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Eventos realizados pela Comissão:

04/06/2020 - Café com a Diversidade

03/09/2020 - Café com a Diversidade

17/09/2020 - Café da Diversidade

24/09/2020 - Café com a Diversidade

25/09/2020 - Lançamento do MeToo Brasil - Contra o Assédio Sexual no Audiovisual
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Kl-zr1VDc7A

OK

30/09/2020 - Webinar: Os impactos das discriminações na saúde mental dos grupos
historicamente minorizados
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Fnx2uPWGsWs

OK

https://www.youtube.com/watch?v=Kl-zr1VDc7A
https://www.youtube.com/watch?v=Fnx2uPWGsWs
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01/10/2020 - Café da Diversidade

15/10/2020 - Café com a Diversidade

26/10/2020 - Webinar: Interssexualidade, Diversidade e Direitos
Link para assistir no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U91JZRCpbCc
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Processos em Andamento:

PGI: 5140.2.190722.470259
Assunto: Ofício 816/2019 Conselho Federal - Provimento 01/2019 - registro de nascimento -
anomalia de diferenciação sexual (ADS).
Link de acesso ao expediente:
https://drive.google.com/drive/folders/1lfzXS2d-hvNouDwSTaeSfIhDDWeC8qk4?usp=sharing

PGI: 7130.2.170410.4184
Assunto: Trata-se de Convênio entre a OABSP e a Secret. Justiça e Cidadania, para dar
efetividade à Lei Estadual nº10.948/01, que dispõe sobre as penalidades adminsitrativas a
serem aplicadas pela prática de atos de discriminação, em razão de orientação sexual e
identidade de gênero. Foi aberto outro PGI sobre o mesmo assunto sob nº
7130.2.170509.4249
Link de acesso ao expediente:
https://drive.google.com/drive/folders/1qpOZ995cjKdg6nBJzeY5pWDU1aJx8S6T?usp=sharin
g

PGI: 5140.2.190320.450114
Assunto: Ofício 109/2019 Subseção de Andradina, encaminha expediente da Dra. Michelly
Pacheco Ferro, relata que foi desrespeitada pelo estagiário e funcionários, no balcão de
atendimento da 2º Vara do Juizado Especial Vergueiro.
Link de acesso ao expediente:
https://drive.google.com/drive/folders/1ED92_S7rMTWb52Zw67DlY8_SAzyLWK5Q?usp=shari
ng

PGI: 7130.2.200910.5969
Assunto: Recepcionamos a resposta do Dr. General João Camilo Pires de Campos
Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil do Estado de São Paulo, referente
Implementação de medidas para criação de mecanismo de facilitação do registro
eletrônico das ocorrências de crimes de violência de gênero contra mulheres LBT
e de ódio por orientação sexual (LGBTfobia) e identidade de gênero, em resposta ao Ofício
720/20.
Link de acesso ao expediente:
https://drive.google.com/drive/folders/1jDIKvtH8rzlNb8LrunxVHX-EvcUaTsby?usp=sharing

FORM. 130/20
Assunto: Olá, recebi a aprovação da OAB em dezembro de 2020, mas somente no mês de Abril
tive recursos financeiros para efetuar a inscrição. Sou transgênero, enquanto agênero, e fui
primeiro a obter nome social na PUCPR, por onde me formei com muito custo, e TJPR, com
muito empenho e dificuldades. Também requeri nome social para realização da prova até
conseguir retificar meus documentos Recentemente me mudei para São Paulo, após conseguir
trabalho. Me dirigi a OAB Sé, pois é uma das poucas que está fazendo atendimento frente a
pandemia. Levei documentos requeridos, entre elas uma foto com roupa social, conforme a

https://drive.google.com/drive/folders/1lfzXS2d-hvNouDwSTaeSfIhDDWeC8qk4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qpOZ995cjKdg6nBJzeY5pWDU1aJx8S6T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qpOZ995cjKdg6nBJzeY5pWDU1aJx8S6T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ED92_S7rMTWb52Zw67DlY8_SAzyLWK5Q?usp=sharing
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página da OAB com orientações para vestimenta. Ao entregar minha foto, me informaram que
era preciso que eu utilizasse gravada para que minha inscrição fosse recebida. Informei era
agênero que não me adequava ao gênero masculino. A supervisora e atendente alegaram que
eu poderia fazer uma solicitação manuscrita para ser dirigida à Comissão de Seleção e
inscrição para que aceitasse as fotos e assim o fiz. Declarei que era transgênero, que após a
decisão STF alterei meus documentos para masculino, pois era o único meio de ser respeitado
como Miguel, haja vista que nossa legislação ainda não abrange outras identidades. Ainda, que
possuímos uma comissão da mulher e da diversidade que demonstra a intenção da OAB em
se enfrentar desigualdades e opressões. Destaquei que há poucos anos os fóruns
condicionam a entrada de mulheres ao uso de saia, uma exigência que nitidamente violava o
direito à igualdade e somava-se às opressões diárias aos quais mulheres e pessoas não
cisgêneras são submetidas. Dias depois veio uma negativa, encaminhada também a minha
futura seccional (OAB Santana – SP) colocando em negrito os termos homem devem usar
gravata e mulheres roupas “condizentes com a profissão” e me dando prazo de 15 dias para
apresentar a foto, sob pena de arquivamento do requerimento de inscrição. Já efetuei o
pagamento da taxa de inscrição. Enviei mensagem para OAB Santana, mas disseram que
frente pandemia, a solicitação da comissão não ser eficiente e que era melhor eu responder s
solicitação para não perder prazo e dinheiro e, também, que é uma posição que há anos
perdura na OAB. Solicitei ao menos uma manifestação a respeito, do qual ainda aguardo
resposta, afirmando que essas concessões, ainda que pequenas, continuam invisibilizando
existências e que com o silencio e aceitação essas práticas se reiteram. Ademais,
infelizmente, mesmo o movimento LGBTIQIA+ possui uma visão branca, binária e colonizada
de gênero e acaba por não fazer frente a opressão a outras existências. Creio que a OAB
diversidade também deve caminhar para reconhecer essas identidades e não assentir com
vestimentas atreladas à gênero. Também sou negrx e há tempos tenho tentado compreender,
dentro do processo de colonização e visão de povos africanos e indígenas como inferiores e
“atrasados “, em que momento identidades não binárias foram apagadas diante do processo
de colonização e vistas como inexistentes até mesmo descreditadas dentro do movimento por
luta racial, de gêneros e diversidade. Compreendo que cada direito que OAB junto a outros
seguimentos sociais, que lutam pela diversidade e igualdade de gênero, vem de muitos luta e
há muito a ser pleiteado quanto a desigualdades vivenciadas. Mesmo conseguindo dentro da
OAB, situações ainda ocorrem (fui perseguido pelo segurança por duas vezes ao utilizar o
banheiro, durante a prova da OAB, mesmo perdendo o cabelo e entrando de cabeça baixa,
ocorridos que não me manifestei para não ter descredito junto à OAB e por falta de força
psicológica para processos administrativos). Por isso deixo aqui meu requerimento de uma
manifestação sobre o ocorrido à comissão de seleção e inscrição para que sejam respeitadas
todas as identidades. Sempre enfrente desafios em instituições públicas e privas pra ter
respeito, quer pela minha aparência (já que não tenho a dita “passibilidade”), quer por usar
black ou turbante, é sempre e tem sido muito custoso a minha saúde mental ter que me
explicar e requerer respeito ao invés de corresponder às exigências quanto a gênero. Minha
expectativa é que possam requerer a comissão de seleção e inscrição o respeito a minha
identidade de gênero, aceitando a foto 3x4, em uma intenção de não ceder a um preconceito
institucional velado e transfobia, compreendendo que o compromisso da OAB com a
diversidade se estende para além de identidades binárias. Em anexo, o e-mail, minha
solicitação manuscrita e resposta da Comissão de diversidade sexual/OAB Santana.
Link de acesso: https://drive.google.com/open?id=177bjHkrapRG7YDiGV57KwfDZ-VKfY5nk

https://drive.google.com/open?id=177bjHkrapRG7YDiGV57KwfDZ-VKfY5nk
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FORM.421/20
Assunto: Prezados, sou servidor do IFSP Câmpus Votuporanga na qualidade de Pedagogo e
sou membro do NUGS - Núcleo de Estudos de Gêneros e Sexualidades da Instituição. Logo, ao
saber sobre a Constituição do Orgulho, gostaria de saber a viabilidade de um dos membros
dessa Comissão para participar por meio de Webconferência de uma Live apresentando a
Comissão e o Documento, suas funções e atuações, para a comunidade de nosso câmpus.
Aguardo contato para alinharmos tal ação.

FORM.450/20
Assunto: PEDIDO DE INFORMAÇÕES - ADVOGADO OAB SP - HOMOFOBIA ONLINE. Em uma
publicação digital o advogado da OAB SP afirmou que a maioria dos gays sofrem abuso em
casa ou viram drogados, crime digital. Algo pode ser feito? Nota de repúdio? Alguma forma de
exigir retratação?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3308062559309206&id=332152366900255
Link de acesso:
https://drive.google.com/open?id=1imUGz41mZqlS8nmWWpYWYMwtfiF8ZRRc

FORM.516/20
Assunto: Saudações. Procurei pela primeira um curso na OAB pra fazer: Curso 6321 - Direito da
Cidadania: Direitos da População LGBTQIA+. Na inscrição, informa que existem bolsas (que
corresponde a isenção da taxa de inscrição e não a uma bolsa de estudos paga), mas só são
pra 10 pessoas; os 10 primeiros que se inscreverem com o "voucher"" informado lá, conforme
comunicação com a gestão do curso. Fiquei bastante atordido pelo processo de "bolsas"da
OAB privilegiar "quem se inscreve primeiro", sendo que pessoas que trabalham diretamente
com este curso, inclusive palestrantes e funcionários, teriam informação privilegiada a
compartilhar primeiramente com quem quiserem sobre a abertura de cursos e turmas,
tornando o processo de seleção bastante injusto. Nunca achei que a OAB fosse capaz de tal
prática, que procuraria algum critério de avaliação adequada a concessão de qualquer bolsa.
Tenho interesse no curso que nem sabem se será executado porque acreditam que não haverá
procura, mas mesmo assim, quero uma oportunidade justa de pariticipar do concurso para
seleção das "bolsas" (isenção). Se quer há um edital ou algo similar para concessão e não
consigo considerar tal processo adequado, por nem procurar contemplar a população LGBT+ e
pessoas que trabalham com esta população. Aguardo um posicionamento de vocês, pois acho
que esta discussão precisa ser amplamente divulgada na sociedade por se tratar de uma
postura adotada por uma instituição tal renomada, aonde creio que a população em geral
jamais espera tal tipo de conduta.

São Paulo (SP), 13 de maio de 2021

Ciente e de Acordo:

Marina Zanatta Ganzarolli
Presidente

https://drive.google.com/open?id=1imUGz41mZqlS8nmWWpYWYMwtfiF8ZRRc

