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APRESENTAÇÃO 

 

 
Prezados alunos,    

 

É com muito carinho e satisfação que o corpo docente do Curso Superior de Tecnologia 

em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais apresenta esta coletânea com reflexões a respeito 

da continuidade da prestação de serviços nos âmbitos judiciais e extrajudiciais em tempos de 

pandemia. Muitos procedimentos foram revistos e modernizados como uma forma de adaptação 

em meio às restrições que a sociedade está vivenciando em escala global. Assim, o objetivo 

desta coletânea de resumos consubstancia-se na necessidade de refletir acerca dos impactos que 

estas alterações têm gerado na prestação de serviços das serventias judiciais e extrajudiciais e 

seus reflexos na sociedade.  

No universo acadêmico, é essencial o exercício da leitura e da visão reflexiva, nesse 

sentido, esta coletânea promove um olhar acerca de diversos assuntos, bem como: a informação 

e a comunicação frente a contextos extremos; a justiça eletrônica e a audiência on-line; 

inovações tecnológicas nos serviços cartorários em tempos de pandemia, como o Divórcio 

Virtual; a urgência da inclusão digital evidenciada pela pandemia; a responsabilidade social e 

ambiental em tempos de COVID-19; o Provimento nº. 95 de 2020/CNJ e suas contribuições 

para a modernização das serventias extrajudiciais; os direitos humanos em tempos de combate 

à pandemia da COVID-19 e, ainda, a inclusão digital dos surdos em tempos de pandemia. 

Os autores, docentes e coordenação do curso, caracterizam-se pela paixão e 

envolvimento com a docência e, além disso, minuciosamente cautelosos com os processos de 

construção e reconstrução desses materiais a fim de proporcionar, aos leitores, um material de 

qualidade. 

 

Boa leitura!  

Equipe do CST em Serviços Jurídicos, Cartorários e Notariais   
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O Poder da Informação e da Comunicação Frente a Contextos Extremos 

 
Dayse de Souza Lourenço Simões1 

 
Resumo 

 

O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso XXXIII, estabelece o acesso à informação como 
um direito fundamental, uma vez que é capaz de contribuir para a concretização de outros 

direitos, tais como à saúde, à educação, à moradia etc. Ainda, o acesso à informação de 
qualidade atua na proteção e no desenvolvimento de toda a coletividade e da individualidade 
de cada cidadão. Ao considerar um cenário nunca vivenciado, como é o caso da pandemia 

ocasionada pelo COVID-19, a comunicação pode atuar como o alicerce para o sucesso ou para 
o fracasso na tratativa com a população, visto que informações fragmentadas e/ou distorcida s 

impactam diretamente na percepção e reação das pessoas. Neste contexto, é indispensável uma 
estratégia de comunicação bem alinhada e ajustada às necessidades, capaz de fomentar que as 
agências governamentais de todos os níveis de jurisdição, bem como as redes midiáticas, 

expressem de maneira cada vez mais assertiva o que se sabe, o que não se sabe e o que está 
sendo feito para saber mais. Diante de um amontoado de informações, ora embasadas, ora 

achismos, fica evidente que, ao processar e ponderar uma sucessão de informações 
fragmentadas, incompletas e distorcidas, os cidadãos poderão construir reflexões e, ainda, 
conclusões incoerentes sobre os fatos, ocasionando reações ilógicas, como pânico exagerado 

ou negação da situação. Dessa forma, é urgente a necessidade de adequar os discursos a fim de 
alcançar o público-alvo, isto é, assegurando que o indivíduo altamente escolarizado seja capaz 

de compreender a informação, mas, também, aquele que sequer é alfabetizado, mas busca 
notícias em espaços abertos e acessíveis, como a própria televisão, possa compreender e se 
situar diante deste panorama. Para tanto, vale a máxima: expressar-se de maneira clara e 

objetiva, características essenciais para uma comunicação assertiva em todas as esferas. Ainda 
refletindo acerca sobre o que estabelece o artigo 5º da Constituição Federal, pontua-se a 

responsabilidade com o que é disseminado, uma vez que uma mesma informação pode ser 
divulgada de maneiras completamente distintas, acarretando interpretações e compreensões 
igualmente distintas. É inegável que os veículos utilizam a fertilidade da língua portuguesa para 

direcionar o receptor da mensagem à ideia que se quer transmitir. Assim, aquele “desavisado” 
cujo acesso às informações é limitado, aceita e acredita na verdade que lhe é propagada. Diante 

da fatídica situação, o kit de primeiros socorros, para aqueles que buscam a garantia do seu 
direito à informação de qualidade, consiste em uma corrida desesperada e, por vezes, 
desastrosa, atrás de diferentes fontes, traçando um paralelo entre leituras similares e leituras 

conflitantes, ou seja, comparando notícias e informações veiculadas por quem pensa de uma 
maneira com notícias e informações veiculadas por quem pensa de uma forma diferente. 

Somente a partir desse exercício individualizado e laborioso que cada cidadão poderá 
encaminhar-se ao acesso às informações de maneira eficiente e saudável. 
 

Palavras-chave: Comunicação assertiva. Fontes de informação. Direito à informação. 
 

Referências 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 
de 1988. Poder Legislativo Constituinte. Disponível em: https://www.presidencia.gov.b r/. 

Acesso em: 30 nov. 2020.  

                                                                 
1 Docente. Graduada em Letras Vernáculas e Clássicas (UEL). Doutora em Estudos da Linguagem (UEL). 
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Justiça Eletrônica e Audiência On-Line 

 
Janaina Vargas Testa2  

 
Resumo 

 

Muitas mudanças ocorreram no ano de 2020 em virtude da pandemia global do coronavírus 
reconhecida mundialmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Sabe-se que a sociedade, 

em todos os seus aspectos, precisou se reinventar, criando diversas medidas de enfrentamento da 
crise, as quais trouxeram reflexos no modo de viver, inclusive, na forma de atuação profissiona l, 
alterando significativamente as relações de trabalho. O Poder Judiciário, obviamente, também 

sofreu o impacto dessa mudança. A tecnologia da informação, presente nas diversas áreas do 
conhecimento humano na sociedade do século XXI, já havia trazido reflexos para o Judiciár io 

com a implantação do processo eletrônico. Todavia, a incorporação de procedimentos e 
recursos da tecnologia da informação se fez real e efetiva no contexto da pandemia, eis que 
todos os atos processuais – a exemplo da audiência – passaram a ser realizados de forma não 

presencial, ou seja, a distância. A celeridade da prestação jurisdicional, por um lado, 
intensificou-se; e, por outro, trouxe à tona uma triste realidade: a ausência de inclusão digital e 

a falta de confiabilidade no procedimento virtual. Não há no Brasil, de fato, uma suficiente 
inclusão digital e acesso à conexão de internet com qualidade, capaz de evitar a exclusão de 
jurisdicionados e de muitos profissionais. Assim, as medidas de distanciamento social apenas 

evidenciaram a ausência de inclusão digital, provocando mais desigualdade e exclusão. Uma 
parte substancial da população não tem acesso à tecnologia e uma parte significativa, que tem 

acesso, não possui conhecimentos suficientes para manusear e controlar procedimentos 
judiciais. Acrescido a este problema, destacou-se a falta de confiabilidade no procedimento 
virtual, mormente em se tratando de audiência de instrução, cujo propósito é o de ouvir as partes 

do processo e produzir prova testemunhal. Houve, por parte dos advogados, uma grande 
resistência em realizar as referidas audiências pelas seguintes razões: possibilidade de eventual 

comprometimento da lisura do procedimento, a exemplo de acompanhamento do depoimento 
pessoal por quem ainda não depôs; comunicabilidade das testemunhas; depoimento apoiado em 
escritos previamente preparados etc. Em que pese todos esses problemas, a Justiça não pode se 

furtar ao desenvolvimento tecnológico. Isso significa que o Estado e a sociedade precisam se 
reinventar, criando políticas públicas de inclusão digital, bem como programas contínuos de 

capacitação profissional destinado a advogados e auxiliares da Justiça. Se a prestação 
jurisdicional não pode parar, a aludida capacitação deve, também, incluir temáticas de filosofia, 
sociologia, direitos humanos, com vistas a criar uma nova cultura, rompendo com o paradigma 

da desconfiança e falta de lealdade processual. É preciso que todos os sujeitos processuais 
tenham consciência e assumam o papel de protagonistas na mudança desse paradigma. O 

momento exige profissionais que, ao invés de se posicionarem contra as audiências virtua is, 
devem propagar a sua necessidade com responsabilidade social.  
 

Palavras-chave: Processo Eletrônico. Tecnologia. Audiências on-line. Inclusão Digital.   

                                                                 
2 Docente. Advogada. Mestra em História Política (UEM) e Mestra em Direito Negocial (UEL).   
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Inovações Tecnológicas nos Serviços Cartorários em Tempos de Pandemia: o Divórcio 

Virtual 

 

Luana da Costa Leão3 
 

Resumo 

 

A pandemia ocasionada pela COVID-19 abalou as estruturas sociais do mundo todo e impôs 

um novo modelo de vida sem, ao menos, oportunizar que as pessoas concordassem, ou não, 
com as severas mudanças nas formas de interação humana. O distanciamento social, a utilização 
de máscaras, o isolamento, a diminuição de contato físico entre as pessoas, o crescimento nos 

formatos de teletrabalho e virtualização das relações deram origem a uma ruptura dos 
paradigmas e essa nova realidade atinge, também, os serviços cartorários como, por exemplo, 

a realização de divórcio. O divórcio, em sua modalidade consensual, ou seja, quando há acordo 
de vontade entre os cônjuges, é previsto na ordem processual por meio do artigo 731 do Código 
de Processo Civil (BRASIL, 2015) e encontra respaldo em no ordenamento jurídico em 

decorrência do estímulo dos meios consensuais de resolução de conflitos. Na mesma linha, as 
alterações promovidas pela Lei nº. 11.441/2007 (BRASIL, 2007) ampliaram a possibilidade de 

realização do procedimento de divórcio por meio de escritura pública exigindo, para tanto, a 
inexistência de incapazes, o consenso entre os cônjuges e a assistência de advogado. Diante 
desse panorama, muito se questionava sobre a utilização de processos informatizados no âmbito 

das estruturas cartorárias, com vistas a garantir maior segurança e celeridade aos atos, bem 
como, por se coadunar com a regulamentação do processo eletrônico judicial estabelecido a 

partir da Lei nº. 11.419/2006 (BRASIL, 2006). Ocorre que a discussão sobre a informatização 
dos atos realizados em cartórios extrajudiciais se intensificou em 2020, quando a necessidade 
de evitar aglomerações em espaços públicos e a impossibilidade de suspensão de serviços de 

cunho essencial passaram a obrigar a utilização de mecanismos inovadores. Nesse contexto, o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 26 de maio de 2020, pelo provimento nº. 100, 

autorizou a prática de atos notariais eletrônicos, por meio do sistema denominado e-Notariado, 
permitindo, assim, a realização de procedimentos de divórcio de maneira virtual. Para garantir 
a livre manifestação das partes, o provimento 100/2020 (CNJ, 2020) exige a realização de 

videoconferência notarial, garantindo, assim, a verificação pelo notário da higidez da decisão 
dos cônjuges para encerrar o vínculo matrimonial. Além da realização de videoconferênc ia 

notarial, a assinatura das partes deve ocorrer pelo sistema e-Notariado e a assinatura do tabelião 
de notas, com certificado digital, que já era utilizado para os demais atos. No cenário atual, é 
difícil traçar perspectivas seguras para o futuro e, ainda, não se afigura como possível a 

avaliação dos benefícios que as modificações de paradigmas causaram, porém, é certo que as 
realidades futuras serão pensadas a partir dessas rupturas e profissional da era digital tem como 

maior desafio estar conectado com esses avanços. 
 

Palavras-chave: Divórcio virtual. Pandemia. Serviços cartorários. 

 
Referências 

BRASIL. Lei nº. 11.419 de 19 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a informatização do 

processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo 

Civil; e dá outras providências. Disponível em: 

                                                                 
3 Docente de disciplinas jurídicas na UNOPAR, ANHANGUREA e Faculdades Londrina. Advogada. Mestra em 

Direito Negocial (UEL).  
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A Pandemia Evidencia a Urgência da Inclusão Digital 

 
Luisa Maria Sarábia Cavenaghi4  

 
Resumo 

 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou, já em 2011, uma interpretação ao artigo 
19 da Declaração Universal dos direitos Humanos, reconhecendo a internet como um meio 

indispensável para o acesso à informação no mundo contemporâneo, portanto, sua 
acessibilidade é direito de todos (UNITED NATIONS, 2011). No Brasil, o direito de acesso à 
internet foi estabelecido na lei 12.964 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, 

objetivando o acesso à internet para todos, reiterando a importância do acesso à rede para o 
desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, declarando que este direito é essencial 

ao exercício da cidadania (BRASIL, 2014). Neste sentido, é urgente abordar aspectos teóricos 
a respeito das transformações digitais e de como o acesso à internet passou a ser, não apenas 
uma tecnologia avançada de comunicação, beneficiando economias desenvolvidas, mas um 

direito básico de todo cidadão, assim como o direito ao acesso à água potável e à energia 
elétrica. Não se vivenciou em nenhum outro momento da história o acesso à informação como 

se vive atualmente com o advento da internet, acelerando a globalização com o “processo de 
produção e informação do planeta, reduzindo a distância entre os espaços geográficos, fundindo 
o local e o global” (NEVES; FREIRE, 2007 p.3). Esse cenário evidenciou-se com a pandemia 

do COVID-19, pois o avanço do vírus Sars-Cov2 fez com que o ministério da saúde 
recomendasse um distanciamento social mais restritivo (lockdown), medidas que autorizavam 

apenas o funcionamento de serviços considerados essenciais. Toda essa situação exigiu 
mudanças de hábitos das pessoas e adaptações por parte das organizações, porquanto, uma vez 
que não era possível o atendimento presencial, a internet deixou de ser apenas uma opção e 

passou a ser uma necessidade. Não apenas as empresas precisaram vender seus produtos, mas 
os órgãos públicos necessitaram assegurar, aos cidadãos, os serviços necessários utilizando a 

internet, como aconteceu com o auxílio emergencial ofertado pelo governo federal, destinado 
aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos desempregados. O 
atendimento da defensoria pública também passou a ser realizado remotamente, pela internet, 

nos casos urgentes, também, o funcionamento dos serviços extrajudiciais passou por mudanças 
na pandemia. Nas localidades em que se impuseram a suspensão do atendimento presencial dos 

serviços notariais e de registros públicos pelas autoridades sanitárias, a assistência aos usuários 
passou para o regime de plantão a distância. A recepção de solicitações e transmissão de 
documentos por via eletrônica, autorizando, inclusive, o uso dos serviços de correios, 

mensageiros ou outros meios seguros para o recebimento e a devolução de documentos 
destinados à prática dos atos. Além disso, outro ponto importante foi o trabalho em regime 

home-office, adotado por muitas empresas, o que exigiu o uso de ferramentas de 
videoconferência para reuniões. Todo esse contexto denota a importância e a urgência da 
inclusão digital, pois, apesar da evolução legal, constata-se que a inclusão digital no Brasil ainda 

exige muitos avanços.   
 

Palavras-chave: Inclusão Digital. Pandemia. Internet. Direito.  

                                                                 
4 Docente. Graduada em Administração (Unopar, 2012) e em Marketing e Propaganda (Unopar, 2004) . 

Especialista em Planejamento e Gerenciamento Estratégico (PUC, 2005). Mestra em Administração (UEL).  
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Responsabilidade Social e Ambiental em tempos de COVID-19 

 
Maurilio Cristiano Batista Bergamo5  

 

Resumo 

 

O ano de 2020 tem sido desafiador para todos os setores da sociedade e, em meio a um mundo 
cada vez mais tecnológico, a incidência de um vírus originado na Ásia provocou mudanças 

comportamentais, econômicas e sociais. Com o aumento de casos de COVID-19 no Brasil, 
diversos setores da sociedade necessitaram de adaptações às novas formas de trabalho para que 
a economia pudesse, de alguma forma, funcionar em meio às incertezas. Nesse contexto, a 

parcela mais vulnerável da população passou a vivenciar as dificuldades geradas pela doença, 
como os pequenos empresários que não tiveram escolha e viram seus projetos terminarem por 

falta de clientes; também, pessoas que necessitavam dos empregos para sobreviver e, 
subitamente, estavam sem trabalho; além da miséria que já impacta a vida das pessoas em 
tempos normais, atingiu níveis alarmantes. Embora setores como saúde e economia fossem os 

mais afetados, todos os demais tiveram a necessidade de uma reorganização e, em meio a esse 
momento, o setor tecnológico foi o grande protagonista, pois permitiu que diversos empregos 

fossem mantidos por meio do trabalho remoto. Por conta dos reflexos da pandemia, o setor de 
vendas on-line e a educação a distância se destacaram, proporcionando soluções para o 
isolamento social e garantindo o acesso dos consumidores aos produtos e aos serviços sem a 

necessidade de contato físico. A pandemia acelerou o processo de conectividade e digitalização 
e, mesmo que a sociedade encontre uma solução definitiva para esse problema, possivelmente, 

haverá uma nova economia daqui para frente, que impactará diretamente na forma como pensar 
e agir. Em termos de responsabilidade social, as empresas terão que adotar novas práticas de 
planejamento estratégico, garantindo, aos mais vulneráveis, acesso a meios de inclusão digita l 

e capacitação para desenvolver seus trabalhos. Do ponto de vista ambiental, 2020 também 
mostra a necessidade de enfrentar problemas sérios presentes na sociedade, como o acesso à 

água, energia elétrica e matérias-primas. Em um país como o Brasil que depende diretamente 
da natureza, não se pode deixar de lado as questões ambientais e os desequilíbrios dos 
ecossistemas gerados devido aos padrões de vida e consumo. Ao longo desse período de 

pandemia, é possível aprender que tudo está interligado: pessoas, economia e natureza são os 
pilares da sociedade e precisam de atenção em todos os sentidos. A volta à normalidade nos 

apresentará desafios que só podem ser vencidos com a união de esforços e de uma busca por 
igualdade e oportunidades para todos. Daqui para frente, é preciso fazer diferente e auxiliar 
aqueles que mais foram impactados pela crise gerada pelo surto da doença. No entanto, com 

uma busca por superar esses desafios, transforma-se a sociedade e cria-se oportunidade a todos 
que precisam. 

 
Palavras-chave: COVID-19. Tecnologia. Responsabilidade Social. Meio Ambiente.   

                                                                 
5 Docente. Graduado em Ciências Biológicas. Mestre em Genética e Biologia Molecular (UEL). 
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O Provimento nº. 95 de 2020/CNJ e suas Contribuições para a Modernização das 

Serventias Extrajudiciais 

 

Natalia Branco Lopes Krawczun6 
 

Resumo 

 
O contexto desencadeado pela pandemia causada pela COVID-19 ganha contornos inéditos 

para esta geração. A excepcionalidade dos impactos da pandemia tem levado as serventias 
extrajudiciais a um movimento de digitalização dos atos em busca da garantia do cumprimento 
dos procedimentos com a máxima eficiência operacional em um rápido movimento de 

substituição do tradicionalismo pela modernização. Neste contexto emergencial, a Corregedoria 
Nacional de Justiça, ao editar o Provimento nº. 95 de 2020, destacou em seu artigo 6º que, no 

período de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), os oficiais de 
registro e tabeliães deverão recepcionar os títulos nato-digitais e digitalizados com padrões 
técnicos que forem encaminhados eletronicamente para a unidade do serviço de notas e registro 

a seu cargo e processá-los para os fins legais. Nos parágrafos e incisos subsequentes, observa-
se que documentos nato-digitais são definidos como aqueles cuja origem ocorreu em formato 

digital, seja por meio de uma câmera digital ou por um documento gerado em Word. Já os 
documentos digitalizados têm origem em um formato físico, tendo sido transposto para a forma 
digital. Salvo exceções estabelecidas pela legislação, o destaque que se dá ao provimento 

supramencionado é que os documentos nato-digitais passam a ter o mesmo valor, a mesma 
legitimidade que os documentos físicos, desde que assinados e certificados digitalmente para 

que a segurança jurídica seja assim resguardada. A respeito deste tema, cumpre questionar se 
haverá, de fato, uma mudança de paradigma na qual será possível verificar maior eficiênc ia 
operacional nas serventias extrajudiciais, por meio da modernização dos serviços prestados em 

caráter definitivo ou se este movimento seria apenas  algo passageiro, cujo objetivo estaria 
voltado ao mero atendimento de um contexto excepcional no período de “Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional”, conforme destaca o Provimento em questão. Acredita-se que 
a sazonalidade da medida prescrita no artigo 6º do Provimento nº. 95 de 2020 pode implicar em 
um retrocesso que, talvez, não seja mais compatível com uma sociedade que tem se comportado 

e esperado das instituições, de maneira geral, respostas cada vez mais digitais. 
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Os Direitos Humanos em Tempos de Combate à Pandemia da COVID-19 

 
Patrícia Graziela Gonçalves7 

 
Resumo 

 

As medidas de combate ao coronavírus SARS-CoV-2 constituem tema também de direitos 
humanos, haja visto o impacto causado nos chamados Estados Democráticos de Direito. Isto 

porque os efeitos negativos dessas medidas atingem a dignidade humana, o direito à saúde e 
outros direitos e liberdades fundamentais. Não sem sentido, Órgãos do Sistema Interamericano, 
como a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, emitiram históricos documentos 

recordando a vigência de direitos humanos em períodos de crise e realizando recomendações 
aos Estados-membros do Sistema. Em específico, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos emitiu importante norma, intitulada “Pandemia e Direitos Humanos nas Américas” 
(Resolução n. 01/2020), na qual formulou recomendações extremamente pertinentes, dentre as 
quais: a) a compreensão do direito à saúde como um bem público cuja proteção é de 

responsabilidade dos Estados; b) a necessidade de adotar um enfoque de direitos humanos em 
todas as estratégias, medidas ou políticas oficiais relacionadas à pandemia; c) a eventual adoção 

de medidas restritivas de direitos deve ser sujeita aos princípios da legalidade e da 
proporcionalidade; d) a transparência e o dever de informação devem ser amplos, com garantias 
de proteção aos jornalistas e aos defensores de direitos. Diante do exposto, pergunta-se: em que 

medida o Brasil respeitou tais recomendações?  Desproporcionalidade de tratamento entre as 
camadas da população; discriminação e hostilidade em relação aos pacientes e ao principa l 

grupo de risco da doença (os idosos); violação aos direitos de privacidade e de 
confidencialidade; casos de violência contra as mulheres em âmbito doméstico e intrafamiliar 
denunciados e não atendidos; falhas nas políticas de saúde e ambientais e intolerânc ia 

ideológica para os indígenas; violações na liberdade de imprensa; dentre outras violações. Foi 
dessa forma que as autoridades brasileiras (federais, estaduais e municipais) lidaram com a 

pandemia e isso terá, pelo menos, dois reflexos no campo jurídico: o primeiro é na situação 
individual de cada eventual violação; enquanto o segundo relaciona-se com a reputação do 
Estado em âmbito internacional. 
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A Inclusão Digital dos Surdos em Tempos de Pandemia  

 

Tirza Cosmos Dos Santos Hirata8 
 

Resumo 

 

 A inclusão social das pessoas surdas tem norteado inúmeras discussões e reflexões sobre a 

prática da acessibilidade em todas as esferas da sociedade atual. Com o reconhecimento legal 
da Língua Brasileira de Sinais, em 2002, como língua oficial da comunidade surda no Brasil e 
com os decretos aprovados posteriormente, especificamente, Decreto Nº 9.656, de 27 de 

dezembro de  2018, fica estabelecido que o Poder Público, bem como as concessionárias de 
serviços públicos com seus respectivos órgãos administrativos, deverão garantir, aos indivíduos 

surdos, o atendimento efetivo, eliminando toda e qualquer barreira de acessibilidade. Dessa 
forma, profissionais com conhecimentos acerca da Libras, que sejam capazes de garantir a 
acessibilidade de comunicação aos surdos, devem estar presentes e disponíveis em todos os 

setores. Corroborando estas determinações, mas incentivando a autonomia dos surdos, o 
contexto educacional tem investido na inclusão digital dos surdos durante todas as etapas da 

Educação de Surdos. Assim, a sua inclusão digital não se restringe ao acesso aos meios digita is 
e janela de Libras, no entanto, perpassa pela proficiência do surdo na Língua Portuguesa como 
segunda língua, ou seja, na modalidade escrita. É imprescindível que os surdos estejam aptos a 

utilizar o português escrito, principalmente, no que tange ao meio técnico e jurídico. Este é um 
grande desafio. Em tempos de pandemia e de isolamento social, o acesso à Justiça tem sido 

deficitário e dificultado, segundo relatos de vários surdos, uma vez que alguns procedimentos 
realizados presencialmente e com a assistência de um Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais, 
estão, agora, de forma on-line, exigindo que os surdos enfrentem obstáculos, não só de acesso 

à tecnologia, mas também de leitura, interpretação e escrita.  
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