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6 ª Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência  da OABSP 

 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 10:00 horas, na sala de reuniões  

da OAB/SP, sito na Praça da Sé, 5º Andar, em São Paulo – Capital, sob a presidência da 

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

desta secretária subscritora e comparecimento dos seguintes advogados e membros 

colaboradores: Thiago Lúcio Rodrigues de Souza, Mário Hiroshi Ishihara, Alex Valente , 

Karina Teixeira Silva, Márcia Denise G.D.Dantas,  César Lavoura Romão , Luana Manini 

Genari de Souza Ramos, participaram online: Vivian Regina de Carvalho Camargo 

(secretária, subscritora da presente Ata),  Augusto Sergio Cruz de Toledo, Jelres 

Rodrigues de Freitas, Rafael Pacheco Gobara, Pablo Ramón, Caroline Melloni, Alexandra 

Rodrigues, Adile Maria Delfino Manfredini, Ivana Tobias de Sá. Iniciados os trabalhos 

dados a palavra a Dra. Lúcia, presidente da Comissão, que agradeceu a presença de 

todos membros presentes/online e em seguida apresentou a Ata da última reunião em 

29 de novembro de 2019 para aprovação, aprovada por unanimidade. Dra Lúcia 

apresentou o balanço das atividades do ano de 2019, informando que a última reunião 

do ano foi em novembro e logo em seguida o recesso das atividades, retomando na 

presente data. Agradeceu a colaboração de todos no ano de 2019. Em seguida discorreu 

sobre o formulário dos funcionários com deficiência, informando que já foi 

encaminhado para análise e aprovação da diretoria, em análise.  Informou também que 

foi enviado para as Subseções um formulário para ser preenchido pela presidência e/ou 

diretoria informando sobre as condições de acessibilidade nas  Subseções e que a 

resposta está em curso. Algumas subseções já enviaram respostas, outras ainda 

pendente. Em seguida, Dra Lúcia parabenizou a iniciativa do Dr Mário referente a 

exibição da partida de Xadrez Inclusivo em parceria com a CAASP, passando a palavra 

para o Dr Mário que esclareceu que o jogo de xadrez é uma modalidade esportiva muito 

importante e que o intuito foi mostrar que é algo praticável para pessoas com 

deficiência. Comentou que a realização do torneio de xadrez promovido pela Caasp no 

Centro Paralímpico visa demonstrar  o espaço e atividades esportivas praticadas no local 

para o público em geral. Dr Mário informou que o próximo torneio previsto para o mês 

de março/2020 talvez não atinja o público previsto,  questionando sobre qual a melhor 

forma de divulgação do evento. Dra Lúcia, solicitou ao Dr Mário que todos os e-mails 

sobre a Comissão (eventos e outras informações) sejam copiados para a diretoria 

executiva (Dra Lúcia e Dr Vivian), pois respondem diretamente para a OAB SP, 

informando que é necessário que os grupos de trabalho encaminhem seus projetos da 

mesma maneira. Dra Lúcia perguntou ao Dr Mário se há outras datas agendadas para 

torneios, e que, no caso, sejam comunicadas por e-mail com cópia para a diretoria 

executiva que encaminhará para a OAB/SP. Em seguida, Dra Lúcia informou sobre o 

Plano de Valorização do Advogado/Advogada com Deficiência e que até a presente data 

permanece em análise pela Diretoria.  Dra Lúcia comentou sobre a repercussão positiva 

com os Diretores e Conselheiros da OAB/SP da “ Vivência Sensorial” realizada nas 
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dependências da sede da OABSP.  Discorreu também sobre o I Encontro Estadual  dos 

Presidentes das Comissões Direitos das Pessoas com Deficiência, que contou com a 

participação de representantes de municípios distantes da Capital , como São José do 

Rio Preto e outras localidades. Dra Lúcia informou sobre a dificuldade de reuniões com 

os representantes das Comissões do Estado e da necessidade de retirar as ideias do 

papel, para que possamos realizar um trabalho eficiente. Esclareceu que para as 

atividades da Comissão já existe uma divisão administrativa da OABSP e que os Eventos 

Regionais seguirão a mesma divisão, seguindo a proposta do Dr Cesar e Dr Mário, mas 

que precisamos de planejamento e  da colaboração de membros voluntários para a 

realização de eventos com todo apoio logístico necessário  e precisamos amadurecer as 

ideias e compreender como funciona a divisão por regiões para a ampliação dos 

trabalhos da Comissão. Dra Lúcia informou que todo o material veiculado nos eventos 

da Comissão deverão ser encaminhados previamente por e-mail para sua apreciação e 

análise,  e que os palestrantes não poderão usar logomarca ou de banca jurídica,  

evitando qualquer tipo de promoção pessoal ou profissional, pois o objetivo desta 

Comissão é disseminar informação e conteúdo relevante.   Em seguida,  falou sobre os 

pontos positivos e negativos do I Fórum Estadual, realizado em dezembro/2019, que 

recebeu algumas críticas sobre o atraso do evento, mas que de forma geral foram mais 

elogios. Quanto aos painéis apresentados, alguns colegas comentaram que alguns 

palestrantes fugiram um pouco do foco. Dr César sugeriu que devemos reforçar mais 

com os próximos palestrantes sobre o tempo e o foco abordado . Dra Karina teceu 

algumas críticas com relação a acessibilidade para pessoas com deficiência visual com 

cão guia e para pessoas com surdo cegueira, pois houve falta de profissionais para 

atender essas pessoas presentes no evento, informando que devido a falta de um 

profissional, teve que voluntariamente permanecer como intérprete. Dr Mário 

comentou que foram muitas atividades na mesma data. Dr César sugeriu que nos 

próximos eventos a Comissão deverá filtrar antes o material, não interferir nas palestras, 

mas direcionar o conteúdo. Dra Lúcia informou que foi o nosso primeiro evento  e 

certamente corrigiremos os erros apontados. Comentou que no formulário de inscrições 

para os próximos eventos haverá perguntas sobre os tipos de deficiência, facilitando a 

identificação do público presente e para que nos próximos possamos providenciar toda 

a acessibilidade necessária, visando não cometer as falhas como informadas pela Dra 

Karina (cão guia e surdo cegueira). Quanto a data para o próximo evento (Fórum 

Estadual), Dra Lúcia comentou sobre a possibilidade  de se pensar em outra data  devido 

aos inúmeros eventos voltados às pessoas com deficiência no dia 03 de dezembro, 

devido a comemoração do Dia Internacional. Dr Mário acha interessante no dia 03/12 , 

considerando como marco e que com o tempo o público vai se adaptando . A Comissão 

irá repensar na data. Em seguida, Dra Lúcia informou sobre a Nota de Repúdio elaborado 

por essa Comissão em relação ao vídeo veiculado pelo proprietário das Lojas Havan (Sr 

Luciano), bem como do vídeo em que o Dr Jelres ( presidente da Comissão de Sumaré ) 

aparece em apoio ao proprietário. Com a palavra , Dr Jelres (online) explicou que gravou 

o vídeo de apoio em nome próprio e não  pela Instituição que representa. Indagou a 
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motivação do vídeo, que gerou revolta e críticas em se tratando da acessibilidade. Dr 

Jelres explicou que de forma alguma é contra a acessibilidade e que é contra 

privilegiarmos alguns em detrimento de outros,  e que foi criticado por diversas pessoas 

que não entenderam o seu posicionamento. Dra Lúcia agradeceu ao Dr Jelres, 

informando que a OAB é apartidária e que quando se posiciona em questões polêmicas 

não deveria se intitular como presidente, mas que a Entidade vai verificar a postura se 

há algo ou não há questionar. Que  foi encaminhado um ofício em conjunto com o 

Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência de São Paulo ao Ministério 

Público para apurar se houve questão discriminatória no vídeo veiculado pelo 

proprietário da Havan. Dra Lúcia deixou claro que as manifestações, questões de 

posicionamento são importantes, mas que questões políticas e partidárias não deverão 

interferir nos trabalhos da Comissão.  Quanto aos formulários de acessibilidade enviados 

para as Subseções, Dra Karina informou que a Subseção que representa ainda não 

respondeu. Dra Lúcia explicou que o formulário foi direcionado para preenchimento 

pela diretoria da Subseção e a ideia é que a própria subseção preencha. Quanto a data 

para a entrega, Dra Lúcia informou que não está ciente se há um prazo, mas acredita 

que não deveria demorar muito e que a pesquisa não é obrigatória. Explicou que fizeram 

um pedido para que todas as subseções respondam, mas que não há como impor. Dra 

Karina sugeriu que os formulários deveriam ser reenviados para as subseções devido ao 

período de recesso e férias forenses, pois muitas subseções ainda não responderam. Dra 

Lúcia ficou de verificar quais as subseções já responderam para apresentação na 

próxima reunião. Quanto ao material veiculado nas palestras e eventos da Comissão, o 

conteúdo deve ser acessível e foi comentado sobre a necessidade de adequação. Dra 

Lúcia informou que o primeiro passo da Comissão seria a criação de um documento com 

as informações necessárias. Dra Luana, Dra Adile e Dr Pablo propuseram a elaboração 

de uma cartilha com informações sobre acessibilidade e produção visual, que será 

apresentada na próxima reunião. Dra Lucia informou  que a lista de presença será 

afixada no site pela Secretaria das Comissões até o final da reunião.  Também informou 

sobre as normas estabelecidas pelo Regimento Interno da Comissão, como a entrada de 

novos integrantes. Será necessário o envio de pedido através de link na nossa página, 

com a presença mínima de  3 (três) reuniões para envio do nome para indicação de 

nomeação. Mencionou que a exclusão de membros seguirá o art 2 ,§ 4º, quando 

apresentarem 3 (três) faltas consecutivas, sem justificativa e exclusão do grupo de 

WhatsApp. Foi eleito por unanimidade como Secretário Adjunto o Dr Thiago Lúcio 

Rodrigues de Souza, respeitando o art. 1, inciso I do novo regimento. Mencionou 

também o art 9 ,§ 2º, sendo que qualquer manifestação ou opinião pública, de interesse 

desta Comissão, deverá ser submetida ao presidente. Dra Lúcia informou que a agenda 

das reuniões da Comissão sofreu algumas alterações, informando que no mês de março 

a reunião será no dia 02/03, às 9h00, e com a aprovação de todos presentes, será 

realizada de forma online, através da plataforma Hangout, facilitando a participação de 

todos, já que muitos membros não tem condições de se deslocarem até a Capital. Em 

seguida informou que no próximo dia 13/04, às 10h00 horas da manhã será realizada a 
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reunião da Comissão  no mini auditório e no período da tarde, no horário das 14:00 às 

17:30, auditório do 3º andar,  a realização do Simpósio sobre TEA, com presença de uma 

médica, fono, psicóloga (terapia comportamental ABA), sugerindo chamar Marcos Mion 

ou Andréa Werner para participarem do evento TEA e sobre  Políticas Públicas, Willian 

Silva. Em seguida, Dr César discorreu sobre a necessidade da Comissão articular os 

eventos com outras Comissões para ampliação dos temas e outros públicos. Dra Lúcia 

informou que o evento de maio ainda não tem dada marcada, pois no dia 04/05, 

conforme solicitado, a OAB/SP informou que não tem auditório disponível. Dr Cesar 

sugeriu que o evento de maio seja sobre trabalho e minoria/diversidade e Dra Lúcia 

propôs mudar o foco para trabalho e previdência. Ela entrará em contato com o 

presidente da Comissão de Direito Previdenciário para averiguar disponibilidade. Dra 

Vivian falou sobre a necessidade de acessibilidade comunicacional nos eventos 

(intérprete de libras e audiodescrição) e Dr Thiago concordou. Dra Lúcia sugeriu a  busca 

de patrocínios para possibilitar eventos com maior acessibilidade. Dra Lúcia solicitou o 

apoio dos coordenadores dos GTs para apresentação de possíveis temas para serem 

abordados nos eventos e em parcerias com as outras comissões. Sugeriu que os 

coordenadores dos GTs enviem sugestões via e-mail. Dr Rafael informou que tem um 

colega que trabalha com audiodescrição e que poderia entrar em contato. Dra Lúcia 

achou ótima a idéia. Em seguida, Dra Lúcia informou que o evento do GT Educação será 

no mês de setembro, informando que os próximos Encontros Estaduais de Presidentes 

e Fórum Estadual deverão ser descentralizados. Em 2020 será realizado na 

OAB/Campinas e em 2021 no litoral OAB/Santos. Dr César e Dr Mário discorreram sobre 

a necessidade de eventos regionais. Dra Lúcia informou que acha válido que os eventos 

sejam  realizados pelas Comissões das Subseções unindo outras Comissões (duas ou 

três), mas que o Fórum Estadual e o Encontro Estadual de Presidentes são de 

competência desta Comissão e que as subseções poderão realizar seus eventos 

próprios. Quanto aos eventos regionais na região do ABC, Dra Vivian falou que concorda 

com o posicionamento da Dra Lúcia e que devemos seguir o mapa da divisão 

administrativa da OAB. Dr Augusto e Dra Ivana também concordam. Dr César aponta 

que os eventos regionais poderiam ser realizados em faculdades ou outros locais. Dra 

Lúcia disse que não podemos perder o foco e que o mais viável seria seguir a divisão 

administrativa feita pela OAB SP, pois precisamos de tempo para organizá-los, de acordo 

com as regras estabelecidas pela OAB SP . Em seguida , informou que o Curso de Oficina 

de Libras está em análise pela ESA e pendente de aprovação. Foi sugerido a indicação 

para a ESA do curso ministrador pela Dra Daniela Ferrari, que já realizou esse curso no 

ano anterior pela ESA OAB/SP – Curso: Direitos Fundamentais das Pessoas com 

Deficiência, solicitando a opinião do Dr Rafael que fez o curso. Dr Rafael informou que é 

um curso ótimo, muito interessante, que teve boas avaliações, sugestão para que se 

tornasse um curso de pós graduação. Dra Lúcia perguntou ao Dr Rafael se a estrutura é 

suficiente e Dr Rafael informou que vai depender do público alvo, pois o conteúdo é 

básico, para iniciantes sobre o tema. Dr Rafael disse que parece ser boa a proposta e 

que o curso pode perfeitamente ser online. Dra Lúcia agradeceu as informações do Dr 
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Rafael, sugeriu também cursos básicos sobre o mercado de trabalho. Dr César, sugeriu 

inicialmente cursos de extensão para, no futuro, virarem cursos de pós graduação e se 

colocou a disposição. Dra Lúcia disse que vamos amadurecer a idéia. Dra Lúcia informou 

que já existe uma Cartilha elaboradora pela Comissão em 2000 e que há necessidade de 

se fazer uma atualização, e que poderíamos fazer o lançamento no Fórum Estadual. 

Após consulta, Danila ficou de verificar a possibilidade de atualização das Cartilhas junto 

ao depto. jurídico, tendo em vista questões de direito autoral. Dra Lúcia solicitou a 

contribuição dos membros para atualização do material e Dra Adile sugeriu que a 

cartilha seja de fácil compreensão.  Dra Lúcia, agradeceu a presença de todos e dos 

colegas que participaram online , informando que a próxima reunião será dia 02 de 

março pela plataforma Hangout (online) facilitando assim a participação 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 Hangout procedi as anotações 

necessárias para a confecção da presente ata que deverá ser aprovada pelos presentes 

se estiverem de acordo . 
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