
 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO 

GROSSO 

COMISSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL  

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às onze horas 

e cinco minutos, realizou-se, na sede da OAB/MT, reunião da Comissão da 

Diversidade Sexual, presidida pelo Ilmo. Sr. Dr. Nelson Freitas Neto, 

Presidente da Comissão. PRESENÇA: A reunião contou com a presença da 

diretoria e membros da Comissão da Diversidade Sexual, conforme lista de 

presença ao final deste documento. ABERTO OS TRABALHOS: Na 

abertura dos trabalhos o presidente da Comissão fez a leitura da ata da 

reunião passada, após deliberação, feita a aprovação pelos membros 

presentes.  

1 – Aberta a palavra ao Presidente, este apresentou o balanço da 

Semana de Combate à LGBTFOBIA, que se iniciou na segunda-feira, dia 13 

de maio, com a entrega das arrecadações de roupas no Centro de 

Ressocialização de Cuiabá, na Ala Arco-Íris, bem como evento na data de 

17 de maio na ESA, com um ótimo público, ressaltando o reconhecimento 

elogios por parte da diretoria da OAB/MT.  

2 – Dando continuidade à pauta, a representante da CAA, membra 

Mara Yane receberá as roupas que restaram da Ação Arco Íris, agora 

destinadas a campanha Mães Solidárias da CAA e a membra Mara frisou a 

importância da participação dos membros desta Comissão nas campanhas da 

OAB.  

3 – Prosseguindo, foi deliberado a respeito de organização das 

coordenações dentro da comissão, com finalidade de dividir as tarefas da 

diretoria com os membros, sendo estas: OAB vai à escola, interiorização e a 



 

 

do dia de formação. A respeito da interiorização, foi lembrado da 

subcomissão em Cáceres e o Centro da Diversidade Sexual da UNEMAT, 

para futura parceria para uma reunião extraordinária e estender aos alunos da 

faculdade, prevista para a primeira quinzena de outubro.   

4 – Próximo tema levantado pelo Presidente foi a aprovação unanime 

da Súmula do Conselho Federal da OAB, que, independentemente de 

condenação penal, a pessoa que comete crime de LGBTfobia será analisado 

no requisito de idoneidade moral, posto que é um importante passo dentro 

da advocacia como um todo e reconhecer essa transformação. 

5 – O Presidente da Comissão informou dos próximos eventos que a 

Comissão recebeu convites, sendo estes: a Vice-Presidente Kamilla 

palestrou no Centro de Referências de Direitos Humanos no Estado, bem 

como no dia 26 de junho às 14h no CIEE promovendo palestra educativa 

relativa a este tema para estagiários e jovens. Na data de 27 de junho haverá 

audiência pública na Assembleia Legislativa e o Presidente estará compondo 

a mesa e estende o convite aos demais membros desta comissão. Na data de 

28 de junho será celebrado o casamento comunitário LGBT pela noite. Por 

último, a Comissão foi convidada pelo secretário adjunto da segurança 

pública Major Ricardo Bueno para conversar e alinhar frente de trabalho e 

próximas parcerias entre a comissão e a secretaria de segurança pública. 

6 – Próximo assunto deliberado foi a respeito do projeto do orgulho 

LGBT da comissão, que baseado na proposta de um canal de denuncia que 

foi criado na seccional de Brasília, na qual criaram um e-mail institucional 

onde os advogados LGBT possam procurar. Será um canal direto com a 

comissão quando violar algumas prerrogativas decorrentes de sua orientação 



 

 

sexual. A Membra Isadora ficará responsável com o e-mail institucional da 

comissão quando for recebido para repassar com a Diretoria. 

7 – Por fim, foi lançada a Campanha da Comissão para o mês 

Orgulho LGBT, convidando a todos os membros, toda advocacia e todo o 

público, que tenham disposição, afinidade e apoio à comunidade para que 

façam vídeos ou fotos demonstrando apoio ao orgulho LGBT, sendo 

postados na rede social, importante a participação dos membros da comissão. 

8 - A reunião contou com a presença dos doutores Nelson Freitas 

Neto, Kamila Michiko Teischmann, Mariana Cordeiro Fortes de Barros, 

Eduarda Silva Rubio, Isadora Pratta, Mara Yane Barros, Marcela Silva 

Abdalla, Newton Fernando Fontanez e Thais Daniela Tussolini de Almeida.  

9 - Nada mais havendo deu por encerrada a reunião às 12h42min. 
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