
        Brasília,  17 de junho de 2019

Ofício nº 06/2019 – MP Pró-Sociedade

À Sua Excelência o Senhor

FELIPE SANTA CRUZ 

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Assunto: Inclusão de crimes na SÚMULA N. 11/2019/COP 

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Considerando  a  expedição  da  SÚMULA N.  11/2019/COP,  em

10/06/2019, pelo Conselho Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil no sentido de constituir fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral

para inscrição de bacharel em Direito nos quadros da OAB, independente da instância

criminal, a prática de violência contra pessoas LGBTI+, em razão da Orientação Sex-

ual, Identidade de Gênero e Expressão de Gênero, os integrantes da Associação MP

Pró-Sociedade1 solicitam à Vossa Excelência o encaminhamento ao citado Conselho

Pleno de inclusão também na mencionada Súmula de restrição nos quadros da OAB,

independente da instância criminal, em razão de ausência moral, a prática dos crimes

contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a liberdade sexual, crimes

contra a fé pública, crimes contra a administração pública, crimes contra a adminis-

tração da justiça e crimes contra as finanças públicas, crimes contra a inviolabilidade

de correspondência e crimes contra a inviolabilidade dos segredos, todos tipificados

1 Associação Nacional de Membros do Ministério Público Pró-Sociedade (MP Pró-Sociedade):
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ 32.702.301/0001-53, é instância de
integração, discussão, aperfeiçoamento e ação de membros do Ministério Público que atuam na
defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais
indisponíveis.



no Código Penal brasileiro, bem como demais crimes previstos nas legislações extra-

vantes.

Atenciosamente,

Renato Barão Varalda

Presidente do MP Pró-Sociedade

Promotor de Justiça do MPDFT

rbvaralda@gmail.com

Rafael Meira Luz
1º  Vice-Presidente do MP Pró-Sociedade

Promotor de Justiça do MPSC
Rafaelmeiraluz@gmail.com

Sérgio Maia Louchard

2º  Vice-Presidente do MP Pró-Sociedade

Promotor de Justiça do MPCE
louchard_s@yahoo.com 
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