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A Sua Senhoria a Senhora

Deisiana Paes

DD. Supervisora de Advocacy

Instituto Jô Clemente
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Assunto: Ofício NEDIPED n. 69/2020. Eleições 2020. Solicita a adoção  das medidas que
especifica para assegurar às pessoas com deficiência intelectual o exercício dos direitos
políticos em igualdade com os demais eleitores.

 

Senhora Supervisora de Advocacy,

 

Pelo presente, em atenção ao ofício em referência, por meio do qual
solicita a adoção de medidas para assegurar às pessoas com deficiência intelectual o
exercício dos direitos políticos em igualdade com os demais eleitores nas Eleições
Municipais de 2020, venho, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar as
principais ações adotadas por este E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
para promover a inclusão da pessoa com deficiência, inclusive a com deficiência
intelectual no processo eleitoral.

Registro que o tema acessibilidade e inclusão possui um alto grau de
relevância para este E. Tribunal que tem dentre os seus principais desafios institucionais
a Garantia dos Direitos Fundamentais e a contribuição para o desenvolvimento de
políticas públicas e adoção de medidas que visem garantir o direito à cidadania e à
dignidade da pessoa humana.

Ao longo dos últimos anos, o TRE-SP vem sistematicamente avançando na
implementação de práticas e iniciativas voltadas à promoção da acessibilidade e inclusão.

Relembro que, no ano de 2014, em conformidade ao disposto no § 2º do
artigo 5º da Resolução TSE n.º 23.381, de 19 de junho de 2012, que instituiu o Programa de
Acessibilidade da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral Paulista implantou o projeto para
cadastramento de colaboradores com conhecimento em Libras para auxiliar nas eleições,
sendo seu maior objetivo a remoção de barreiras de comunicação, a fim de possibilitar o
adequado atendimento e orientação aos eleitores surdos ou com deficiência auditiva.

Esclareço que tais colaboradores atuam como Apoio Logístico, exercendo a
função denominada “Apoio Logístico com conhecimento em Libras”.



Para as Eleições Municipais de 2020, tendo em vista a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) e já antevendo a possível dificuldade em encontrar colaboradores
com conhecimento em Libras para atuarem no pleito municipal de 2020, este E.Tribunal
realizou, ao longo do mês de agosto até o dia 8 de setembro, campanha na internet para a
arregimentação de voluntários com conhecimento em Libras, situação na qual foram
recebidos 34 cadastros de interessados.

Assim, como resultado da realização das referidas ações, para as Eleições
Municipais de 2020, o Projeto Libras do TRE-SP contará com 756 colaboradores do Apoio
Logístico com conhecimento em Libras, que atuarão em locais de votação onde haja
eleitores surdos ou com deficiência auditiva cadastrados.

Paralelamente, no ano de 2020, o TRE-SP assinou Acordo de Cooperação
com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo – SMPED, parceria da
qual resultou na disponibilização a este E. Tribunal do aplicativo “CIL – SMPED” - Central
de Intermediação em Libras. Trata-se de um aplicativo que faz a mediação na
comunicação entre pessoas surdas e com deficiência auditiva para utilizar qualquer
serviço público instalado na cidade de São Paulo. O serviço poderá ser acessado
virtualmente por meio do aplicativo CIL-SMPED para celulares, smartphones e tablets,
sem ônus para seus usuários.

Em virtude da parceria com a SMPED, esse aplicativo terá um acesso
exclusivo para a Justiça Eleitoral e estará disponível na antevéspera, véspera e dia da
eleição (1º e 2º turno), durante 24 horas, para uso diretamente pelos eleitores e apoios
logísticos que necessitarem desse auxílio.

Para facilitar o acesso a esse serviço, o aplicativo contará com a inclusão
do logo do TRE-SP – Eleições 2020 no aplicativo CIL - SMPED, na antevéspera, véspera e
dia da eleição (13, 14 e 15/11, em 1º turno, e 27, 28 e 29/11, em segundo turno, se houver)
[1].

Assim as iniciativas do E. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no sentido
de identificar intérpretes de Libras para atuarem de forma voluntária nas Eleições de
2020, e pelo E. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, disponibilizando o
serviço de intérpretes de Libras de plantão para serem acionados pelos mesários por
videochamada para apoiar no atendimento e esclarecimento de dúvidas de eleitores com
deficiência auditiva, já são implementadas no âmbito deste E. Tribunal.

Ademais, nas Eleições de 2016, este E. Tribunal deu início ao Projeto
Coordenador de Acessibilidade, com o objetivo de promover a eliminação de barreiras na
comunicação e na informação, bem como redução das barreiras físicas e atitudinais,
visando o aprimoramento do atendimento prestado à pessoa com deficiência ou
mobilidade reduzida no dia do pleito, assegurando, de forma incondicional, o exercício do
voto e respeitando as necessidades de cada cidadão. O projeto consiste na designação de
um dos eleitores nomeados para a função de apoio logístico em cada local de votação
para atuar na verificação das condições de acessibilidade do prédio utilizado como local
de votação, na véspera da eleição, bem como prestar atendimento às pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida no dia do pleito.

Desde 2018, todos os locais de votação do Estado contam com o apoio do
Coordenador de Acessibilidade no dia da eleição. Para as Eleições Municipais de 2020,
novamente este E. Tribunal contará com Coordenadores de Acessibilidade em todos os
locais de votação, já tendo sido designados 10.815 colaboradores para desempenhar essa
importante e indispensável função na eleição.  

No que se refere especificamente aos eleitores com deficiência intelectual e
considerando as informações solicitadas por Vossa Senhoria,  apresento as medidas já
tomadas por este E. Tribunal com vistas à inclusão, com autonomia e segurança, desses
eleitores no processo eleitoral.



 

I. disponibilizar informações sobre as eleições e sobre o processo de
votação em linguagem simples;

 

No que se refere à disponibilização de conteúdo em linguagem simples e
inclusiva, livre de barreiras ao uso e acesso das informações pelos eleitores que tenham
deficiência intelectual, ou qualquer outra, este E. Tribunal aprovou Plano de
Comunicação voltado à temática da acessibilidade e da inclusão, o qual prevê, em anos
eleitorais, a divulgação de notícias sobre o pleito no site institucional e por meio de posts
nas redes sociais em linguagem simples, direta e acessível, oferecendo, assim, amplo
conhecimento sobre os assuntos atinentes ao processo eleitoral, visando garantir a
participação e o acesso aos meios necessários para a fruição dos direitos políticos por
todos, independentes da deficiência ou grau de conhecimento que tenham.

 

II. assegurar procedimentos, instalações, materiais e equipamentos
para votação apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso, inclusive nos
pronunciamentos oficiais, na propaganda eleitoral obrigatória e nos debates
transmitidos pelas emissoras de televisão (Lei n.º 13.146/2015, art. 76, §1º, “i” e “iii”)

 

Com foco na universalização do acesso de todo e qualquer cidadão,
independentemente de sua condição física, a todas as seções eleitorais do Estado, desde
2009, este E. Tribunal deu início   ao projeto de adequação dos imóveis utilizados como
local de votação, sendo que, em anos não eleitorais os cartórios eleitorais realizam a
vistoria desses locais, a fim de verificar as condições de acessibilidade e coletar subsídios
para as solicitações de adaptações do imóvel, quando necessário, aos Governos Federal,
Estadual e Municipais, bem como aos responsáveis pelas escolas particulares, com o
objetivo de propiciar pleno acesso aos eleitores no dia do pleito.

Saliento que os Coordenadores de Acessibilidade são designados para
desempenhar a função de auxílio aos eleitores no dia da votação, visando propiciar a
redução das barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais, além de serem responsáveis,
na véspera da eleição, durante a montagem das seções eleitorais, por verificar as
condições de acessibilidade do local de votação tais como a inexistência de obstáculos
desde o acesso de entrada ao prédio até a cabina de votação, o posicionamento adequado
da urna eletrônica, etc, sendo devidamente treinados para exercer essas atribuições,
inclusive sobre os cuidados no relacionamento com as pessoas com deficiência.

De igual modo, os mesários recebem treinamento para o adequado
atendimento aos eleitores com deficiência, inclusive intelectual, ou com mobilidade
reduzida.

A respeito dos equipamentos, saliento que todas as urnas eletrônicas são
preparadas para atender pessoas com deficiência visual. Além do sistema Braille e da
identificação da tecla número cinco nos teclados, os tribunais eleitorais disponibilizam
fones de ouvido nas seções eleitorais especiais e naquelas onde houver solicitação
específica, para que o eleitor cego ou com deficiência visual receba sinais sonoros com
indicação do número escolhido.

Nas Eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral permitirá que pessoas com
deficiência visual ouçam o nome do candidato, após digitar o número na urna eletrônica.
A nova tecnologia utiliza a sintetização de voz, que transforma texto em som, em forma
de leitura eletrônica. 

 



III. orientar os “coordenadores de acessibilidade” sobre as
peculiaridades que envolvem o exercício do voto pelas pessoas com deficiência
intelectual, a fim de que mesários e outros agentes convocados para trabalhar nas
eleições saibam como agir durante as eleições

Como parte do processo de capacitação e sensibilização dos Coordenadores
de Acessibilidade e dos Apoios Logísticos com conhecimento em Libras, este E. Tribunal
elabora desde 2016 a Cartilha do Coordenador de Acessibilidade integralmente dedicada à
atuação dos colaboradores que prestarão atendimento às pessoas com deficiência no dia
do pleito.

Esse documento possui capítulo específico destinado ao tema
Relacionamento com as Pessoas com Deficiência, onde são apresentadas orientações a
respeito das atitudes e comportamentos do Coordenador de Acessibilidade, bem como dos
Apoios Logísticos com conhecimento em Libras em relação aos eleitores com deficiência,
inclusive intelectual, bem como para os eleitores com mobilidade reduzida no dia da
votação, mormente, sobre a necessidade de clareza e naturalidade no diálogo, condutas
estas que tendem a disseminar a cultura da diversidade, da não discriminação e da
inclusão social.

Para as Eleições Municipais de 2020, foi editada nova Cartilha do
Coordenador de Acessibilidade[2].

Em relação aos deficientes intelectuais, a nova Cartilha apresenta
informações específicas sobre as pessoas com Transtorno do Espectro Autista, com
destaque acerca da inclusão dessas pessoas dentre os beneficiários do atendimento
preferencial, em conformidade com a Lei n° 13.977/2020 e com a Resolução TSE n.
23.611/2019, art. 92, § 2º. Cito, como exemplo, a inclusão do símbolo do autismo na
imagem da fila de preferenciais na referida cartilha. 

Ressalto que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, bem como seu
acompanhante, já possuía prioridade em razão da condição de pessoa com deficiência.

Do mesmo modo, há no conteúdo da Cartilha disposições específicas sobre
as características das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, bem como orientações
sobre o atendimento adequado e cuidados com esse público.

Observo que este E. Tribunal obteve o apoio da Secretaria de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e da Secretaria Municipal  da  Pessoa com
Deficiência da Prefeitura da Cidade de São Paulo na revisão do conteúdo da Cartilha do
Coordenador de Acessibilidade – Eleições 2020, a fim de verificar se a abordagem
utilizada e conteúdo estavam adequados às melhores práticas adotadas para os materiais
destinados às pessoas com deficiência.

 

IV. permitir que as pessoas com deficiência intelectual que assim
quiserem, sejam auxiliadas no ato da votação, mesmo quando não houverem
solicitado este apoio antecipadamente ao juiz eleitoral (Lei n.º 13.146/2015, art. 76,
§1º, iv); e

V. orientar mesários e demais agentes convocados para trabalhar
nas eleições sobre este direito e sobre o fato de que o presidente da mesa poderá
autorizar o ingresso do apoiador na cabine de votação com o eleitor com
deficiência, podendo esse inclusive digitar os números na urna.

 

Tendo em vista o cenário atípico das eleições vindouras com a pandemia
do novo coronavírus e a necessidade de adoção de medidas de higiene e distanciamento
social, a par dos procedimentos e protocolos estabelecidos no Plano de Segurança



Sanitária para as Eleições Municipais de 2020 do Tribunal Superior Eleitoral, este E.
Tribunal preocupou-se em promover as necessárias adaptações acerca dos protocolos
sanitários, a serem seguidos pelos colaboradores que atuarão diretamente com as pessoas
com deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo, o atendimento à pessoa com
deficiência intelectual.

Assim, outra inovação apresentada na Cartilha elaborada para as Eleições
2020 é a inclusão de capítulo exclusivo sobre as eleições em tempos da Covid-19, o qual
utilizou como subsídio a Nota Técnica 05 elaborada pela Coordenadoria de Vigilância em
Saúde - COVISA, com apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São
Paulo – SMPED, com a finalidade de identificar as recomendações para prevenção e
controle de infecções pelo novo coronavírus (COVID-19) à pessoa com deficiência durante
a pandemia do Covid-19, as quais foram incorporadas na Cartilha do Coordenador de
Acessibilidade – Eleições 2020 transcritas abaixo:

 

“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[3] .

• 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 9 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 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.”

 

Ademais, visando facilitar o acesso do eleitor com deficiência ou com
mobilidade reduzida ao local de votação no dia do pleito, em 2014, o TRE-SP criou o
projeto transporte específico de pessoas com deficiência, em que se realiza a gestão junto
às Prefeituras para garantir a disponibilização gratuita do serviço de transporte específico
de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida aos usuários para o deslocamento até
os locais de votação. Informo  que em todo o Estado de São Paulo os juízos eleitorais
mobilizam-se no sentido de manter as tratativas com os Órgãos locais responsáveis que
possuam programa oficial de transporte de pessoas com deficiência, a fim de que estes
mantenham tal serviço em funcionamento no dia do pleito para o deslocamento dessas
pessoas até os locais de votação.

Apresentadas as principais ações adotadas por este E. Tribunal para
promover a inclusão da pessoa com deficiência, inclusive a com deficiência intelectual, no
processo eleitoral, informo que este E.Tribunal está aberto a quaisquer contribuições que
possam aperfeiçoar a atuação deste Regional.

Por fim,  coloco à disposição para prestação de informações adicionais e
esclarecimento de eventuais dúvidas as servidoras Regina Rufino e Lívia H. Z. Cardoso
Guiselini, Assessoras de Planejamento Estratégico e de Eleições deste E. Tribunal (telefone
11-3130-2001– email: asspe@tre-sp.jus.br).

Na oportunidade, apresento a Vossa Senhoria manifestações de elevada
estima e máxima consideração.

 

Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior

Presidente

mailto:asspe@tre-sp.jus.br


 

 

 

[1]Sem prejuízo da disponibilização de QRCode para realização de chamada rápida, sem
necessidade de instalação do aplicativo da CIL-SMPED, para inclusão nos cartazes de
divulgação dos locais de votação, para utilização pelos apoios logísticos e/ou eleitores que
ainda não fizeram o download do aplicativo.

[2]Para conhecer a íntegra da Cartilha acesse:
https://drive.google.com/file/d/1yUg9cGP2ozslCzJajcvCzJIE7q94Esa0/view?usp=sharing

[3]  Sempre que possível será utilizada a máscara adaptada com área transparente para
leitura labial (com visor labial)
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