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PLANO DE TRABALHO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Título:  

 

PROGRAMA TST  

 

Atos de instituição:  

 

ATO.GP.GDGSET.SEGPES.CDEP.Nº 235, publicado em 21 de maio de 2010; 

ATO TST.GP.Nº 344/2011, publicado em 27 de maio de 2011; 

ATO TST.GP.Nº 365/2011 publicado em 17 de junho de 2011. 

 

Coordenador:   

 

Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, Dr. Gustavo Caribé de 

Carvalho 

 

Comissão Especial de Acessibilidade:  

 

José Francisco de Araujo - (Gabinete da Presidência) 

Silvania Maria da Silva Batista de Araújo - (Órgão Judicante) 

Lilian Vasconcellos França Volpato - (Coord. da Manutenção e Projeto) 

João Luis Anwar El Sadat Paula Leitão - (Coordenadoria de Saúde) 

Claudson dos Santos Melo - (Secretaria de Tecnologia da Informação) 

Ekaterini Sofoulis Hadjirallis Morita - (Coordenadoria de Desenvolvimento 

de Pessoas) 

Zélia Maria de Melo Silva - (Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas) 

Mário Rodrigues Correia - (Secretaria da Comunicação Social) 
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2. RELATÓRIO. 

 

A Comissão Especial de Acessibilidade instituída 

por atos normativos da Presidência o Tribunal Superior do Trabalho, 

realizou sua primeira reunião no dia 7 de junho de 2011, sob a 

coordenação do Diretor-Geral da Secretaria, Dr. Gustavo Caribé. 

Na ocasião os participantes elegeram para 

Presidência da Comissão o servidor José Francisco de Araújo, lotado 

no Gabinete da Presidência do Tribunal. 

Foram realizadas outras três reuniões (dias 10, 

17 e 22/6/2011), nas quais foram debatidos os assuntos pertinentes 

à acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 

no âmbito do TST. Foram distribuídas as seguintes atividades aos 

membros da Comissão: 1) elaboração de minuta de regulamentação do 

“Programa TST Inclusão”; 2) levantamento do normativo vigente acerca 

das especificações técnicas necessárias para a acessibilidade nas 

instalações prediais, bem como o atendimento à referida norma; 3) 

levantamento do quantitativo de servidores do TST portadores de 

deficiência; 4) realização de contato com órgãos públicos que 

apresentam programas de acessibilidade visando conhecer as práticas 

adotadas; 5) a criação de logo para o programa. 

A Comissão, representada por três de seus 

participantes, realizou visita à Câmara dos Deputados visando 

conhecer o Programa de Acessibilidade daquele órgão e obter 

referências para sua atuação.  

As atividades distribuídas e desenvolvidas pelos 

participantes da Comissão proporcionaram constatações e debates, 

resultando na elaboração deste plano de trabalho. 

A Comissão deliberou acerca da necessidade de 

publicação de Ato de implantação do Programa TST Inclusão, que terá 

como escopo a centralização das ações internas do Tribunal para 

promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida. O Programa TST Inclusão atuará em consonância com as 

competências atribuídas à Comissão Especial de Acessibilidade, nos 
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termos do artigo 4º do ATO.GP.GDGSET.SEGPES.CDEP.Nº 235, de 21/5/2010, 

republicado em 27/05/2011.     

 

 

3. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

A partir dos levantamentos realizados pela 

Comissão, constatou-se:  

 Carência de uma política de acessibilidade no 

âmbito deste Tribunal para tratar o tema relacionado às pessoas com 

deficiência. 

 Subutilização dos triciclos motorizados, que ao 

invés de estarem em pleno funcionamento nas portarias do Tribunal, 

encontram-se parados em lugar diverso daquele para o qual foi 

adquirido. 

 Necessidade de treinamento específico aos 

atendentes e seguranças que atuam junto às portarias visando 

prepará-los para lidar com pessoas portadoras de deficiência, que 

auxiliará no fortalecimento da imagem do TST no que diz respeito à 

preocupação com a inclusão social.  

 Inadequação do acesso à Coordenadoria de Saúde 

uma vez que não atende com eficácia às pessoas com deficiência ou 

que tenha a mobilidade reduzida, ainda que temporariamente, 

considerando que o acesso pela garagem e dependente de elevador 

dificulta sobremaneira a chegada até a sua recepção. 

 Escassez de publicação de conteúdo acessível 

nos sítios Internet e Intranet, de modo a atender às pessoas com 

deficiência visual completa ou com baixa visão no caso de 

publicação por vídeo, ou com deficiência auditiva na hipótese de 

publicações por áudio. 

 Indisponibilidade de programa computacional 

específico (com certificação do fornecedor) para auxiliar nas 

atividades laborais de servidores com baixa visão.  

Importa anotar que em visita ao Programa de 

Acessibilidade da Câmara dos Deputados, verificou-se que aquela 

instituição governamental poderá servir de referência para fins de 

acessibilidade de comunicação digital. 



 
 

 

 
 
 
Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

5 

 

No que diz respeito às instalações prediais 

verificou-se: 

 Embora atendendo a normas técnicas, os vasos 

sanitários disponíveis nos banheiros do 

Tribunal não contemplam integralmente as 

reais demandas de todas necessidades das 

pessoas com deficiência física motora; 

 a falta de piso tátil para atender às 

pessoas com deficiência visual no que diz 

respeito ao seu deslocamento nas instalações 

do Tribunal.  

 carência sinalização para atender às 

necessidades das pessoas com deficiência 

sensorial e/ou com baixa visão. 

 os espaços físicos dos auditórios e salas de 

sessões do Tribunal precisam de melhoria e 

reforma no tocante à acessibilidade para as 

pessoas com deficiência física motora, 

visual e auditiva.  

Ademais, a necessidade de verificar a eficácia 

dos procedimentos de priorização na tramitação dos processos 

judiciais ou administrativos no âmbito desta Corte.  

Dentre outros pontos que se visa equacionar ao 

longo do desenvolvimento dos trabalhos do Programa TST Inclusão, 

merece destaque referenciar-se à necessidade de formação de uma 

nova cultura organizacional no sentido de aprimorar as relações 

entre os seres humanos de modo a promover o desaparecimento ou 

minimização do preconceito e discriminação desfavorável às pessoas 

com deficiência. 

Por último, constatou-se a necessidade de 

apuração de dados concretos acerca do público interno e externo 

desta Corte para a adequada formatação da política de 

acessibilidade a ser desenvolvida pelo Programa TST Inclusão, com 

vistas à melhoria continua no atendimento às pessoas com 

deficiência. 
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4. PÚBLICO-ALVO 

 

O público-alvo do Programa TST Inclusão é 

composto de autoridades, servidores, trabalhadores contratados, 

visitantes, convidados, telespectadores, internautas e toda e 

qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida que 

pretender estabelecer contato com o Tribunal Superior do 

Trabalho. 

 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 – Geral 

Implantar no Tribunal Superior do Trabalho uma 

política de inclusão social das pessoas com deficiência, 

compreendida como a eliminação de barreiras físicas, 

psicológicas, de comunicação, cultural e atitudinal, de modo a 

promover um ambiente com respeito à dignidade da pessoa humana, 

livre de qualquer preconceito e com foco na redução das 

desigualdades. 

 

 

5.2. Específicos 

a) propor a realização de ações internas de 

capacitação, visando à conscientização e à preparação dos 

servidores para o atendimento às pessoas com deficiência; 

b) acompanhar obras e instalações físicas de 

modo a garantir acessibilidade para as pessoas com deficiência, 

propondo as alterações necessárias; 

c) apreciar toda e qualquer aquisição de móveis 

e equipamentos, assim como os projetos de construção ou reforma 

de imóveis, de modo a ser observado o atendimento das 

necessidades especiais, emitindo parecer conclusivo; 
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d) acompanhar a concessão de prioridade na 

tramitação dos processos, nos termos da Lei n° 12.008, de 29 de 

julho de 2009; 

e) manter banco de dados atualizado com 

servidores ou profissionais que atuem como intérpretes para a 

indicação nos casos em que os partícipes de processos 

administrativos ou judiciais forem pessoas portadoras de 

deficiência; 

f) propor a aquisição de equipamentos de 

comunicação voltados para pessoas com deficiência, bem como a 

adaptação de sistemas e dos diversos recursos tecnológicos 

visando à acessibilidade; 

g) propor a aquisição de equipamentos de 

autoatendimento para consulta processual acessíveis, com sistema 

de voz ou leitura de tela para pessoas com deficiência visual e 

com altura compatível para usuários de cadeira de rodas; 

h) propor as demais medidas que se fizerem 

necessárias para a remoção das barreiras físicas, 

arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, acompanhando sua 

implementação, a fim de promover o amplo e irrestrito acesso ao 

Tribunal das pessoas com deficiência e melhorar a qualidade na 

prestação do serviço jurisdicional; e 

i) opinar nos editais de concurso público deste 

Tribunal, antes de sua publicação, de modo a ser observada a 

reserva de cargos para pessoas portadoras de deficiência, 

emitindo parecer conclusivo. 

j) Difundir uma cultura de inclusão no âmbito 

do Tribunal Superior do Trabalho, buscando sensibilizar, por 

meio da conscientização, o público interno desta Corte, de modo 

a receber positivamente as pessoas com deficiência, contribuindo 

para a formação de ambiente solidário e sem discriminação. 
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6. PLANO DE TRABALHO  

 

 

6.1 - Realizar levantamento de necessidades por 

meio de entrevistas utilizando instrumento próprio, visando 

verificar as carências dos servidores com deficiência no que se 

refere à adequação profissional e de acessibilidade no âmbito do 

Tribunal. 

Responsabilidade: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 

6.2 – Indicar a unidade responsável pela 

guarda, zelo e manutenção dos triciclos (de que se utilizam 

pessoas com deficiência física motora ou mobilidade reduzida), 

que ficarão disponíveis nas portarias dos blocos A e B do TST. 

Responsabilidade: Coordenador da Comissão Especial de 

Acessibilidade 

6.3 – Fornecer etiqueta produzida em material 

plástico adesivo para afixação no para-brisa dos automóveis dos 

servidores e funcionários com deficiência física motora, a fim 

de que os agentes de portaria possam abrir a cancela de acesso 

aos estacionamentos e/ou garagem sem causar desconfortos ou 

constrangimentos às pessoas com deficiência. 

Responsabilidade: Coordenador da Comissão Especial de 

Acessibilidade 

6.4 - Viabilizar a concessão de vaga de garagem 

no subsolo a todos os servidores com deficiência motora que se 

utilizam de veículo automotor, a considerar o quantitativo de 

pessoas com essa necessidade especial e o respectivo percentual 

em relação ao total das vagas na garagem. 

Responsabilidade: Coordenador da Comissão Especial de 

Acessibilidade 
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6.5 – Reativar ou criar portas de fácil acesso 

(de modo objetivo) à Coordenadoria de Saúde para as pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida (ainda que temporariamente), 

visto os obstáculos atualmente identificados, como é o caso da 

portaria pelo subsolo e dependente de elevador. 

Responsabilidade: Coordenadoria de Saúde 

 

6.6 – Capacitação dos servidores e funcionários 

que atuam na recepção das guaritas de acesso, das portarias dos 

blocos A e B do Tribunal, assim como das demais unidades 

(serviço médico, espaço memorial e restaurante) para atendimento 

às pessoas com deficiência. 

Responsabilidade: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 

6.7 – Criar espaço no portal do TST na internet 

e intranet com a finalidade de divulgar o Programa TST Inclusão, 

bem como servir de referência aos usuários com deficiência no 

sentido de direcioná-los na utilização dos recursos tecnológicos 

disponíveis com acessos de acordo com as suas necessidades no 

ambiente virtual do Tribunal.  

Responsabilidade: Secretaria de Tecnologia da Informação 

 

6.8 – Levantamento das providências e 

procedimentos a serem adotados para instalação de piso tátil, 

sinalização em braile e adaptação de auditórios e salas de 

sessões para os múltiplos acessos às pessoas com deficiência 

física, motora, sensorial e intelectual, ou com mobilidade 

reduzida. 

Responsabilidade: Coordenadoria de Manutenção de Projeto 
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6.9 – Identificar o quantitativo e os 

mecanismos de priorização de tramite dos processos judiciais e 

administrativos em que são partes as pessoas com deficiência, 

bem como propor medidas de aprimoramento e eficácia dos 

procedimentos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 

Responsabilidade: Presidente da Comissão e o representante do 

Órgão Judicante. 

6.10 – Planejamento e realização do evento de 

lançamento do Programa TST Inclusão, com o objetivo de 

sensibilizar a todas as pessoas no âmbito desta Corte e 

estimular a cultura de respeito às diferenças e da não 

discriminação às pessoas com deficiência. 

Responsabilidade: Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas 

 

6.11 – Elaboração das diretrizes do Programa 

TST Inclusão, conjugando-o com os parâmetros do Planejamento 

Estratégico do Tribunal, de modo a servir de fundamento para a 

execução das ações voltadas para: 

a) Acessibilidade Física  

• Obras de adaptação: 

   - calçadas  

   - vagas nos estacionamentos 

   - áreas de circulação horizontal e vertical 

   - corrimãos e guarda-corpos nas escadas 

   - sanitários 

   - auditórios 

   - plenários 

   - rampas 

• Equipamentos: 

   - triciclos motorizados 

   - cadeiras de rodas 

   - frota de veículos 

   - terminais de autoo-atendimento 

• Adequação de mobiliário 
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b) Acessibilidade de comunicação  

• Portal na Internet: 

  - normatização 

  - adaptação das páginas 

  - aquisição de software e equipamentos 

• Interpretação de LIBRAS (Língua Brasileira de 

Sinais): 

   - TV TST 

   - portarias 

   - eventos 

   - vídeos institucionais 

• Inserção de legendas em tempo real: 

   - TV TST 

   - eventos 

   - vídeos institucionais 

• Inserção de áudio-descrição:  

   - TV TST 

   - eventos 

   - vídeos institucionais 

   - portal na Internet 

• Publicação de legislação em formatos alternativos: 

   - braille 

   - áudio 

   - caracteres ampliados 

   - LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

• Sinalização visual, tátil e sonora: 

   - braille: 

       . corrimãos 

       . placas indicativas 

       . totens informativos 

   - piso podotátil 

   - sonorização em elevadores 

   - vagas nos estacionamentos 

• Aquisição  e  desenvolvimento  de  software  e 

equipamentos de telecomunicações para atender às 

necessidades das pessoas com deficiências 

  

• Adequação dos portais e sítios da internet para 

servir as especificações da Cartilha do Modelo de 

Acessibilidade do Governo Eletrônico (e-MAG) 
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c) Sensibilização  

• Palestras 

• Material de divulgação 

• Apresentações artísticas 

• Exposições 

• Eventos 

d) Capacitação  

• Recepcionistas 

• Agentes de segurança 

• Engenheiros e arquitetos 

• Analistas de informática 

• Provedores de conteúdo do Portal na Internet 

• Ambientação 

 

e) Interação externa  

• Palestras e consultoria para outras instituições 

• Fale Conosco 

f) Inclusão social  

• Fiscalização da Lei de Cotas nos concurso públicos 

• Contratação de serviços 

Responsabilidade: Diretor-Geral da Secretaria e todos os 

participantes da Comissão Especial de Acessibilidade  

 

6.12 – Deliberar e, se for entendido por bem, 

aprovar a minuta de regulamento que disciplina a composição, 

estrutura, competências e funcionamento internos da Comissão 

Especial de Acessibilidade, em conformidade com o Ato da 

Presidência do Tribunal que a instituiu.  

Responsabilidade: Comissão Especial de Acessibilidade 
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6.13 – Elaboração do plano de trabalho para o 

exercício seguinte, em consonância com o Planejamento 

Estratégico do Tribunal. 

Responsabilidade: Comissão Especial de Acessibilidade 

 

 

7. PROPÓSITOS DESTE PLANO DE TRABALHO 

 

O Tribunal Superior do Trabalho, instituição 

com responsabilidade social, no dever de servir de exemplo aos 

demais órgãos da Justiça do Trabalho, visa com a implantação do 

Programa TST Inclusão, consolidar uma imagem positiva perante a 

sociedade ao oferecer igualdade de oportunidades e respeito a 

qualquer pessoa humana, distanciando-se do preconceito e da 

discriminação. 

É certo que as conclusões das atividades 

desenvolvidas neste plano de trabalho, como também do Programa 

TST Inclusão, fornecerão subsídios e elementos necessários à 

tomada de decisões no que concerne à política de inclusão social 

de pessoas com deficiência no âmbito desta Corte. 

 

 

 

 


