
 

 

 10ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência -15/06/2020 

 

 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de 2020, às 10:00 horas, iniciou-se a reunião , sob a 

presidência da Dra. Lúcia Benito de Moraes Mesti,  com o  acompanhamento por 

videoconferência desta secretária subscritora e comparecimento online dos seguintes 

advogados e membros colaboradores: Marcela Santaniello Buccelli, Karina da Silva,   Thiago 

Lúcio Rodrigues de Souza, César Lavoura Romão,  Mário Hiroshi Ishihara, Luana Manini Genari 

de Souza Ramos, Vivian Regina de Carvalho Camargo ( secretária, subscritora da presente Ata) ,  

Augusto Sergio Cruz de Toledo, Rafael Pacheco Gobara, Pablo Ramón, Danilo de Oliveira Lima, 

Janaína Wolf,  Claudio_Viana dos Santos, Fabiana Nunes, Cahuê Alonso Talarico e Ivana Carla 

Tobias de Sá,. Iniciados os trabalhos dada a palavra a Dra. Lúcia, presidente da Comissão, que 

agradeceu a presença de todos que estão online , passando a palavra a secretária  Dra Vivian 

que iniciou com a oração do Pai-Nosso. Em seguida, com a palavra Dr Cauê para a exposição : 

Proteção Penal da Pessoa com Deficiência , discorrendo sobre crimes previstos na LBI  Lei 

7853/89, Lei 12.764/2012 (TEA) , Lei 8080 (SUS) (crimes de discriminação  em razão da 

deficiência, abandono , apropriação de bens, explicando os artigos- tipificação ,  penalidades,  

consumação , aumento e suspensão das penas, citando os artigos, discorrendo sobre cada um ,  

explicando as implicações penais, nas áreas da saúde, educação, trabalho,  acessibilidade, 

dificuldades de  acesso a inscrição para  concursos, cargos e emprego público, penalidades na 

recusa de matrícula e permanência na escola). Dr Cauê ressaltou a importância de informar os 

direitos das pessoas com deficiência para a concretização de uma  sociedade mais inclusiva e 

pontuou para a criação de um projeto que levasse parceria com as delegacias sobre a legislação 

e os direitos das pessoas com deficiência. Dra. Lúcia falou da delegacia especializada em São 

Paulo e sobre o suporte técnico dispensado pelo Instituto Jô Clemente com verba da Secretaria 

Estadual. Foi ventilada a ideia de criar um GT para estudo do projeto – piloto sugerido e 

aprovado por todos os presentes. Em seguida, houve aprovação da Ata da Reunião anterior, 

com correção do nome da Dra Karina. Dra Lúcia informou sobre a reunião do dia 27 de maio 

com os presidentes das Comissões Direitos das Pessoas com Deficiência das Subseções do 

Estado de São Paulo e que não tivemos muita adesão, tendo em vista o curto espaço de tempo 

para convocação. A reunião foi proveitosa, porém com pouco demanda nas comissões  em razão 

da Pandemia Covid. Dra Luana esclareceu que a dificuldade na pauta dos presidentes é em razão 

de estarem muito sozinhos na luta e sugeriu encontros, eventos com outras subseções, 

sugerindo eventos online, pois hoje com as ferramentas da tecnologia não tem mais justificativa 

a ausência . Dra Lúcia comentou sobre a aproximação do II Fórum Regional, que a princípio está 

agendado como evento presencial na OAB Campinas, mas pode ser que seja realizado de forma 

remota. Dr Mário comentou que os presidentes estão muito sozinhos, e que no interior e litoral 

trabalham em conjunto com os Conselhos Municipais. Dra Vivian explicou que a OAB Campinas  

participava das reuniões do Conselho Municipal, mas que há alguns anos através de comunicado 

do próprio Conselho enviado para a OAB , a Comissão foi impedida de continuar participando . 

Dra Fabiana mencionou que a Comissão da OAB SP pode servir de modelo para outras 

subseções, possibilitando conhecer as demandas que cada subseção e o fortalecimento na 

atuação.  Dr César sugeriu a possibilidade de Encontros Regionais virtuais de 03 a 04 meses com 

maior frequência  devido a dificuldade enfrentada por muitos com o deslocamento. Dra Lúcia 



 

 

comentou que na reunião com os presidentes ficou decidido que os encontros aconteceram de 

forma semestral, sendo o próximo em novembro.  Dra Vivian falou sobre a  possibilidade do 

Fórum Regional ser online, pois facilitaria a participação de mais Comissões do interior . Dr Mário 

sugeriu um informativo contendo as discussões da Comissão. Dra Lúcia, achou interessante 

como forma de divulgação através de Boletins Informativos para as Subseções. Dra Lúcia 

comentou que  por enquanto continuaremos com as reuniões virtuais, sendo que julho não 

haverá reunião, retornando em agosto, próxima reunião. Também comentou que a Comissão 

da OAB Nacional emitiu uma Nota sobre o Enem digital  informando o ingresso como terceiro 

interessado TRF 1ª. Região tema em discussão. Quanto ao vídeo institucional para divulgação 

dos trabalhos da Comissão,  Dra Lúcia esclareceu que no momento não é possível,   pois as 

Comissões não possuem canal no youtube. Sugestão de produzir um vídeo piloto falando sobre 

o tema dos benefícios emergenciais aos advogados para disponibilizar para a diretoria verificar 

o formato. Dra Lúcia falou sobre o evento Webinar “ Tomada de Decisão Apoiada e Capacidade 

Civil” . Foi autorizado para o dia 29 de julho , 17 horas, através da plataforma Zoom, com a 

presença do Dr Joelson, presidente da Comissão Nacional, e das advogadas : Dra Laís , Dra Stella 

e Dra Viviane , Dra Lúcia ( mediadora), Dra Vivian ( apresentação dos palestrantes) , parceria 

Instituto Jô Clemente ( intérpretes de libras ) e apoio da Secretaria Estadual dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência. O evento do  dia 06 de julho sobre o aniversario da LBI, será online 

através da plataforma zoom.  Dra Lúcia informou que hoje vence o prazo para o envio dos textos 

para elaboração da Cartilha e que a maioria dos colegas já encaminharam o conteúdo. Dra Lúcia, 

agradeceu o ingresso da Dra Marcela como membro da Comissão. Dra Lúcia sugeriu aproveitar 

o momento para divulgação das informações dos trabalhos da Comissão no facebbok e 

instagram da Comissão, bem como a divulgação de temas sobre trabalho, esporte e outros, 

enfatizando a LBI e pegando temas diversos para divulgação. Dra Marcela ajudará na elaboração 

do conteúdo. Para os membros que queiram contribuir com o texto, poderão encaminhar as 

sugestões de texto para a Diretoria.  Finalizando, Dra Lucia agradeceu a presença e interesse de 

todos os membros.  Nada mais havendo a tratar , foi encerrada a presente reunião e para 

constar, eu, Vivian Regina de Carvalho Camargo , secretária , lavrei e digitei a presente ata , 

acompanhando a reunião online pela plataforma Hangouts  procedi as anotações necessárias 

para a confecção da presente ata que deverá ser aprovada pelos presentes se estiverem de 

acordo . 

 

 

LUCIA BENITO DE MORAES MESTI                                VIVIAN REGINA DE CARVALHO CAMARGO 

PRESIDENTE                                                                    SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 



 

 

 


