
ATA DE REUNIAo ORDINARIA - COMiSsAO PERMANENTE DE
 
ACESSIBILIDADE E INCLUSAO
 

Aos onze dias do mes de marco de dois mil e dezenove, as quatorze horas, no 
Salao Nobre da Presidencia (170 andar), reuniu-se a Comissao Permanente de 
Acessibilidade e lnclusao do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Reqiao, 
designada pela Portaria GP 37/2017.Presentes 0 senhor Presidente da Comissao, 
Juiz Alvaro dos Santos, Juiz do Trabalho Rafael de Almeida Martins e os membros 
Jairo Maurano Machado, Fauzi EI Kadri Filho, Marcus Geraldo de Castro Justino, 
Raquel Lorca Vieira e Flavio Roberto Opusculo Cabral. 

Abertos os trabalhos 0 Dr. Alvaro agradeceu a presence de todos e comemorou a 
possibilidade de coordenar 0 Comite, incitando a todos que participem com 
efetividade e dedicacao em prol de resultados conclusivos de modo a cumprir a 
flnalidadedaexistencia do Cornite. 

o Dr. Rafael Martins informou que conforme reuniao realizada segunda-feira 
passada, a partir do inicio da qestao da pr6xima diretoria da AMATRA XV em 
01 .04, teremos mais esta Entidade a disposicao para auxiliar no desenvolvimento 
dos nossos trabalhos, da melhor forma possivel. Ademais, seria possivel a 
utilizacao ate mesmo da ESMAT como forma deauxilio com palestras e ou com a 
inclusao do tema no TJC. 

Fauzi abordou a acao de Sensibilizacao sobre Acessibilidade e os Direitos das
 
Pessoas com Deficiencia" da Comissao Permanente de Acessibilidade e lnclusao
 
do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Reqiao (apresentou relat6rio). Disse mais
 
que 0 evento foi coroado de sucesso.
 
Reiterou a solicitacao de inclusao na Comissao da servidora Raquel Lorca Vieira,
 
servidora da Secretaria de Saude, Area de Assistencia Social. "
 
Lembrou da necessidade de pesquisa por parte dos membros da Comissao a
 
respeito de profissionais que possam realizar palestras sobre acessibilidade e
 
inclusao.
 
Alertou acerca do calendario de eventos para 2019 ou seja :
 
- Semana do dia 21/09/2019 - Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiencia:
 
Evento em parceria com 0 Instituto Magnus (unico centro de formacao de caes

guia do Estado de Sao Paulo) no F6rum Trabalhista de Sorocaba, a fim de
 
sensibilizar para a "necessidade de socializacao de caes-quia em formacao junto a
 
famflias socializadoras da Reqiao Metropolitana de Sorocaba;
 

- Evento no dia 22/10/2019, como parte da Semana do Servidor: em formato de
 
Mesa Redonda, com a participacao da servidora Daniela Kovacs, chefe da Sessao
 
de Acessibilidade do TRT da 2a Reqiao e de servidores com deficiencia doTRTda
 
15a Reqiao a serem convidados;
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- Evento em torno do dia 03 de dezembro de 2019- Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiencia: acao de sensibilizacao a ser realizada nas unidades de 
Campinas (Sedes Judicial e Administrativa e Forum Trabalhista) sobre as 
dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiencia fisica , com especial 
enfoque sobre 0 uso de cadeia de rodas. ' 

Citou mais: que 0 Programa de Acompanhamento de Pessoas com Deficiencia em 
atividade no TRT da 15a Reqiao (Anexo): visa a sistematizar uma rotina de 
atendimentos e acompanhamento aos magistrados, servidores, terceirizados e 
estaqiarios com deficiencia no TRT15a da Reqiao. Como esta acao esta prevista 
de acordo com a Resolucao 230/2016 do CNJ, Capitulo III, Secao III (Da lnclusao 
de Pessoa com Deficiencia no Service Publico), houve a suqestao de que deveria 
haver uma reqularnentacao deste programa por meio de · publicacao pela 
Presidencia do Tribunal. 

Necessidade de haver priorizacao ..dos processos administrativos referentes a 
aquisicao de equipamentos destinados a oferecer condicoes de trabalho 
adequadas as pessoas com deficiencia, a exemplo do PROAD 12282/2018, que 
trata da aquisicao de monitores de 32 polegadas para servidores com baixa visao. 

Possibilidade de a pr6xima reuniao da comissao ser realizada na sede do Instituto 
Magnus , na cidade de Saito de Pirapora, a fim de tratarmos da acao em parceria 
com este centro de formacao de caes-quia e conhecermos a estrutura de suas 
instalacoes. 

Foram discutidos assuntos relativos referente aos services de Tecnologia da 
lnformacao, tais como: Verificar a possibilidade de testar os softwares Rybena e ' 
Vl.ibras na infraestrutura do TRT15 . 

- Quanto ao Rybena : Verificar se e compativel com 0 software utilizado no portal 
do TRT15 (Liferay); Verificar a possibilidade de ser gratuito para TRT15; Estudar e 
compreender a ferramenta; Avaliar outras ferramentas (se houver) para 0 mesmo 
fim; 

- Ja no tocante ao VLibras: Entender melhor como funciona o.plugin, pois parece 
nao depender da infraestrutura interna de T.1. do TRT15 ; Realizar teste ever 0 

funcionamento, caso seja bom verificar como passar a informacao para que 0 

usuario fim 0 utilize. . 

Foram coletadas algumas inforrnacoes 'a respeito de problemas/dificuldades no 
uso dos softwares disponibilizados pelo TRT15 com 0 Jairo, tais como : 

- Alguns re-captcha no portal do TRT15 ao ser validado via audio 0 mesmo 
apresenta em lingua inglesa. Acao a ser realizada : Sera realizado levantamento 

, completo de todos re-captcha utilizado no ambiente do TRT15 e avaliar se e 
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possivel deixar somente em portuques, 

- Ao usar 0 ChronosWeb em algum momenta que utilize a caixa de cornbinacao, 
ao clicar a paqina e recarregada. Esse problema precise entender melhor e talvez 
ate fazer esse teste com 0 Jairo. Acao a ser realizada : Programar contato com 0 

Jairo para maiores inforrnacoes. 

- LibreOffice nao tem tanta compatibilidade com os leitores de tela utilizado 
(NVDA). 

Acao a ser realizada: Verificar se a nossa versao esta atualizada, caso nao esteja 
avaliar a mais atualizada possivel ever se a compatibilidade melhore. 0 melhor 
software para isso, de acordo com 0 Jairo e 0 Microsoft Word, porern envolve 
custo de aquisicao. Listar contato no Gmail nao retorna corretamente. Acao a ser 
realizada: Sera necessario realizar teste com 0 Jairo . 

Conseguir maior envolvimento da SETIC junto ao grl.;Jpo de acessibilidade, definir 
algumas estrateqias de melhoria nas aplicacoes utilizadas e conscientizacao do 
tema. . 

Alem de outros comentarios Jairo observou que, de modo geral, 0 site do TRT15 e 
os sistemas constantes no ambiente Extranet apresentam navegabilidade razoavel 
por meio dos leitores de tela Virtual Vision e NVDA, seja em relacao aos 
elementos existentes na tela (botoes, links, qraficos, tabelas), seja no que diz 
respeito a disponibilzacao de conteudo acessivel. Todavia a observancia dos 
protocolos de acessibilidade WEB (W3C e WCAG) durante a construcao e 0 

desenvolvimento daqueles sistemasbem como de seus respectivos conteudos 
poderia tornar a navegabilidade ainda melhor. E que a adocao dessa medida 
oferece maior compatibilidade entre 0 conteudo WEB e 0 leitor de tela ou outro 
software de acessibilidade, facilitando a naveqacao pelo usuario. Mais, 0 

ofereciniento do recapcha (seja no site do TRT15, seja no PJE) por meio de 
audios em portuques e mais nitidos facilitaria 0 acesso as inforrnacoes que 
demandam esse mecanismo, como no caso de consultas de processos e de 
jurisprudencia. Atualmente, os audios sao em inqles e de dificil compreensao. E 
continuou , alertando sobre a dificuldade para localizar determinado endereco de e
mail ao digitar parte do nome ou do grupo. 0 leitor de tela nao identifica a janela 
popup que se abre com as opcoes. 0 software tarnbern nao indica a opcao para 
marcar a confirrnacao de leitura pelo destinatario. 

Finalmente, indicou como referencial a paqina de acessibilidade do C. CSJT, a 
qual contern alguns dos itens acima, inclusive- 0 aplicativo Vlibras, mencionado 
durante a reuniao. 
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Nada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos, com os 
agradecimentos do Sr. Presidente da Comissao pela presence dos demais 
membros, razao pela qual segue a Ata devidamente assinada por mencionada 
autoridade. 

ALVARO ~OS SANTbs 
Presidente da Comissao Permanente de Acessibilidade e Indus 0 

Tribunal Regional do Trabalho da 15a Reqiao 
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