
ATA DE REUNIÃO   ORDINÁRIA   – COMISSÃO PERMANENTE DE   
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no 
Salão Nobre da Presidência (17º andar), reuniu-se a Comissão Permanente de 
Acessibilidade  e  Inclusão  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  15ª  Região, 
designada pela Portaria GP 37/2017.Presentes o senhor Presidente da Comissão, 
Juiz Alvaro dos Santos, Juiz do Trabalho Rafael de Almeida Martins e os membros 
Jairo Maurano Machado, Fauzi El Kadri Filho, Marcus Geraldo de Castro Justino, 
João Augusto Germer e Sisenando Gomes Calixto de Sousa.

Abertos os trabalhos o Dr. Alvaro agradeceu a presença de todos e procedeu à 
leitura da ata da última reunião, realizada no dia 19 de março de 2019.
Após, seguiu-se à pauta do dia:

1- Questionário de apuração da satisfação dos servidores PNE com ação do 
TRT:

O servidor Fauzi apresentou aos demais membros as questões formuladas pela 
Secretaria  de  Saúde  para  inclusão  no  questionário.  Esclareceu  que  seriam 
formulários diferentes, destinados a servidores e chefia. o Dr. Alvaro apresentou 
preocupação quanto ao questionário destinado à chefia, mas os demais membros, 
em especial  Sisenando e Marcus, ressaltaram a importância de se averiguar a 
visão do superior hierárquico, e suas expectativas, em relação ao servidor PNE.
Discutiu-se ainda a forma de divulgação, o grau de detalhamento das questões e o 
meio eletrônico.
O Dr. Alvaro ressaltou a necessidade de se destacar a importância do servidor 
responder ao questionário, embora deva ser voluntário, eletrônico e não-anônimo. 
Esclareceu, ainda, a obrigatoriedade de vinculá-lo à Resolução CNJ 230 (artigo 
21).
Com a concordância de todos, sugeriu-se a aplicação do questionário no período 
de 16 de setembro até 25 de outubro do corrente ano, com divulgação antecipada.

2- Ação junto ao Instituto MAGNUS de Sorocaba:
A ação  consiste  em  visita  ao  FT  de  Sorocaba  dos  idealizadores  do  Instituto 
Magnus, que cuida do treinamento e a formação de Cães Guia para divulgação do 
projeto no sentido de buscar a identificação de "Famílias Socializadoras", ou seja, 
que se disponham a participar do adestramento dos cães para atuações futuras 
junto às pessoas que necessitem dos trabalhos que esses cães podem prestar.
O servidor Fauzi comprometeu-se a estabelecer contato com o Instituto e definir a 
data, pretendida para a semana de 23 a 27 de setembro.  Fará também contato 
com a Diretoria do Fórum de Sorocaba. 
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3-  Inclusão  de  membro  no  Comitê  -  impossibilidade  pelo  art.  299  do 
Regimento Interno:

Antes  de  qualquer  deliberação  a  respeito,  os  membros  concordaram  que  se 
consulte os demais sobre o interesse em permanecer na Comissão para, então, 
deliberar acerca da inclusão de novos membros - em especial da servidora Raquel 
Lorca Vieira -, diante do limite estabelecido no artigo 299 do Regimento Interno - 
considerando que, segundo a Resolução 230, a Comissão de Acessibilidade deve 
ser permanente e, portanto, submete-se ao referido artigo do RITRT15.

4 - Criação de unidade administrativa - solicitação para Prêmio do CNJ:

O Dr. Alvaro, inicialmente, sugeriu que a unidade fosse formada pela servidora 
Raquel Lorca Vieira, mas, da análise do normativo do TRT2, tomado como base, 
observou-se  que  naquela  Região,  a  unidade  administrativa  é  formada  por 
Desembargador e outros servidores, com função específica.
Contudo, discutida a criação da unidade administrativa neste TRT15, em função 
da evidente restrição orçamentária e, especialmente, de servidores, concluiu-se 
que não há possibilidade de criação, neste momento, da unidade.
Assim, diante de tal cenário, o servidor Fauzi esclareceu que as atribuições de 
eventual administrativa, por ora, podem ser exercidas pela Secretaria de Saúde. O 
D. Acrescentou que o próprio Comitê pode assumir esse encargo.

5 - Assuntos Gerais:

- Evento no dia 23/10/2019, das 17h às 19h, como parte da Semana do Servidor: 
em formato de Mesa Redonda, com a participação de servidores com deficiência 
do  TRT  da  15ª  Região  a  serem  convidados -  convite  feito  aos  servidores 
Sisenando e Jairo;

- O servidor Sisenando ressaltou a necessidade de ser haver divulgação de dados 
importantes de acessibilidade, com facilidade de acesso por todos os membros da 
Comissão - sugeriu a disponibilização pelo Google Drive.
O  servidor  Fauzi,  para  iniciar  essa  divulgação,  comprometeu-se  a  enviar  o 
Relatório da 1ª avaliação dos servidores, com a concordância dos demais;

- O servidor Sisenando informou que desenvolveu um sistema informatizado de 
trabalho, por meio do qual há uma sensível diminuição no número de "clicks" para 
o acesso de dados de um modo geral - especificamente no PJe, o servidor, em 
razão desse sistema, otimiza os procedimentos e, dessa forma, tramita uma média 
mensal de 3.000 (três mil) processos, enquanto que a média mensal de outros 
servidores da unidade é de 300 (trezentos).
O servidor Sisenando ressaltou, contudo, que o sistema trabalha por meio de um 
"robô" e que ainda não tem a capacidade de analisar o mérito de um recurso, mas 
tão somente de realizar procedimentos que não envolvem análise do mérito.
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De toda forma, o Dr. Alvaro pediu autorização ao servidor para que esse sistema 
seja levado a conhecimento da Presidência do TRT, bem como da Vice-Presidente 
Judicial, para eventual utilização na Seção de Recurso de Revista, que hoje conta 
com um saldo elevado de processos, o que foi prontamente autorizado.
- Dr. Rafael apresentou a ideia do projeto "Inclusão na Mediação", que tem por 
objetivo a aproximação do servidor com deficiência da mediação. Após discussão 
do tema entre os demais membros, o Dr. Rafael comprometeu-se a apresentar na 
próxima reunião o referido projeto com maior detalhamento.

-  O  servidor  Marcus  apresentou  novamente  assuntos  relativos  referente  aos 
serviços de Tecnologia da Informação, tais como: 

1) Quanto ao Rybená:  informou que o sistema pode ser instalado via "plugin" no 
portal  do TRT15, com o custo de R$650,00/mês,  mas com a possibilidade da 
disponibilização gratuita, o que está sendo negociado;

2) VLibras: o sistema pode ser acessado via logo de acessibilidade no site do 
Tribunal, a ser inserido pela Seção de Multimídia.

3) Re-captcha no portal do TRT15: mantida a ação sobre o levantamento completo 
de todos re-captcha utilizado no ambiente do TRT15 e avaliar se é possível deixar 
somente em português.

Nada  mais  havendo  a  tratar,  deram-se  por  encerrados  os  trabalhos,  com  os 
agradecimentos  do  Sr.  Presidente  da  Comissão  pela  presença  dos  demais 
membros, razão pela qual segue a Ata devidamente assinada por mencionada 
autoridade.
Com todos  de acordo  ficou  de liberado  que a  próxima reunião  do Comitê  de 
Acessibilidade será realizada no dia 01/10/2019 as 15hs neste mesmo local, com 
pauta que será oportunamente definida.

                                 

                                                     ALVARO DOS SANTOS
                     Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão
                                   Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
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