
 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO 

GROSSO 

COMISSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL  

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 

onze horas e cinco minutos, iniciou-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:  

1 – Aberta a palavra ao presidente, momento no qual houve o relato 

sobre a viagem à Pontes de Lacerda e Cáceres, realizada pelo presidente e 

pela vice-presidente, com a finalidade de interiorizar a comissão. Tal evento 

ocorreu em conjunto com a COJAD, e teve a finalidade de entrar em contato 

com as subseções, para ampará-las e levar a elas o conhecimento da 

comissão da diversidade sexual.  Em Cáceres foi realizada uma reunião 

extrajudicial, com a presidente da subseção.  

2 – Prosseguindo, o presidente informou a necessidade da junção de 

todas as comissões que envolvem vulnerabilidade, com intuito de  realizar 

uma nova “caravana”, e interiorizar esta pauta. As comissões seriam a da 

infância e juventude, da mulher e dos portadores de deficiencia. Foi pedido 

aos membros que alguém se disponibilizasse para a realização de um ofício 

à Diretoria da OAB/MT para a realização de tal feito. 

3 – Dando continuidade à pauta, foi informado que o Tenente 

Coronel entrou em contato com a comissão para a realização de um bate papo 

com os membros terceirizados que atendem o 190. A vice-presidente irá 

comandar este bate-papo, que ocorrerá no dia 19 de etembro de 2019, os 

assuntos discutidos serão a forma correta ao tratar com o público LGBTQI+ 

e a criminialização da homofobia. 

4 – Após, houve a retomada do tema abordado na reunião anterior, 

que diz respeito ao Censo. O presidente da OAB/MT Leonardo deu aval para 

a realização da inclusão de questionário LGBTQI+ no censo, com previsão 



 

 

para a adequação até o ano que vem. Foi pedido aos membros que pensem 

em questões relevantes que possam ser adicionadas, será realizada uma 

análise de quais são mais efetivas para nossa base de dados. 

5 – O Presidente da Comissão demonstrou interesse na realização do 

“Happy Jurídico”. A COJAD fez o convite à nossa comissão para a 

realização de um Happy Jurídico em conjunto. Este evento constiste no 

encontro informal dos advogados das comissões e convidados, em local de 

lazer e conta com a realização de palestra e um momento de descontração 

para o debate dos assuntos elencados. 

A previsão é que ocorra no mês de dezembro, o assunto abordado 

será “O Direito da Família Homoafetiva”. A membro Mara irá palestrar em 

nome da COJAD e o presidente em nome da CDS. 

6 – Próximo assunto deliberado foi abortado foi a campanha 

realizada em Setembro pela Caixa de Assistência dos Advogados devido ao 

Setembro amarelo. Esta campanha visa facilitar o atendimento dos 

advogados inscritos na ordem de receberem um atendimento psiquiátrico 

com mais facilidades e descontos.  

Foi solicitado aos membros que ajudem na divulgação, ainda mais 

aos colgas LGBTQI+ em vista de estes, por muitas vezes, necessitarem de 

um maior amparo. Foi demonstrado, também, o interesse na nossa comissão 

na realização de um evento futuro voltado diretamente à comunidade. 

7 – Por conseguinte, o presidente mencionou a parada gay de 2019, 

que irá ocorrer no mês de Novembro, informando que a CDS é apoiadora da 

parada. Devido a isso, será realizado na sede da OAB/MT, no auditório, uma 

conferência dos organizadores da parada. Momento no qual serão expostos 

banners explicativos a cerca do assunto. Todos os membros devem 

comprecer a tal evento, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de Outubro. 

8 – Dando seguimento à pauta, houve a retomada do tema abordado 

na reunião anterior, relativo ao Canal de denúncia. Momento no qual foi 

reforçada a necessidade da dibulgação do canal de denuncia da OAB/MT. 

Lembrando que tal canal é voltado tanto para a instituição, quanto para o 

público. 



 

 

9 – Em continuidade, o presidente informou aos membros sobre o 

congresso nacional sobre a diversidade que ocorrerá em Florianópolis, na 

Quarta-Feira (25/09/2019). O presidente Nelson e a vice presidente Kamila, 

representarão o Estado de Mato Grosso e a Seccional junto à Comissão 

Nacional de Gênero. Todos os presidentes das seccionais estarão presentes 

para alinhar ações dentro da comunidade LGBT. 

9 – Por fim, o presidente solicitou aos membros que alguem se 

habilitasse na realizaçao de ofício ao TJ, requerendo a inclusão do campo de 

nome social para os advogados e cliente no PJE. Momento no qual o membro 

Rodrigo se habilitou na feitura e informou que o realizará até Quinta-Feira 

(19/09/2019) 

10 - 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,.  

11 - Nada mais havendo deu por encerrada a reunião às 12h20 min. 
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Presidente    Vice-Presidente 
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Secretária-Geral      Secretária Adjunta 


