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REUNIÕES:  
Número de reuniões: 10 (março a dezembro de 2022) 
Formato: algumas em formato híbrido e outras em formato virtual, sempre na primeira quinta-feira do 
mês, das 17h às 19h. Notamos que nas reuniões híbridas, a maioria preferia acompanhar de forma 
virtual e de forma presencial, apesar de definirmos um dia fixo e horário de acordo com a vontade da 
maioria.  
Apenas a primeira e a segunda reunião foram abertas, transmitidas pelo Facebook da Comissão de 
Diversidade Sexual e de Gênero. As demais optamos por não transmitir.  
Participantes da reunião: Membros nomeados, todas as pessoas inscritas pelo formulário criado pela 
OAB-SP para quem queira integrar as comissões, Presidentes de subseções e interessados em 
participar da Comissão, Conselheiras e Conselheiros que manifestaram interesse em integrá-la.  
Assuntos debatidos na reunião: Sempre com pauta prévia encaminhada pela Secretaria de 
Comissões. Em toda reunião informamos as ações realizadas no mês, debatemos os assuntos 
ligados aos direitos da população LGBTI+ e assuntos específicos que variavam de mês a mês.  
Média de participantes nas reuniões ordinárias da Comissão: Média de 45 à 60 participantes, sendo 
que em alguns meses o número de participantes chegou a mais de 80 pessoas.  
 
NOMEAÇÕES:  
DIRETORIA: Além da Presidente, foi nomeada Vice-Presidente a Dra. Rachel Rocha; Secretário 
Geral o Dr. Eder Serafim. Em janeiro/2023 pediremos a nomeação do Dr. Marcelo Brito Guimarães 
como Secretário de Comunicação da CDSG, em razão da importância de seu trabalho e dedicação 
com a comunicação da comissão.  
MEMBROS EFETIVOS: 15 membros efetivos  
MEMBROS EFETIVOS REGIONAIS: 06 
Portarias: 248/22PR; 264/22 PR; 71/22PR; 1.204/22 
Apesar de termos grande participação nas nossas reuniões, percebemos que nos eventos que 
realizamos ao longo do ano e nas atividades que fizemos não tivemos o engajamento esperado, com 
poucas pessoas realmente mostrando um compromisso com a Comissão que justificasse o pedido 
de nomeação. Por esta razão, optamos por estendermos a avaliação até dezembro. No início de 
janeiro de 2023 iremos solicitar vários pedidos de nomeações.  
A Diretoria da Comissão entende que, por integrarmos uma Comissão de um grupo minorizado,alvo 
de violência e discriminação é fundamental o compromisso das pessoas que queiram integrá-la, não 
sendo crível que nomeados não participem das reuniões, dos eventos, dos Grupos de Trabalho 
criados e nem do grupo de WhatsApp. 
Todas as pessoas que atendam tais requisitos serão muito bem-vindas. 
Grupos de Trabalho: Criamos alguns GT´s para otimizar os trabalhos da CDSG:  
- Identidades:  
- Famílias LGBT+  
- Relações de Emprego e Empregabilidade 
- Educação  
- Projetos de lei   
- Congresso, Seminários 
Coordenador Geral: Eder Serafim (Secretário Geral da Comissão), com nomeação de um 
coordenador/a de cada GT e facultado a participação de cada integrante nomeado ou não em cada 
grupo de trabalho,  
Alguns grupos de trabalho funcionaram bem, outros nem tanto, razão pela qual a Diretoria da CDSG 
fez uma avaliação para algumas mudanças no início do ano. 
 
PALESTRAS, SEMINÁRIOS 
 
Maio:  
05.05- Webnário: 11 anos do reconhecimento da união homoafetiva no STF 
OBS: em parceria com a Comissão da Advocacia de Família e Sucessões da OAB/SP 
16.05- O Sistema de Justiça e a Violência Contra LGBTI+  
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Junho:  
16.06- Participação na Feira Cultural da Diversidade no Largo do Arouche com uma tenda junto com 
o Conselho Regional de Psicologia para divulgar a CDSG  
19.06- Participação na XXI Parada do Orgulho LGBT na Avenida Paulista, com discurso da 
Presidente da comissão no trio de abertura  
Agosto 
12.08- Jornada Cultural da OAB- MESA Diversidade e Inclusão: Ser Diverso é ser inclusivo?  
24.08- Lesbianidade e Maternidade: Aspectos Jurídicos e de Saúde  
Setembro 
19.08- Reunião conjunta CDSG e CDFAM : Palestra a Diversidade Sexual e de Gênero na LRP e as 
alterações da Lei 14.382/22 
Outubro 
26.10- Sexo é Biológico? Reflexões do Direito e da Saúde sobre a Repercussão da Classificação de 
Sexo na Vida de Pessoas Intersexo 
Novembro 
21.11- Seminário LGBTfobia no Futebol e no Esporte 
Dezembro 
Live no Instagram da CDSG- Porque as Subseções da OAB-SP devem ter Comissão de Diversidade 
Sexual e de Gênero.  
05.12- Presidente da CDSG da Seccional – Heloisa Alves 
12.12- Presidente da CDSG da OAB-Guarulhos- Arthur Camilo 
19.12- Presidente da CDSG da OAB Campinas- Ana Carolina Hinojosa de Souza Camargo de 
Oliveira 
As lives continuarão em 2023, para que possamos contemplar todos Presidentes de CDSG das 
subseções. 
Todos os eventos promovidos pela Comissão foram em formato híbrido, exceto o Webnário de maio 
e as lives.  
 
Eventos em outras Subseções 
Heloisa Alves, Presidente da CDSG realizou palestras em algumas subseções em 2022, como 
Itatiba, Santos, Taubaté. 
Eder Serafim , Secretário Geral da CDSG deu palestras em Barretos, no Encontro Regional de 
CDSG da região de Bauru. 
A CDSG também esteve representada em evento promovido pela CDSG Ilha Bela pela Conselheira 
Seccional Márcia Rocha 
 
Encontros de Presidentes de CDSG de subseções da OAB SP 
 
27.10- Primeira Reunião de Presidentes de CDSG da Seccional de São Paulo  
Formato híbrido-  
Participantes: 25 comissões 
15.12- Segunda Reunião de Presidentes de CDSG da Seccional de São Paulo  
Formato virtual 
 
Participantes: 15 comissões 
A reunião teve como pauta o Termo de Convênio firmado entre Governo do Estado de São Paulo e 
OAB-SP para dar efetividade e visibilidade à Lei 10.948/01 que pune a discriminação lgbtfóbica no 
Estado de São Paulo. A participação das subseções será fundamental para que possamos cumprir 
nossas atribuições ali estipuladas,  
A CDSG da OAB-SP representada por sua Presidente esteve presente na Reunião Virtual de 
Presidentes de CDSG das Capitais promovida pela CDSG Nacional que foi realizada no formato 
virtual no dia 16.09.  
 
Ações da Comunicação da CDSG  
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1 - Reinauguração do podcast, renomeado por “OAB SP na Diversidade”. 
Realizadas e publicadas 8 entrevistas sobre a temática LGBTQIA+, inclusive com a presidente da 
OAB/SP, Dra. Patrícia Vanzolini. 
 
2 - Gestão institucional do Instagram, com acréscimos de cerca de 2000 seguidores, representando 
aumento de 20% sobre o único da gestão. 
 
3 - Reativação do Facebook da Comissão. 
 
4 - Gestão do LinkedIn da Comissão. 
 
5 - Produção, realização é edição do vídeo com depoimentos para o Dia da Visibilidade Lésbica. 
 
6 - Elaboração e envio de questionário aos presidentes de CDSG do estado para levantamento do 
perfil e realidades vividas pelas CDSG nas subseções. 
 
7 - Estreito contato com a equipe da comunicação da OAB/SP para publicação de notícias das 
diversas CDSG do estado. 
 
8 - Produção de vídeos de apresentação das diversas CDSG do estado, com foco em divulgação da 
existência e funções das CDSG. 
 
9 - Início do projeto de lives com os presidentes de CDSG do estado, com foco na importância de 
todas as subseções criarem CDSG. 
 
Outras ações:  
 Participação em todos os Encontros de Presidentes de Comissões promovido pela Diretoria por 
meio da Secretaria de Comissões  
Articulação e presença no dia 09.11.2022 na assinatura do Termo de Convênio firmado entre o 
Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania e OAB-SP para dar 
efetividade e visibilidade à Lei 10.948/01 que pune no âmbito administrativo a discriminação 
lgbtfóbica no Estado de São Paulo. 
Reuniões com diversas entidades da sociedade civil, órgãos públicos, entidades. 
Notas técnicas, de repúdio, de solidariedade sempre com o aval da Vice-Presidência da OAB-SP 
Por fim, agradecemos à Diretoria na pessoa do Vice-Presidente Leonardo Sica, à equipe da 
Secretaria de Comissões na pessoa da Danilla e Sayne e também a Secretaria de Cultura por todo 
apoio, suporte para que pudéssemos realizar as atividades.  
Em 2023, os desafios serão ainda maiores. 
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São Paulo, 30 de dezembro de 2022 
Secretaria das Comissões  

 

 

Heloisa Helena Cidrin Gama Alves 

Presidente 

 
Rachel Macedo Rocha 

Vice-Presidente 

 
Eder Serafim 

Secretário Geral 

 
Marcelo Brito Guimarães 

Comunicação CDSG-Seccional 


