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Ata da Reunião Geral da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência – 09/06/2021 

 
 
 
Aos nove dias do mês de junho do ano de 2021, às 17 horas e 10 minutos, iniciou-se a terceira 
reunião do ano de 2021 da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB SP, 
presidida pela Dra. Vivian Regina de Carvalho Camargo (Secretária), com o acompanhamento por 
videoconferência do Dr. Alex Valente de Figueiredo, que secretariou e subscreveu a Ata, e 
comparecimento online dos seguintes advogados e membros colaboradores: Karina Teixeira, 
Leonardo Leite, Jelres Freitas, Rafael Gobara, Augusto Toledo, Marcella Santaniello Buccelli, Ivana 
Carla Tobias de Sá, Fabiana Nunes, Dra. Luana Manini Genari de Souza Ramos e Dr. Claudio Viana, 
ausências justificadas: Presidente da Comissão Especial dos Direitos das Pessoas com Deficiência da 
OAB SP, Dra. Lúcia Benito de Moraes Mesti e os  membros : Pablo Ramon Argañaraz, André Felipe 
Dib Jorge, Andressa Luchiari, Alessandra Rodrigues, Thiago Lúcio Rodrigues de Souza, Mário Hiroshi 
Ishiara e Eduardo Conrado Silveira.   I - Aprovação da ata anterior. Iniciados os trabalhos e dada a 
palavra a Dra. Vivian Regina de Carvalho Camargo, que agradeceu a presença de todos que estão 
online e questionou os participantes se havia alguma objeção para aprovação da Ata da Reunião 
07/04/2021, Ata aprovada por unanimidade. II - Comissão acessibilidade TJSP/Intérprete de Libras. 
Confirmada a aprovação, a Dra. Vivian apresentou em sequência a pauta do GT Sensorial - Comissão 
acessibilidade TJSP/Intérprete de Libras, o Dr. Alex representou inicialmente o grupo e detalhou que 
na última reunião, a Dra. Luana, apresentou as informações sobre o evento que ocorrerá na próxima 
sexta-feira, dia 11/06, com o tema “Desafios do acesso à Justiça de pessoas com deficiência 
sensorial”, esclareceu que dois desses desafios são os que mais afligem o usuário Surdo no Tribunal 
de Justiça de SP, sendo a participação de um Tradutor Interprete em Libras especifico, conhecedor 
do contexto Jurídico e as Audiências por videoconferência. Informou que na última reunião foi 
apresentada a necessidade de emitirmos uma nota técnica ao Tribunal de Justiça de SP, apontando 
os pontos específicos que o GT Sensorial percebeu que deveriam ser avaliados. Informou que o 
material chegou a ser confeccionado e dividido com a nossa Presidente, porém, o GT visualizou um 
outro caminho, o de propor uma parceria, uma ação conjunta com a Comissão de Acessibilidade de 
Inclusão do TJ/SP. O Dr. Alex esclareceu que a ideia era de criar uma parceria entre a OAB/SP e a 
Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJ/SP, dando a devida importância ao seu objetivo, trazido 
pela Resolução Nº 230/2016, o GT Sensorial entende que a Comissão do TJ/SP será a norteadora da 
inclusão e a acessibilidade no espaço jurídico, dirimindo dúvidas, pensando ações, servindo como 
apoio a todos os operadores do Direito e tratando de outros assuntos similares a adaptação para 
atendimento de todas as deficiências no judiciário. O Dr. Alex esclareceu ser necessária essa parceria 
com a aproximação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TJ/SP, no sentido do GT Sensorial 
conhecer seu trabalho, as dificuldades que eles enfrentam e pensarem em conjunto, para 
posteriormente poder propor, na medida do possível e no interesse da OAB, ações efetivas e 
acompanharem seus desenvolvimentos, participando das adaptações e visando a melhoria da 
acessibilidade no processo judiciário, sendo essa Comissão a porta de entrada para dirimir e orientar 
todas essas questões. A Dra. Vivian, por solicitação da nossa Presidente Dra. Lúcia Benito, informou 
que já estava sendo providenciada essa aproximação com a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do 
TJ/SP para promover esse diálogo, esta ação só foi possível pelo envio de um contato direto da 
Comissão pela Dra. Luana a Dra. Lúcia. A Dra. Karina pediu a palavra e reforçou a solicitação do GT 
Sensorial, esclarecendo que o que mais preocupa o GT é falta de padronização na nomeação dos 
profissionais de Libras, conhecedores do contexto jurídico. A Dra. Karina esclareceu que saber a 
Libras não habilita o intérprete que acompanha o Surdo para realização desse trabalho Judicial. 
Esclareceu que por muitas vezes esse intérprete é particular da parte e são nomeados no ato da 
audiência. Informou que o Tradutor e intérprete de Libras-Português possui um saber-técnico e exige 
formação específica e uma tradução jurídica entendida diferente da realidade pode transformar o 
curso de um processo que envolve direitos indisponíveis e uma linguagem específica. A Dra. Vivian 
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ratificou que este contato com a Comissão do TJ/SP estava em andamento, porém, sem prazo 
definido para o diálogo, mas assim que fosse concluído posicionaria a Coordenadora do GT Sensorial 
Dra. Luana. O Dr. Leonardo pediu a palavra e compartilhou com os participantes sua experiência com 
tradutores intérpretes de língua estrangeira, comparou e visualizou de forma empática a situação 
dos Surdos e comentou que acredita ser falta de informação, que esse trabalho de parceria renderá 
frutos. O Dr. Leonardo sugeriu oficializar aos órgãos responsáveis essa necessidade e promover o 
diálogo com esses órgãos, sugeriu a realização de seminários convidando os colegas do Tribunal de 
Justiça de SP para entender o tamanho dessa necessidade. A Dra. Karina pediu a palavra e sugeriu a 
possibilidade de realização de uma peça teatral, para que de uma forma lúdica, fosse apresentado o 
cenário diário da comunidade surda a esses colegas. A Dra. Vivian gostou da ideia, a Dra. Marcella 
pediu a palavra e expos que também gostou dessa possibilidade e que inclusive era estudante de 
Teatro e tinha contato com um Diretor Teatral que poderia auxiliar nessa ação. O Dr. Leonardo 
também concordou e aprovou a possibilidade do Teatro e sugeriu que fosse feito algo que pudesse 
ser gravado para posterior reprodução. Dra. Marcella compartilhou que já fez parte de uma peça 
teatral relacionada a acessibilidade e conhece a dinâmica teatral. A Dra. Vivian informou que 
manteve contato com a Sra. Claudia Werneck, fundadora da ONG Escola da Gente e realizaram um 
trabalho em conjunto na OAB em Campinas, a Dra. Vivian esclareceu que tentaria disponibilizaria o 
link desse evento no Grupo da Comissão. Dra Vivian solicitou a Dra. Luana comentasse sobre o 
Evento da próxima sexta-feira – 11/06/2021, tema “Desafios do acesso à Justiça de pessoas com 
deficiência sensorial”, a Dra. Luana esclareceu que o evento será rico pois terá a participação de três 
agentes diretos, um usuário do serviço público, um promotor de justiça e uma intérprete jurídica. 
Informou que seria interessante ouvir essas três posições para o entendimento dos impactos que a 
falta da prestação desses serviços proporciona a comunidade surda. A Dra Vivian agradeceu ,solicitou 
que fosse encaminhado no grupo da Comissão o Link e material de divulgação. A Dra Luana informou 
que iria reencaminhar. III - Eventos/Programação para o segundo semestre. A Dra. Vivian questionou 
se haveria algum evento programado para o segundo semestre, lembrou que neste ano houve 
diversos eventos dos GTs de Educação, Autismo, Síndrome de Down e Trabalho. O Dr. Rafael, GT de 
Esportes, Lazer, Turismo e Cultura, questionou a Dra. Vivian se haviam datas disponíveis para o 
segundo semestre, o Dr. ficou de avaliar com a Dra. Lucia. A Dra Vivian sugeriu a ideia do teatro. A 
Dra. Marcela se propôs a auxiliar convidando o Diretor Teatral para avaliar essa possibilidade. A Dra. 
Karina pediu a palavra e mencionou que o Sr. Sandro, Surdo, que inclusive participou do último 
fórum presencial, tem conhecimento em apresentações teatrais e sugeriu convida-lo para fazer parte 
desse projeto. O Dr. Rafael esclareceu que havia um evento programado para esse GT em parceria 
com a CAASP, que foi declinado em face da pandemia, e sugeriu realizar uma Palestra sem prejuízo 
do Teatro. A Dra. Vivian gostou da ideia e aprovou essa parceria. Para alinhar as possibilidades, o Dr. 
Rafael sugeriu uma reunião com o Diretor Teatral. A Dra. Ivana achou excelente a ideia. A Dra. 
Marcella se propôs a contatar o Diretor Teatral e retornará ao Dr. Rafael. O Dr. Leonardo pediu a 
palavra e compartilhou que é conselheiro na Fundação Dorina Nowill e tinha contato com um 
profissional fotógrafo Cego - Sr. João, e sugeriu convidá-lo para compor alguma ação junto ao GT de 
Esportes, Lazer e Cultura, iria avaliar essa possibilidade, pois provavelmente o fotografo João estará 
em Tokio para cobertura das Paraolimpíadas. O  Dr. Rafael achou excelente a ideia e ficou curioso 
com o trabalho desse profissional, visualizou tanto a sua participação como palestrante quanto como 
compondo a peça teatral. A Dra Vivian mencionou que seria interessante as realizações das duas 
ações. Dra. Marcella esclareceu que iria entrar em contato com o Diretor. O Dr. Augusto pediu a 
palavra e lembrou a todos que, além da paraolimpíada, esse é ano de Eleição na OAB. Lembrou 
inclusive que no dia nove de junho seria o último dia para inscrição do torneio de xadrez, acredita 
que não houve a devida divulgação. O Dr. Augusto gostou das ideais, mas lembrou que em face 
desses eventos, a agenda seria apertada e todos teríamos que correr. O Dr. Rafael propôs a Dra. 
Vivian em seguir com uma conversa, em um primeiro momento, com o Diretor Teatral e com o Sr. 
João – Fotografo cego, para alinharem as possibilidades. O Dr. Leonardo, de imediato, enviou dois 
vídeos ao grupo de whatsapp da Comissão, relacionados ao serviço prestado pelo Fotógrafo Cego 
João, para conhecimento de todos. A Dra. Marcella, pensando na organização da apresentação, 
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propôs ser realizado uma Live ou uma Simples Cena. A Dra. Vivian mencionou a possibilidade de 
criação de um grupo no WhatsApp específico para tratar do assunto. O Dra Rafael retomou o pedido 
de reunião com o Diretor Teatral e em paralelo verificará as datas disponíveis com a Dra. Lucia 
Benito. A Dra. Vivian sugeriu o fechamento do ano com o Fórum Estadual com essa apresentação. O 
Dr. Rafael concordou com seu posicionamento. O Dr. Leonardo se dispôs a verificar a agenda do 
Fotografo João e retornará ao grupo, diante das paraolimpíadas em Tokio. A Dr. Karina Teixeira 
sugeriu a encenação teatral de um Tribunal, inclusive com a participação do fotógrafo João. A Dra. 
Vivian lembrou que enquanto não houver vacina para todos, acredita que os encontros, de uma 
forma geral, permanecerão virtuais e salienta inclusive, por ser virtual, o fotografo João poderia 
participar do evento de Tokio. A Dra. Vivian e o Dr. Rafael irão alinhar as informações para 
andamento na ação.  A Dra Vivian esclareceu que no ano anterior o Fórum Estadual ocorreu online 
em Campinas, e  a possibilidade da realização do Teatro e da participação do Fotografo Cego Sr. João 
serão tratados nessa programação dos eventos para o segundo semestre. A Dra Karina mencionou da 
dificuldade dos Surdos Cegos quando necessitam acessar o judiciário e poderíamos pensar algo para 
compor essa presença na peça que será desenvolvida, uma ação em conjunto entre os GTs. A Dra 
Vivian menciona que este está sendo um ano tumultuado. O Dr. Alex Valente sugere a realização de 
um evento, similar ao que será realizado na próxima sexta-feira, dia 11/06, para comemoração do 
Dia Nacional do Surdo – 26 de setembro. A Dra Vivian gostou da ideia. IV - Vacinação para pessoas 
com deficiência no Estado de SP. A Dra Vivian informou que a OAB/SP, por solicitação da presente 
Comissão, enviou um ofício ao Governador do estado de São Paulo solicitando prioridade na vacina 
das pessoas com deficiência com comorbidade no Estado. O retorno do referido ofício  apresentou 
informações sobre a matéria e indicou os grupos que serão contemplados. A Dra Vivian 
disponibilizará o documento para conhecimento do Grupo. Esclareceu que a OAB de Campinas 
emitiu um ofício ao Governador que aprovou a liberação das sobras das vacinas “a Xepa”, para as 
pessoas com as demais deficiências. Informou que no cronograma oficial do estado de São Paulo 
estão liberadas para as pessoas usuárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esclareceu que 
as cidades de Jundiaí e Campinas abriram a vacinação com as sobras para as demais deficiências. A 
Dra. Vivian menciona que, após a pesquisa da Dra. Lenir Campos, comprovando que a síndrome de 
down ocasiona envelhecimento precoce, foi possível pela Associação Brasileira de Síndrome de 
Down, conseguir a liberação da vacina, sendo contemplado no programa de vacinação do governo. A 
Dra. Vivian esclarece que, de qualquer forma, variam, de local para local, os entendimentos dos 
agentes que aplicam as vacinas, e que por muitas vezes não são liberadas. O Dr. Rafael reitera que 
está sendo aplicada uma regra em cada município, existe desencontro de informações. Dra Vivian 
confirma que cada um está fazendo de forma diferente essas liberações de aplicações das vacinas, as 
pessoas com deficiência, e acredita que a  falta de estoque de vacinas disponíveis é que está 
ocasionando essas discordâncias. V - Assuntos diversos. A Dra. Vivian abre a palavra aos participantes 
e questiona se há mais algum assunto que o grupo gostaria de tratar, os participantes confirmam que 
não. A Dra Vivian solicita a autorização do Grupo e propõe a todos, em conjunto, encerrar a reunião 
com uma oração, diante do momento difícil que todos vivemos pela pandemia. Prontamente o 
Grupo concorda e elogia a proposta da Dra. Vivian – Oração do “Pai Nosso”, foi realizada em grupo.  
A Dr. Vivian, ora presidente, agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada as 18 horas e 40 minutos, a presente reunião e para constar, eu, Alex Valente de 
Figueiredo, ora secretário, lavrei e digitei a presente ata, acompanhando a reunião online pela 
plataforma Zoom, procedi as anotações necessárias para a confecção da presente ata que deverá ser 
aprovada pelos presentes se estiverem de acordo. 
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