. Assim, eventos como a espera em filas pode desencadear 

inquietação nestas pessoas;

● A preferência entre os eleitores com direito a atendimento preferencial 

considerará sempre a ordem de chegada à fila de votação, excetuados os 

idosos maiores de 80 anos, que têm preferência sobre todos os demais 

eleitores;

● Evidentemente, casos específicos podem ser negociados entre os 

presentes: sempre com educação e cortesia, pode-se questionar os demais 

componentes da fila caso haja algum eleitor com dificuldades desproporcionais 

aos demais, como em maca hospitalar ou apresentando evidentes dificuldades 

de saúde que justifiquem essa preferência. Mas é necessária a anuência dos 

demais, isto é, que se caracterize como um ato de humanidade, e não uma 

obrigação legal.
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Lembre-se

●    Idosos com mais de 80 anos terão preferência sobre 

os demais eleitores, independentemente do momento 

de sua chegada à seção eleitoral;

A) ELEITOR COM DEFICIÊNCIA (QUALQUER) OU 
MOBILIDADE REDUZIDA

ACOMPANHANTE 6

●  O eleitor com deficiência, qualquer delas, ou com 

mobilidade reduzida poderá ser auxiliado por pessoa 

de sua confiança para votar, ainda que não o tenha 

requerido antecipadamente ao juiz eleitoral;

●  Verificando a imprescindibilidade da medida, será 

autorizado, pelo presidente da mesa, o ingresso dessa 

segunda pessoa com o eleitor na cabina, sendo permitido 

inclusive digitar os números na urna, atentando-se que 

o acompanhante não poderá estar a serviço da Justiça 

Eleitoral, de partido político ou de coligação;

●   Essa participação deverá constar na ata da seção;

●   O  direito  de  atendimento  preferencial do eleitor 

com deficiência é extensivo ao seu acompanhante; 7

80+

6 Resolução TSE n.  23.611/2019, Art 101 

7 Artigo 16, parágrafo único, da Resolução CNJ n.º 230/2016.
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B) ELEITOR COM DEFICIÊNCIA VISUAL

● Pessoas que possuem deficiência visual, muitas vezes, 

possuem um bom grau de autonomia. Assim, para garantir 

que estas pessoas consigam chegar à sua seção eleitoral 

sem grandes obstáculos, faz-se necessário que haja uma 

rota acessível, livre de barreiras, com uma sinalização tátil 

(se possível);

●  É  permitido o ingresso de eleitor com deficiência  visual 

nos locais de votação e seções eleitorais acompanhado de 

cão-guia, sem prejuízo de poder ser auxiliado por pessoa de 

sua confiança, até mesmo para digitar os números na urna, 

se assim o desejar;

●  O eleitor com deficiência visual pode fazer uso do alfabeto 

comum ou do sistema braille para assinar o Caderno de 

Votação, ou de qualquer outro instrumento mecânico que 

portar ou lhe for fornecido pelos mesários;

●    Todas as urnas eletrônicas têm a indicação em braille 

nas teclas, assegurando, dessa forma, a autonomia do 

voto do eleitor com deficiência visual. Os mesários deverão 

informá-lo sobre o teclado em braille, bem como da marca 

de identificação na tecla número cinco (igual aos aparelhos 

telefônicos) para aqueles que não leem braile, além do 

sistema de áudio da urna;

Braille
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●  Nas seções com acessibilidade, bem como nas 

demais em que houver solicitação específica de eleitor 

deficiente visual, as urnas eletrônicas instaladas 

possuem recurso de áudio e fone de ouvidos fornecido 

pela Justiça Eleitoral, sem que haja comprometimento  

ao sigilo do voto; 8

Atenção9: 

●     Não é permitida a utilização de fone de ouvido do 

próprio eleitor. 

●     O único acessório que pode ser acoplado à urna 

eletrônica é o fone de ouvido fornecido pela Justiça 

Eleitoral, devendo ainda ser higienizado, pelos mesários, 

antes e após cada uso pelo eleitor.

●   Se o eleitor tiver informado previamente o Cartório 

Eleitoral sobre a necessidade do áudio, o sistema da urna 

eletrônica ativará automaticamente o áudio, quando da 

habilitação desse eleitor para votar;

●  Caso o eleitor não tenha informado previamente sua 

condição à Justiça Eleitoral, no dia da eleição o mesário 

poderá ativar o sistema de áudio digitando o código 

“888888888888” no terminal do mesário. Nessa hipótese, 

8 Resolução 23.381/2012, Art. 4º, § 1º.
9 Ofício-Circular TSE GAB-DG nº 387/2020, de 29 de setembro de 2020.
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aparecerá a mensagem “ÁUDIO ATIVADO”. Para 

desabilitar o áudio, basta o mesário digitar novamente 

o mesmo código;

●   Caso exista a necessidade de votação por meio de 

cédulas, as Zonas Eleitorais dispõem de cédulas-guia 

para utilização pelo eleitor com deficiência visual.
Modelo de 
cédula-guia 
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Pessoas com Crianças de Colo

Inicialmente vale a pena diferenciarmos a criança de colo, que 

são os bebês, logo, aqueles que não se sustentam sozinhos e 

não têm ainda qualquer discernimento sobre a votação, das 

crianças no colo, que podem ser aqueles que já são capazes de 

entender e até identificar o voto do eleitor, e que eventualmente 

são carregados dessa maneira.

Os primeiros, os bebês, podem e devem ficar com o eleitor 

durante a votação, se assim o desejar (normalmente o fazem); 

mas os outros, ou seja, as crianças que já caminham sozinhas, não devem 

adentrar a cabina de votação.

Para tanto devem ser disponibilizadas cadeiras ao lado da cabina, ao alcance 

do olhar do responsável, mas ao mesmo tempo preservando o sigilo do voto, 

para que ali aguardem a votação do eleitor. Ainda que se entenda que permitir 

que a criança veja o voto do adulto, ou até vote por esse, seja uma lição de 

cidadania, na realidade não o é.

Cidadania é entender, desde cedo, observando os adultos, que o voto é 

secreto, um ato que se pratica com total sigilo e resguardado do olhar de 

qualquer pessoa, mesmo daqueles em quem confiamos e amamos.

Se a intenção é apresentar a urna eletrônica à criança, relembre o eleitor que 

existem, nos cartórios eleitorais, unidades disponíveis para demonstração, 

com votação simulada e candidatos até mais atrativos que a vida real para o 

jovem futuro eleitor.

Essa votação pode ainda ser virtual, no simulador de votação na urna 

eletrônica disponível em http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/

simulador-de-votacao-na-urna-eletronica.

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/simulador-de-votacao-na-urna-eletronica
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/simulador-de-votacao-na-urna-eletronica
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Ainda, objetivando levar informações para os jovens sobre o funcionamento 

dos 3 Poderes, bem como sobre as eleições, informe que existe no site do 

TRE/SP a Cartilha do Jovem Eleitor, http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/

eleicoes-2020 dentro do item Votação. É só clicar em Cartilha do Jovem 

Eleitor-pdf, um documento de leitura extremamente agradável, com 

linguagem direcionada a esse público.

Veja aqui: Cartilha do Jovem Eleitor produzido pela 
Coordenadoria de Comunicação Social do TRE/SP.

Cartilha do Jovem Eleitor

 10 Lei 13.146/2015, art 3°.

Por fim, relembra-se que a pessoa com criança de colo enquadra-se na 

definição de pessoa com mobilidade reduzida, portanto terá preferência para 

votar10.

http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020
http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020
http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-ele2020/cartilha-do-jovem-eleitor-1579713270655/rybena_pdf?file=http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-ele2020/cartilha-do-jovem-eleitor-1579713270655/at_download/file
http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-ele2020/cartilha-do-jovem-eleitor-1579713270655/rybena_pdf?file=http://www.tre-sp.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/arquivos-ele2020/cartilha-do-jovem-eleitor-1579713270655/at_download/file
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Formulário de Identificação de Eleitores com 
Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

O Coordenador de Acessibilidade deverá reforçar junto aos mesários do local 

de votação a necessidade destes orientarem os eleitores com deficiência ou 

mobilidade reduzida que, quando forem votar, atualizem seus dados perante 

a Justiça Eleitoral, em especial quanto à sua condição, por meio de formulário 

que estará disponível nas seções eleitorais. Este formulário será preenchido 

pelo eleitor, datado e assinado ou registrada sua digital11. 

Vale mencionar que esse impresso não realizará a transferência do eleitor 

para uma seção com acessibilidade. Ele visa apenas incluir no cadastro de 

eleitores do TSE (ELO) a condição de pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida, e assim, futuramente, o cartório poderá tomar as medidas possíveis 

para que essa seção seja instalada em local acessível, já que possui eleitores 

com deficiência nela. 

Tampouco deve-se pedir para o eleitor comparecer ao cartório para fazer 

a transferência, porque não é para se criar uma obrigação de deslocamento 

para pessoas com dificuldades de locomoção. 

Assim, o Coordenador de Acessibilidade deve distribuir aos mesários das 

seções comuns esse impresso para que estes entreguem aos eleitores com 

dificuldade de mobilidade permanente.

11 Resolução TSE n. 23.611/2019, Art.101, § 6º.
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Formulário (PcD):

MODELO DE FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DE 
ELEITOR COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA 12

12 Ofício-Circular CRE/SP n.º 136/2016 e Resolução TSE 23.611/2019, art. 101.
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Com a intenção de facilitar o deslocamento dos eleitores com deficiência e/

ou mobilidade reduzida no 1º turno e, se houver, no 2º turno de votação das 

Eleições 2020, os Juízos Eleitorais foram orientados a13:

● Entrar em contato com as municipalidades da sua jurisdição com objetivo 

de verificar a existência ou não de serviço público de transporte específico 

para os munícipes com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, semelhante 

ao “Atende +”, na Cidade de São Paulo;

Transporte de Pessoas com Deficiência 
ou Mobilidade Reduzida

VEÍCULO DO ATENDE + DA CIDADE DE SÃO PAULO

13 Linha Direta n.71 (Interior), de 17/03/2020 - Ofício-Circular TRE-SP  n. 676/2020.
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● Caso os municípios possuíssem transporte específico, que fossem 

realizadas tratativas com os órgãos locais responsáveis, para que se verificasse 

a possibilidade desse serviço ser disponibilizado no dia do pleito aos usuários, 

gratuitamente, para o deslocamento até os locais de votação;

● Não solicitar alterações nos critérios já definidos pelos órgãos municipais 

para a prestação do serviço, mas tão somente a sua extensão, nas condições 

já existentes, no dia da eleição, a fim de facilitar o exercício do direito ao voto 

aos seus usuários habituais.
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Relacionamento com as Pessoas com 
Deficiência

O  relacionamento  com a pessoa com deficiência 

é um dos passos para uma sociedade inclusiva. 

Valorizar a diversidade e desenvolver formas 

de comunicação são mecanismos que ajudam a 

quebrar as barreiras de relacionamento. 

De nada adianta adequar espaços, visando a 

acessibilidade, se a comunicação truncada, e 

por vezes preconceituosa, deixa estas pessoas 

à margem, favorecendo assim sua discriminação. 

Não é incomum que haja dificuldades na tratativa com pessoas que possuem 

algum tipo de deficiência. O modo como referir-se, relacionar-se ou conduzir 

uma conversa gera dúvidas muitas vezes, e até mesmo um certo desconforto.

Uma das formas que pode ajudar a superar os obstáculos de relacionamento 

é deixar de ver a pessoa com deficiência apenas pela sua deficiência e passar a 

vê-la como uma pessoa comum assim como as demais, enquanto corpo ativo 

e com possibilidade de participação na vida da comunidade como cidadão. 

A evolução do tema trouxe consigo algumas atualizações nas terminologias, 

de modo a tornar o relacionamento mais equânime e respeitoso.  

Nesse sentido, a disseminação da informação e a abertura do diálogo são 

mecanismos capazes de romper com as barreiras do preconceito, também 

conhecidas como barreiras atitudinais. 

Com o advento da lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, art. 3º, IV, alínea ‘e’, 
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o termo ‘barreiras atitudinais’ é definido como “atitudes ou comportamentos 

que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência 

em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas”. 

 Assim, um dos caminhos importantes a serem trilhados para a abertura 

dos canais de comunicação é a mudança de atitude, bem como a utilização 

de tratativas adequadas e condizentes. Nesse sentido, importante citar a 

superação de terminologias como “portador de deficiência”, “pessoa portadora 

de deficiência” ou “portador de necessidades especiais”, tendo em vista que 

a pessoa não porta a deficiência, ela tem uma deficiência. Portanto, faz-se 

indispensável o uso do termo correto “pessoa com deficiência”. 

Ainda, salienta-se o estigma social atribuído à pessoa com deficiência. 

Frequentemente a deficiência é vista como fator que atenua a capacidade 

do indivíduo, colocando-o em uma situação de vulnerabilidade, o que não 

é adequado, posto que ter uma deficiência está muito mais ligado a uma 

caracteristica do que a uma inadequação social.

No que se refere ao tratamento da pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida no dia das eleições, é importante atentar-se ao modo de recepcionar 

e encaminhar estes eleitores à sua seção eleitoral. O tratamento deve seguir 

com normalidade, priorizando a clareza no diálogo, não fazendo diferenciações 

de tratamento, como mudanças na voz ou com atitudes que deixem claro o 

nervosismo com a situação. Além disso, deve-se buscar não tratá-los como 

frágeis ou incapazes, tampouco como vítimas. 

Por fim, a comunicação deve ser clara, confortavél e acessível. Atitude como 

essa faz parte dos alicerces da cidadania, é com ela que se torna capaz a 

promoção da integração social na diversidade e a conscientização.
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Recomendação

PARA VISUALIZAR ACESSE: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/upload/pessoa_com_deficiencia/dicas.PDF 14

O Coordenador de Acessibilidade e o Apoio Logístico especializado 

em Libras deverão efetuar a leitura dos informativos publicados na 

intranet do Tribunal em Menu / Cartórios / Acessibilidade e no Portal 

Eleições 2020 / Instruções e/ou em Informações complementares – 

para estar apto a prestar adequado atendimento, no dia da eleição, 

às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que necessitarem 

de auxílio, bem como esclarecer dúvidas relacionadas a eventuais 

situações que demandem especial atenção dos mesários e demais 

Apoios Logísticos

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/pessoa_com_deficiencia/dicas.PDF
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/pessoa_com_deficiencia/dicas.PDF
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PARA VISUALIZAR ACESSE: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/pessoa_com_deficiencia/publicacoes/?p=295955 15

14 e 15 Fonte: Prefeitura de São Paulo

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/publicacoes/?p=295955
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/publicacoes/?p=295955



