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4ª. Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência 
 
 
 

Aos vinte e cinco do mês de outubro do ano de 2019, às 10:00 horas, no auditório da 

OAB/SP, sito na Rua Maria Paula, No. 35, 1º. Andar, em São Paulo – Capital, sob a 

presidência da Dra. Lucia Benito de Moraes Mesti, com o comparecimento dos seguintes 

advogados, colaboradores e convidados: Regina Leal, Pablo Ramon, Alessandra 

Rodrigues, César Eduardo Lavoura Romão, Luana Manini, Rafael Pacheco Gobara, Mario 

Hiroshi Ishihara, Maria de Fátima, José Carlos do Carmo , Karina Teixeira, Alex Valente, 

Carolina de Souza Barbosa, Ana Paula Rocha, Claudio Viana dos Santos, Caroline Melloni 

Cliber, Wanessa Magusson, Priscila Franco, Neivaldo Zovico, Andressa Luchiari de Souza 

(online), Augusto Sérgio Cruz de Toledo (online), Thiago Lúcio Rodrigues de Souza 

(online), de Oliveira lima (online), Ivana Tobias (online) e Maridelfa Pereira da Silva 

(online). Justificadas as ausências: Vivian Regina de Carvalho Camargo, Adile Manfredini, 

Cahuê Alonso Talarico, Fabiana Nunes e Janaina Wolf. Iniciados os trabalhos, dada a 

palavra a Dra. Lúcia, presidente da Comissão para apresentação do Sr. Neivaldo Zovico, 

Diretor Regional da FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos), 

para expor sobre o tema acessibilidade e comunicação surda. O Sr. Neivaldo expôs sobre 

o problema da dependência dos surdos de se comunicar com os advogados que não 

entendem a cultura surda para poder defendê-los corretamente, mesmo havendo a lei 

dispondo sobre equidade. Destacou a importância e necessidade dos advogados terem 

conhecimento sólido da cultura surda para poder exercer corretamente seu papel e 

representar as pessoas. Em sua percepção, a Defensoria Pública não funciona e mais 

parecem pensar apenas na parte financeira do que na defesa. Deu exemplo pessoal de 

uma situação de ação de interdição judicial movida contra ele que não havia intérprete 

judicial, apenas intérprete voluntário que não cabe no caso. Para ele, há uma necessidade 

de ter um contrato para intérpretes profissionais pois há uma necessidade específica do 

vocabulário jurídico. Continuou dizendo que em nome da FENEIS, faz um apelo para a 

OAB reconhecer a necessidade do valor dos intérpretes e também para a Defensoria 

Pública, pois os surdos acabam perdendo seus direitos pela falta de comunicação. 

Informou que quem tem perda auditiva pode até conseguir se comunicar, mas os surdos 

de nascimento não. Que a palavra principal é EQUIDADE, e o surdo não tem a parte 

cognitiva em pleno funcionamento no cérebro, por isso sua comunicação é VISUAL. Dra. 

Lucia agradeceu a exposição do Sr. Neivaldo e falou sobre a necessidade de mudança da 

cultura e que nas palestras da Comissão das Pessoas com Deficiência sempre haverá a 

tradução simultânea em libras. Informou também, que já foi enviada proposta com 

orçamento para a OAB para a contratação de profissionais tradutores para atuarem em 

todas as palestras. Nesse momento, pediu a palavra Dra. Luana que expôs sobre o Projeto 
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de curso de intérprete de libras no ESA – Escola Superior de Advocacia, projeto este para 

no ano de 2020. Seguidamente, após perguntado a todos os presentes e aos participantes 

on line sobre a ata da 3ª reunião desta Comissão sobre a possibilidade de aprovação nos 

termos encaminhados por mídia eletrônica, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, 

foi abordado o tema da organização da vivência sensorial designada para o dia 25.11.2019 

e resultado da vistoria técnica realizada pelo Dr. Cesar e Dra. Adile. Foi dada a palavra ao 

Dr. Cesar e ao Dr. Pablo que falou em nome da Dra. Adile que não pode comparecer neste 

dia. Foi definido que o melhor horário para realizar a vivência sensorial é pela manhã, 

com oferecimento de um café da manhã, em razão de serem muitos conselheiros. Foi 

sugerido o encontro no térreo do prédio para acolhimento das pessoas e aplicação dos 

limitadores como vendas, muletas, cadeira de rodas, etc e após ,a subida para o 2º andar 

para o café. Pelo Dr. Pablo foi dito que a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, 

em parceria com a OAB, cederá cadeiras de rodas para o evento, nas há necessidade de 

serem retiradas um dia antes. Dra. Lucia em conversa com a Daniele, assistente da OAB, 

irão definir corretamente a retirada do material e também no departamento jurídico, os 

termos de colaboração a serem feitos. Dra. Regina sugeriu ter alguma pessoa para 

posicionar no saguão do prédio os conselheiros voluntários e uma comunicação prévia 

pela garagem (na entrada) dirigida à Comissão e Parceiros. Dr. Cesar continuou expondo 

a sugestão de acolhimento da Comissão no dia do evento, informando que das 9:00 às 

10:00hs, os membros da Comissão receberão os conselheiros e farão um convite para 

aqueles que queiram participar da vivência sensorial. Todos os voluntários serão 

identificados com crachá. Após, foi dada a palavra para a Dra. Maria de Fátima, 

profissional da área de Recursos Humanos para inclusão no mercado de trabalho das 

pessoas com deficiência, compartilhou um pouco da sua experiência sobre as vivências 

sensoriais, destacando que a primeira coisa a ser feita é definir o objetivo da dinâmica, 

ouvir o que as pessoas que participaram acharam e depois fazer um fechamento do 

assunto. Quanto ao tipo de dinâmica a ser feita, sugeriu que primeiramente deve ser 

definido o objetivo, como por exemplo, se for acessibilidade arquitetônica, fazer em um 

local aberto. A Dra. Andressa (on line) perguntou sobre como são feitas as dinâmicas com 

as pessoas autistas e a Dra. Maria de Fátima respondeu que indica especialistas no 

assunto quando a deficiência é de ordem mental. Informou, também, que nas empresas 

a maior contratação é pessoas com deficiência auditiva e de locomoção. Quanto a 

vivência sensorial que a Comissão realizará no próximo dia 25 de novembro, é importante 

mostrar não somente os problemas, mas as alternativas de trabalho que são conquistadas 

com pessoas com deficiência, as pessoas que servirão de voluntários terem um correto 

treinamento sobre o objetivo da vivência sensorial para dar o correio apoio aos 

conselheiros. Dra. Andressa (on line) fez a sugestão de ter uma sala fechada com muitos 

estímulos de som, luzes, barulhos para entender o que a pessoa com autismo sente. Dr. 

Thiago (on line) fez a sugestão de serem formados grupos menores dentro da OAB para 
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ter uma maior adesão. Dr. Augusto comentou que além dos voluntários, também seria 

interessante ter um colega com deficiência como orientador junto aos conselheiros. Dra. 

Regina sugeriu colocar chamadas no site da OAB sobre os assuntos das Pessoas com 

deficiência, promovendo assim a relevância do assunto. Ao final das sugestões dos 

colegas e da exposição da Dra. Maria de Fátima, a Dra. Lucia agradeceu sua participação 

e as informações dadas sobre o tema vivência sensorial e por todos foi decidido que será 

melhor realizar uma reunião anterior a do dia 25.11.2019 para o fim de organizar 

corretamente a logística da vivência sensorial junto aos conselheiros. Terminado esse 

assunto, foi dado início a apresentação pela Dra. Lucia do Plano de Valorização do 

advogado (a) com deficiência. O plano que já foi encaminhado por WhatsApp ao grupo 

de membros e colaboradores da Comissão Especial de Pessoas com Deficiência, foi 

apresentado por slides e explicado cada tema pela Dra. Lucia, que ressaltou que o plano 

também se estende aos estagiários inscritos na OAB. Destacou que uma das diretrizes é 

a Comissão das Pessoas com Deficiência se tornar permanente e não especial. Com a 

aprovação do plano, a Comissão se tornará permanente. Obrigatoriedade – painel com 

abordagem específica da realidade social e profissional das Pessoas com Deficiência, 

objetivando a efetivação dos direitos dos advogados. O Plano consiste em 4 eixos que vão 

de encontro com as prerrogativas dos advogados, sendo eles: (I) Acessibilidade; (II) 

Inclusão Social; (III Emprego; (IV) Educação, e também no mesmo tema sobre Esportes, 

no qual será solicitada uma reunião com o Dr. Gabriel da CAASP para provocar essa 

demanda de inclusão das pessoas com deficiência em todas as categorias e campeonatos 

esportivos promovidos pela CAASP. Após a explanação da Dra. Lucia, foi ressaltado que 

essas são as diretrizes e necessário se faz pensar como colocá-las em prática, ações 

concretas para alcançar o resultado no dia a dia. Dra. Lucia perguntou se todos estavam 

de acordo com a Plano de valorização do advogado com deficiência e houve aprovação 

por unanimidade. Assim, o plano foi aprovado e será encaminhado para a Diretoria para 

inclusão em pauta para julgamento da sessão do Conselho da OAB para o próximo dia 

25.11.2019. Dra. Lucia noticiou do encontro de Presidentes das Comissões da OAB que 

acontecerá no dia 03.12.2019, convidando a todos que quiserem participar. Por fim, o 

Grupo de trabalho: SURDEZ/DEFICIÊNCIA AUDITIVA, da Equipe da Dra. Fabiana Nunes, 

Dra. Karina Teixeira e Dra. Luana Manini apresentou proposta com relação aos GTs: (I) 

Trabalho e Relação de Emprego (Coordenador Dr. Cesar Lavoura): Averiguar se os 

advogados e estagiários que se declararam ter deficiência auditiva (119) enfrentam 

alguma dificuldade em exercer a profissão nos espaços do Judiciário e da própria 

Instituição, (II) Educação e desenvolvimento (Coordenadora Dra. Vivian Camargo: Propor 

a ESA/SP um curso de capacitação em Libras inspirado no projeto que está acontecendo 

na OAB/PR com o objetivo de capacitar a advocacia paulista para atender as pessoas 

surdas; Viabilizar oficina básica para os funcionários da Ordem a fim de que eles possam 

atender os advogados, seus familiares e cidadãos surdos nos diversos serviços 
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disponibilizados na rede; Propor a ESA/SP um curso de capacitação em Libras inspirado 

no projeto que está acontecendo na OAB/PR com o objetivo de capacitar a advocacia 

paulista para atender as pessoas surdas; Propor a ESA/SP um curso de capacitação em 

Libras inspirado no projeto que está acontecendo na OAB/PR com o objetivo de capacitar 

a advocacia paulista para atender as pessoas surdas; Viabilizar oficina básica para os 

funcionários da Ordem a fim de que eles possam atender os advogados, seus familiares e 

cidadãos surdos nos diversos serviços disponibilizados na rede; (III) Inclusão Social e 

Equidade (Coordenadora Dra. Janaína Wolf: Oportunizar parcerias com empresas que 

comercializam aparelhos auditivos com descontos aos colegas de perda auditiva com o 

objetivo de propiciar melhor qualidade de vida para exercício da profissão e convívio em 

sociedade; IV. Esporte, Turismo e Lazer (Coordenador Dr. Mario Hiroshi): Promover a 

campanha de conscientização em parceria com a secretaria Municipal da pessoa com 

deficiência da importância e necessidade de intérprete de Libras durante os eventos, 

inclusive nos shows; Recomendar que a OAB divulgue nas suas redes sociais as sessões 

de teatro e cinema em acessível em Libras; V. Acessibilidade e Mobilidade Urbana 

(Coordenadora Dra. Adile) Garantir a acessibilidade comunicacional no site da Instituição 

alinhando a web inclusiva; VI. Justiça, Legislação e Cidadania (Coordenadora Dra. 

Fabiana) Levantar informações quanto o acesso dos surdos no sistema Judiciário Paulista 

a fim de sabermos quais os processos que tramitam com a necessidade de Tilsjur nas 

diferentes áreas do Direito; Solicitar junto ao setor de acessibilidade do Poder Judiciário 

paulista o levantamento dos intérpretes cadastrados; Verificar de que forma os 

magistrados acessam esta informação ou o sistema de busca por estes profissionais; 

Estabelecer um canal de parceria com a delegacia da pessoa com deficiência para coleta 

de informações de demandas que a Comissão poderia viabilizar campanhas para o público 

com deficiência; Levantar os casos de dificuldades em que os surdos enfrentam na 

sociedade (educação, saúde, entretenimento, Judiciário etc.) e organizar palestras nas 

subseções para a diminuição dessas barreiras colaborando para a formação de um 

advogado mais consciente e capacitado na promoção da Justiça deste público; VII. 

Eventos e Comunicação (Coordenadora Dra. Lucia): Promover palestras informacionais 

aos advogados quanto ao Universo surdo: (O que é Libras, quem é o Surdo e quem é o 

profissional de Libras); Sediar o 1º Encontro entre TILSJUR  para dialogarmos sobre as 

dificuldades, avanços e necessidades que este profissional enfrenta no Poder Judiciário a 

fim de  elaborarmos um manual de  boas práticas para nortear o profissional nos espaços 

jurídicos; fomentar iniciativas de conscientização, visibilidade e garantia dos direitos da 

pessoa com deficiência; IX. Assessoria Regional (Coordenador Dr. Cahue Talarico) Há nos 

quadros da OAB/SP informações sobre profissionais (advogados) que atendam ou 

utilizam Libras ou se há informações quanto a colegas cadastrados que atendam em 

outras línguas estrangeiras; Possibilitar diálogo quanto a possibilidade de realização da 

prova da OAB em Libras na  1º fase tendo em vista, os modelos de concursos que já se 
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adaptaram a este formato em razão do número de surdos formados que tem dificuldades 

com a prova atualmente. Sendo a 2 fase discursiva mantida a modalidade escrita do 

português para a avaliação do candidato em conformidade com a lei. Dra Lucia sugeriu a 

mudança do nome do núcleo especializado de deficiência auditiva e visual para 

deficiência sensorial, em respeito aos termos da LBI. Todos aprovaram. Foi lida pela 

presidente a programação para o ano 2020 do Núcleo Especializado do TEA, elaborado 

pela coordenadora, Dra Andressa. Será realizado durante o mês de abril o 1º SIMPOSIO 

DAS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DA OABSP, com a presença de 

médico neurologista ou psiquiatra especialista na área que trará o que é o TEA e suas 

especificidades;  Psicóloga especialista em TERAPIA ABA ou FONODIOLOGA ;  ADVOGADO 

DA ÁREA DE DIREITO A SAÚDE explicando sore direitos (profissional da área da saúde) e 

ao final o depoimento de pais de autistas que vivem essa realidade. No mês do Orgulho 

Autista (junho), será proposto campanhas em redes sociais do Facebook e no Instagram.  

Ao final, a Dra. Lucia agradeceu a presença de todos e dos colegas que acompanharam 
on line. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e para constar, eu, 
Alessandra Rodrigues, secretaria, lavrei e digitei a presente ata que deverá ser aprovada 
pelos presentes, se estiverem de acordo. 
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