
 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO 

GROSSO - COMISSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL  

Aos treze dias do mês de agosto 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 a secretária adjunta 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 advertiu aos membros as 

importâncias das obrigações dos membros, o qual fez pela leitura do novo 

regimento interno. Ainda, advertiu os membros sobre a obrogação da 

presença das reuniões mensais, com a possibilidade de falta desde 

apresentado justificativa pláusivel com 5 (cinco) dias de antecedência. 

Ademais, sobre o novo regimento interno, o presidente comunicou a todos 

os direitos os membros-convidados, o quais possuem o direito de voz, mas 

não de voto.  

2 – Prosseguindo, o presidente informou aos membros sobre o 

Congresso Nacional da Diversidade, realizado pelo Conselho Federal, em 

setembro, Santa Catarina.   

3 – Dando continuidade à pauta, o presidente fez um questionamento 

aos membros quanto ao canal de denúncia, em vista da falta de procura 

quanto pelos advogados, quanto pela sociedade civil. Em vista de tal 

constatação, a vice Kamila sugeriu a realização de parceria com o TDP. O 



 

 

membro Rodrigo sugeriu acoplar o canal de denúncia no sistema de 

recadastramento dos advogados, para atingir um maior público.   

4 – Ainda sobre a fala do membro rodrigo, foi questionada a 

possibilidade de acoplar os requisitos de gênero e orientação sexual no 

recadastramento dos advogados, bem como na alteração do quadro da ordem 

(cadastro na OAB/MT). Para que assim a Comissão possarealizar um 

mapeamento dentro da OAB/MT e definir focos de atuação. O presidente 

ficou responsavel por ver a viabilidade desta sugestão.  

5 – O Presidente da Comissão demonstrou interesse na realização de 

parcerias com a Comissão da Mulher advogada e da Comissão dos 

Portadores de Deficiência, ambos pertencenes à OAB/MT. 

6 – Próximo assunto deliberado foi abortado pela membro Karita 

(presidente da Comissão da segurança pública). Houve menção à recusa ao 

atendimento em postos públicos e psicológicos em relação ao publico em 

geral. O presidente demonstrou interesse na realização de um projeto em 

conjunto com a Comissão mencionada, sobre a saúde LGBT, como por 

exemplo os casos de recusa das doações de sangue provenientes da 

população homoafetiva. 

7 – Por conseguinte, o membro Rodrigo propôs o requerimento para 

a viabilização da colocação do nome social no protocolo das ações judiciais. 

Bem como nos serviços dos fóruns (para a realização dos pregões) e dos 

sistemas judiciais (PJE). Momento no qual a membro Karita informou que 

irá ver a possibilidade da realizaçãp do serviço em conjunto com o sistema 

de saúde, como pela convicação da Secretaria de Saúde. 

8 – Dando seguimento à pauta, foi mencionado novamente a 

interiorização da Comissão. A qual ocorrerá, de início, em conjunto com a 



 

 

Comissão dos jovens advogados, em Setembro, em Cáceres. O presidente 

convidou os membros para participarem da ação, e ficou de verificar com a 

presidente Fernanda (Colégio dos presidentes) a possibilidade na realização 

de evento. 

9 – Por fim, o presidente realizou de forma resumida os 

acontecimentos dos meses de junho e julho, em vista da não ocorrência da 

reunião de julho. Os assuntos abordados foram a mesa redonda com a Dirtora 

do CAA, Jamile, sobre a criminalização da homofobia pelo STF; A moção 

de aplausos à Comissão da diversidade sexual OAB/MT, recebida pelo 

Deputado Lúdio Cabral, em decorrência das ações prestadas à comunidade; 

e, por fim, sobre a honrosa participação da membro Marcela, do presidente 

e da vice presidente, que foram à Câmara na reunião dos vereadores 

demonstrar a irregularidade do Decreto.  

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

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

Eduarda Silva Rubio, Marcela Silva Abdalla.  

9 - Nada mais havendo deu por encerrada a reunião às 12h25min. 
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