
 

 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO 

GROSSO 

COMISSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL  

 

Aos oito dias do mês de outubro 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 assinada, bem como os convidados Murilo 

Alberto Canhoto Beltramim, representando a ONG LivreMente e Clovis 

Arantes da CMADS. ABERTO OS TRABALHOS:  

1 – Aberta a palavra ao Presidente, este apresentou os convidados 

desta reunião e passou a palavra à Vice-Presidente que comentou a respeito 

do Congresso Nacional de Direito LGBTI, realizado em Florianópolis (SC) 

entre os dias 24 e 27 de setembro e a Comissão foi representada pelo 

Presidente Nelson e a Vice Kamila.  

2 – Dando continuidade à pauta, foi relembrado o canal institucional 

de denúncias para o combate à LGBTFOBIA, pois a OAB não pode deixar 

de amparar a sociedade civil, também citada a Súmula do Conselho Federal 

da OAB, que a pessoa que comete crime de LGBTfobia será analisado no 

requisito de idoneidade moral, ressaltando a importância de divulgação deste 

canal de denúncia, pois até o momento não houve nenhuma.  

3 – Próximo tema levantado pelo Presidente a elaboração da cartilha 

da Comissão para distribuições nos eventos, a Vice-Presidente apresentou 

que será uma coisa simples, de uma folha, bem objetivo. Que a cartilha seria, 



 

 

por exemplo, o que é sexo biológico, gênero, breve histórico de direitos 

(adoção, casamento), bem como tratado o que é crime de transfobia e onde 

a população poderia procurar amparo. Foi sugerido pelo membro Rodrigo 

Batista a inclusão de um QR CODE na cartilha para maiores informações. 

Assim, ficaram responsáveis pela Cartilha da CDS a Kamila e o Rodrigo 

Batista. 

4 – O Presidente da Comissão informou que será oficializado ao 

Tribunal de Justiça para a inclusão do nome social no cadastro de ações no 

PJe, que no presente momento este oficio está com o Presidente da OAB 

Leonardo para posterior envio ao TJ/MT. 

5 – Próximo assunto deliberado foi a criação o curso de capacitação 

para o mercado de trabalho da comunidade trans, com parcerias com diversas 

instituições educacionais e judiciais para fornecer e apoiar o curso, que seria 

uma proposta para o ano de 2020 e a Vice Presidente comentou do projeto 

que conheceu no Congresso Nacional e foi aberta a palavra aos membros e 

aos convidados para comentários e sugestões. 

6 – Prosseguindo, foi comentado a respeito da análise da inclusão de 

informação no recenseamento a ser realizado para mapeamento dos 

advogados do Estado sobre orientação sexual, gênero e se está atuando, 

constando a opção "desejo não informar", que para nossa Comissão possa 

abranger mais e amparar os advogados LGBTI, pois atualmente não há 

nenhuma informação sobre isto.  

7 – Próximo tema comentado foi de oficializar para inclusão da 

LGBTFOBIA no campo complementar de chamadas do CIOSP, que atente 

pelo número 190 e a Vice-Presidente Kamila ficou responsável para 

elaboração deste ofício.  



 

 

8 – O presidente anunciou que foi oficializado o convite para 

participação no Conselho Municipal da Diversidade Sexual e que a CDS será 

representada pelo Nelson e a Kamila. 

9 – Por fim, foi aberta a palavra ao convidado Clovis Arantes para 

comentar a respeito da Parada LGBT e os eventos relacionados, bem como 

o convidado Murilo discorreu sobre o Seminário que irá acontecer nas datas 

de 21 e 22 de outubro.  

10 – Feita a leitura da presente ata e aprovação pelos membros 

presentes, nada mais havendo deu por encerrada a reunião às 12h40min. 

                          

Nelson Freitas Neto   Kamila Michiko Teishmann 

Presidente    Vice-Presidente 

 

Mariana Cordeiro Fortes de Barros  Eduarda Silva Rubio 

Secretária-Geral      Secretária Adjunta 

 

 


