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COMISSÃO PERMANENTE DE 
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

(PORTARIA TRE-SP n. 208/2018)



PROGRAMA VOTO ACESSÍVEL DO TRE-SP
NORMAS APLICÁVEIS

● Resolução TSE n. 23.381/2012 - Programa de Acessibil idade 
da Justiça Eleitoral

● Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com deficiência

● Plano Estratégico do TRE-SP (Resolução TRE-SP n. 36 1/2016)
Macrodesafio - Garantir os direitos de cidadania

● Resolução CNJ n. 230/2016

● Objetivo de Desenvolvimento Sustentável
ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições Eficazes

2009 -2019



Objetivo:

● Promover a eliminação de barreiras, tanto atitudinais quanto físicas,
e aprimorar o 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.

● Conscientizar o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida
sobre a importância do voto, a necessidade de manter atualizado o
seu cadastro eleitoral; identificar corretamente as necessidades de
cada eleitor.
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PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DO TRE-SP

Supressão de barreiras físicas 
e arquitetônicas que dificultem 

o acesso da população aos 
serviços eleitorais em especial 

nos locais de votação

Redução das barreiras de 
comunicação entre o 

cidadão e a Justiça Eleitoral

Linhas de atuação
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Supressão de barreiras 
físicas e arquitetônicas que 

dificultem o acesso da 
população aos serviços 

eleitorais em especial nos 
locais de votação

Linhas de atuação

2009

❏ Início das vistorias dos locais de 
votação com foco nas condições de 
acessibilidade do imóvel 

❏ adequação de seções eleitorais para 
torná-las acessíveis
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Linhas de 
atuação

2014

PROJETO LIBRAS

Redução das 
barreiras de 

comunicação entre 
o cidadão e a 

Justiça Eleitoral

TREINAMENTO DE MESÁRIOS

2014

PROJETO TRANSPORTE ESPECÍFICO

2016

PROJETO COORDENADOR DE 
ACESSIBILIDADE



a) Projeto - vistoria locais de votação - 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 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;

a) Projeto - Transporte específico de pessoas com deficiência - negociação com
Municípios para que serviço público de transporte específico para pessoas
com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, seja colocado à disposição de
seus usuários, para transportá-lo até os locais de votação no dia da eleição;

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE DO TRE-SP



c) Projeto Coordenador de Acessibilidade - pessoa responsável pela
prestação de auxílio a eleitores com deficiência e/ou mobilidade reduzida
no deslocamento no ambiente de votação. Na véspera do pleito, a Justiça
Eleitoral direcionará um coordenador de acessibilidade para cada local de
votação com o objetivo de verificar as condições do local e a necessidade
de remoções de barreiras físicas ou de realizar outras adaptações simples,
passíveis de serem executadas a tempo da votação. O coordenador
atuará também no atendimento ao público com deficiência e mobilidade
reduzida no dia do pleito;

d) Projeto Libras - cadastramento de colaboradores com conhecimento em
LIBRAS alocados, preferencialmente, em locais de votação que possuem
eleitores surdos ou com deficiência auditiva;
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e) Treinamento de mesários, foram incluídos o folder "O voto ao alcance
de todos" e a cartilha "Dicas de relacionamento com as pessoas com
deficiência", elaborados pela Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida de São Paulo – SMPED, contendo
dicas sobre o modo de recepcionar e encaminhar os eleitores com
deficiência ou mobilidade reduzida (gestantes, idosos, pessoas com
gesso, etc.), no dia da eleição.
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PROJETO LIBRAS

O TRE/SP deu início, no ano de 2013, ao Projeto Libras, que tem por objetivo a
celebração de convênios e parcerias com instituições representativas da sociedade
civil objetivando cadastrar colaboradores com conhecimento em Libras para auxiliar
nas eleições, possibilitando o adequado atendimento e orientação aos eleitores surdos
ou com deficiência auditiva.

Na época, não havia o cadastramento desses colaboradores, de modo que os eleitores
surdos ou com deficiência auditiva dependiam da vocação e habilidade das pessoas
(mesários ou apoios logísticos) que os atendessem.

Outro problema identificado é o fato dos cidadãos não procurarem esta Justiça
Especializada para atualizar os seus dados e condições pessoais.
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PROJETO LIBRAS

Em maio de 2013, em nosso banco de dados constavam 594 registros de pessoas com
deficiência auditiva, sendo 29 eleitores distribuídos em 28 locais de votação da Capital
e os demais distribuídos em 202 locais de votação no Interior.

Para ilustrar a baixa correspondência entre os dados constantes do cadastro eleitoral e
o universo de pessoas com deficiência auditiva, apresenta-se o quadro abaixo:
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PROJETO LIBRAS

Durante as reuniões com as entidades convidadas a participar do projeto, houve
consenso no sentido de que, para que o projeto seja eficiente, há a necessidade de se
identificar os locais de votação que possuem eleitores surdos ou com deficiência
auditiva, de modo que os voluntários com conhecimento em Libras sejam alocados
preferencialmente nesses locais.

Com a relação atualizada dos locais de votação que possuem eleitores surdos e com
deficiência auditiva, a Justiça Eleitoral tem como quantificar o número mínimo de
voluntários com conhecimento em LIBRAS necessários, que são alocados
preferencialmente nesses locais.





IDENTIFICAÇÃO VISUAL - COLABORADOR LIBRAS

● Todos os colaboradores que atuam no dia da eleição com foco na
acessibilidade são identificados por meio de camisetas padronizadas

● TRE-SP desenvolveu, em 2013, o padrão de identificação visual do projeto

● Foram seguidas as diretrizes obtidas junto ao Núcleo de Comunicação e
Acessibilidades - Setor Bilíngue Libras/Português da Universidade Federal de
Minas Gerais – UFMG.

● Foram utilizadas imagens de domínio público.

● Símbolo "Acessível em Libras" se diferencia do símbolo de identificação da
surdez e deficiência auditiva (símbolo da orelha cortada) pois representa a
presença de pessoas com fluência em Libras, ou seja, a presença de agentes
da acessibilidade em Libras.

● Como o projeto visa atender também deficientes auditivos - não usuários de
Libras – optou-se pela utilização dos dois símbolos.





● Eleições 2014 - 67 cartórios participantes e  275 colaboradores com 
conhecimento em LIBRAS designados. 

● Eleições 2016 - 32 cartórios participantes e 275 colaboradores designados.
● Eleições 2018 - 120 cartórios participantes e 563 colaboradores designados.

RESULTADOS

2014

2016

2018



● 2013 - 594 eleitores com deficiência auditiva
● 2015 - 2.366 eleitores com deficiência auditiva
● 2019 - 8.151 eleitores com deficiência auditiva

RESULTADOS

Evolução do registro da situação dos eleitores com deficiência 
auditiva no cadastro da Justiça Eleitoral de São Pa ulo



Coordenador de 
acessibilidade

10.000 
pessoas nomeadas

Coordenador LIBRAS
563 

pessoas nomeadas

Locais de votação
10.500

locais vistoriados

Transporte específico 
155 municípios 

incluídos no projeto

RESULTADOS - Eleições 2018

Mesários
398.000 

Pessoas treinadas

Acessibilidade



PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

AVALIAÇÃO DO PROJETO LIBRAS E COORDENADOR DE ACESSIBILIDADE  

RESULTADOS - Eleições 2018

Tipo de colaborador Quantidade de 
pessoas designadas

Quantidade de pessoas 
que participaram da 

pesquisa de satisfação

Coordenador de 
acessibilidade

10.535 1.278

Coordenador LIBRAS 563 92



RESULTADOS    2018



RESULTADOS    2018



PRÓXIMOS PASSOS

O TRE-SP convoca cerca de 500 mil colaboradores para atuar nas
eleições.

Assim, o TRE-SP entende que há margem para expansão do
programa de acessibilidade e continuará investindo na
disseminação da cultura de respeito à pessoa com deficiência junto
aos demais colaboradores.



PRÓXIMOS PASSOS

Construção de novas parcerias - com o avanço do programa o TRE-SP 
tem conquistado credibilidade e espaço para firmar parcerias com outras 
entidades que atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência e 
na promoção da igualdade social

A cidade de São Paulo sediou as Paralimpíadas
Universitárias, entre 24 e 27 de julho de 2019.

O TRE aproveitou a realização desse evento
nacional para chamar a atenção do seu público-alvo no
Estado.

A campanha foi veiculada ao longo do mês de julho,
transmitindo mensagens de paratletas sobre a importância
do voto e os caminhos para exercer esse direito





OBRIGADO !
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