






Para compreender o movimento e sua

sigla é fundamental, antes de mais

nada, entender a diferença entre

orientação sexual e identidade de

gênero.



A orientação sexual das pessoas, com quem elas se relacionam

sexualmente – homem, mulher ou os dois –, não tem uma

relação necessária com o seu gênero. 

 

Identidade de gênero diz respeito a como as pessoas se

percebem em relação ao seu gênero, se como homem, mulher

ou nenhum dos dois.

 



Cada letra da sigla LGBTQIA+ agrega um grupo de

pessoas que se reconhece por uma orientação sexual ou

uma identidade de gênero diversa daquelas que a sociedade

convencionou como únicas (orientação heterossexual;

gêneros masculino e feminino). Ela é a evolução de GLS

(gays, lésbicas e simpatizantes), de GLBT (gays, lésbicas,

bissexuais e transexuais) e LGBT.

A retirada do “S” (que havia em GLS), de simpatizante,

referindo-se a héteros que apoiavam a causa, deu-se pelo

entendimento de que eles não eram protagonistas do

movimento. Já a troca de posições entre o “G” e o “L” foi

motivada para dar visibilidade às mulheres lésbicas e

também promover equidade de gênero.



Antes de chegar às letras e aos seus significados, é

importante frisar que reconhecer os grupos não tem a ver

com rotulá-los, mas sim com reconhecê-los (na verdade,

nos reconhecermos) na pluralidade, e como sujeitos dignos

de direitos como qualquer cidadão e cidadã. 

Essas próprias mudanças na sigla – inserção de letra,

retirada e reposicionamento – demonstram a evolução do

movimento pela inclusão das pessoas em suas diferentes

orientações sexuais e identidades de gênero.





Como se sabe, o L diz respeito às lésbicas e o G a gays,

mulheres e homens, respectivamente, que sentem atração

afetivo-sexual por pessoas do mesmo gênero que o seu;

enquanto o B representa as pessoas bissexuais, que

sentem atração afetivo-sexual por homens e mulheres.

Até aqui, a sigla agrega grupos por orientações sexuais.

As letras L, G e B designam as

orientações sexuais



A partir da letra T a sigla acolhe as

identidades de gênero

Uma pessoa transgênera se enxerga e se coloca para além do gênero

a que foi designada no nascimento. Ela rompe com o que está posto

e transgride os códigos sociais e culturais construídos e atribuídos a

cada gênero, uma vez que transita entre eles.

A partir do T, a sigla acolhe identidades de gênero dentro do amplo

espectro de diversidade. Na primeira letra estão incluídos

transgêneros, transexuais e travestis: pessoas que se identificam

com um gênero diferente do que foi designado no nascimento. É o

oposto da pessoa cisgênero (termo comumente usado na abreviação

“cis”, que diz das mulheres e dos homens que se reconhecem

conforme seu gênero de nascimento).



A pessoa transexual tem uma expressa não-conformidade com

o gênero designado no nascimento, ao mesmo passo que se

identifica com o oposto. Mulheres e homens transexuais

podem ou não realizar mudanças no corpo para se sentir em

conformidade com o gênero que lhe é adequado. 

Sobre travesti, há o entendimento de que seja o mesmo que

transexual; sendo que o uso do termo seria anterior à difusão

de informações sobre a transexualidade, que é recente.

Também por isso, a ignorância sobre o assunto teria gerado

uma marca social: “travesti” é mais comum nas classes sociais

mais marginalizadas. Nos anos mais recentes, travestis têm

ressignificado a palavra e o “ser travesti”, numa luta política

de valorização e contra o preconceito. 
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Continuando a desvendar a sigla, o Q é de

Queer – quem transita entre os gêneros

feminino e masculino, e mesmo fora da

binaridade masculino-feminino (o

chamado não-binário, que rejeita os dois

gêneros). A Teoria Queer afirma que a

orientação sexual e a identidade de gênero

são resultado de uma construção social, e

não de uma funcionalidade biológica.

Embora tenha tido muitos precursores, esta

teoria vem sendo estudada e desenvolvida

pela filósofa estadunidense Judith Butler.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_queer


O I, que é mais recente, diz respeito ao intersexo –

identidade de gênero de pessoas cujo desenvolvimento

sexual corporal (seja por hormônios, genitais,

cromossomos ou outras características biológicas) é não-

binário, ou seja, não se encaixa na forma binária

masculino-feminino.



O A volta a se referir a orientação sexual. Agrega os

assexuais, aqueles que não sentem atração afetivo-sexual

por outra pessoa, independente de orientação sexual e de

identidade de gênero.

Por fim, o sinal de mais (+), que há uns anos foi

incorporado à sigla, abriga outras possibilidades de

orientação sexual e identidade de gênero que existam. É o

caso da pessoa que, do ponto de vista da orientação

sexual, se define como pansexual, pessoa que sente

atração afetivo-sexual independente da identidade de

gênero da pessoa – seja mulher ou homem, cis ou trans,

ou mesmo de outro gênero, como é o intersexo. É a

orientação sexual mais fluida. A propósito, a sigla também

já tem aparecido escrita com o P ao fim: LGBTQIAP+.



A VIOLÊNCIA AOS LGBTQIA+
BRASIL: O PAÍS QUE MAIS MATA NO MUNDO

A origem da violência a estas pessoas, chamada de
homofobia ou transfobia, é complexa e multifacetada,
envolvendo diversos fatores – grau de instrução,
religião, nível sócio-econômico do agressor, ausência
de empatia, incompreensão da natureza humana ou
da liberdade de escolha de seu semelhante, e não será
discutida nesta abordagem, sob pena de restar
superficial e incompleta. 



A homofobia pode ter causas culturais e
religiosas e algumas etnias ou religiões
assumem mais tendências homofóbicas.
Apesar disso, mesmo entre estes grupos
existem aqueles que defendem e apoiam os
direitos dos homossexuais. Ainda hoje, alguns
países aplicam a pena de morte como
condenação a quem é homossexual, como Irã,
Afeganistão e Arábia Saudita.

Homofobia significa aversão irreprimível,
repugnância, medo, ódio ou preconceito que
algumas pessoas ou grupos nutrem contra os
homossexuais, lésbicas, bissexuais e
transexuais.

O QUE É HOMOFOBIA?



A data comemora a exclusão da homossexualidade da Classificação
Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Entre 1948 e 1990, a homossexualidade (que era chamado de
"homossexualismo") era considerada um transtorno mental.

A homofobia é considerada um tipo de intolerância, assim como o
racismo, o antissemitismo e outras formas que negam a humanidade e
dignidade às pessoas. Desde 1991, a Anistia Internacional considera a
discriminação contra os homossexuais uma violação aos direitos
humanos.

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o dia 17 de maio
como o Dia Internacional contra a Homofobia (International Day
Against Homophobia).



A fachada da Casa Branca foi
iluminada com as cores do arco-
íris, em 2015, após histórica
decisão da Suprema Corte dos
Estados Unidos que legalizou o
casamento homossexual em
todos os 50 estados do país.

 

A estufa do Jardim Botânico, 
 cartão postal da cidade de
Curitiba, ganha iluminação
especial para marcar o Dia
Internacional do Orgulho LGBT
(Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais ou
Transgêneros), em 2018.

 

A sede do Congresso Nacional,
em Brasília, foi iluminada com as
cores do arco-íris, em
homenagem ao Dia do Orgulho
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis, transexuais e pessoas
intersex), em 2020.

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/06/suprema-corte-dos-eua-aprova-o-casamento-gay-nacionalmente.html
https://g1.globo.com/tudo-sobre/congresso-nacional/


O Brasil, apesar de ser considerado o país onde mais ocorrem
crimes de ódio contra LGBTQIA+ no mundo, não possui lei
que criminalize explicitamente a homofobia e a transfobia,
tendo sido necessária a intervenção do Supremo Tribunal
Federal para incluir provisoriamente a discriminação contra
este grupo numa lei já existente (Lei do Racismo - Lei n°
7.716/1989), até que o Congresso Nacional aprove lei
específica.

https://www.fgv.br/mailing/2020/webinar/DIREITO/Nota_Tecnica_n.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm


A punição da discriminação ou preconceito
por orientação sexual foi objeto do Projeto
de Lei nº 5.003/2001, de autoria da deputada
federal Iara Bernardi, aprovado na Câmara
dos Deputados em 23 de novembro de 2006,
tendo sido encaminhado ao Senado Federal,
onde recebeu o número Projeto de Lei da
Câmara nº 122/2006, ainda em tramitação.

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=31842
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iara_Bernardi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/79604


STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa

Íntegra da Tese na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26

Leia mais:

Outro importante Projeto de Lei ainda em tramitação no Congresso é o reconhecimento da união estável
(união civil) entre pessoas do mesmo sexo. O Projeto de Lei nº 1.151/1995, de autoria da então deputada
federal Marta Suplicy, tramita na Câmara dos Deputados desde 1995. 

O STF, porém, em votação histórica e unânime, no dia 5 de maio de 2011, reconheceu a união homoafetiva
como entidade familiar, sujeita às mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva. A Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, e julgada em
conjunto com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, apresentada pelo Estado
do Rio de Janeiro. 

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/tesesADO26.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398482


Supremo reconhece união estável de homossexuais

Íntegra do acórdão na ADI 4.277

Leia mais:

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/05/supremo-reconhece-uniao-estavel-de-homossexuais.html
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635






1830: Dom Pedro I descriminaliza a homossexualidade,
criminalizada por Portugal, ao assinar o Código Penal
do Império do Brasil, o qual não incluía qualquer
referência à sodomia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sodomia


1969: O Código Penal Militar não estabelece proibições
ao alistamento de homossexuais, ainda que, em seu
capítulo VII, tenha definido como "crime sexual" a
pederastia.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001Compilado.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pederastia


1985: O Conselho Federal de Medicina retira o termo
"homossexualismo" de sua lista de transtornos
mentais.



1997: O Conselho Federal de Medicina publica a Resolução nº
1.482/1997, onde reconhece as cirurgias de redesignação sexual, tanto
a do tipo neocolpovulvoplastia como a do tipo neofaloplastia e autoriza
os hospitais universitários a fazê-las em caráter experimental.
Anteriormente a esta resolução, desde o início dos anos 70, pessoas
transexuais já eram operadas de forma clandestina. Atualmente, em
2021, o normativo em vigor é a Resolução CFM nº 2.265/2019

1999: O Conselho Federal de Psicologia, por meio de resolução, define que a homossexualidade não constitui
transtorno mental e proíbe os profissionais da psicologia a oferecer e participar de eventos e serviços que
proponham tratamento e cura da homossexualidade. Isso tornou o Brasil o primeiro país do mundo a proibir
terapias de conversão de homossexuais.

https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/1997/1482_1997.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia_de_redesigna%C3%A7%C3%A3o_sexual
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2.265-de-20-de-setembro-de-2019-237203294


2000: O INSS reconhece a união estável entre homossexuais, mas
com base em uma liminar da Justiça Federal no Rio Grande do Sul,
que corria o risco de cair, o órgão entrou sem sucesso com recurso
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a liminar.

2001: O Art. 1° da Lei nº 10.216/2001 (Lei Antimanicomial),
determina que pessoas portadoras de transtornos mentais não
sejam discriminadas por sua orientação sexual.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm


2004: A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publica
resolução que garante as pessoas homossexuais o direito de
indenização em caso de morte do companheiro ou companheira em
acidentes de trânsito (Seguro DPVAT).

2006: A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), cria mecanismos
para coibir a violência doméstica contra a mulher. Esta lei também
tem sido usada pela Justiça para coibir a violência doméstica contra
mulheres transexuais e travestis femininas.

https://www.conjur.com.br/2004-mar-26/companheiro_homossexual_receber_indenizacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


2008: O Conselho Nacional de Imigração autoriza que estrangeiros
em união homoafetiva tenham direito ao visto, ao publicar a
Resolução Normativa CNI nº 77.

O SUS passa a realizar a cirurgia de redesignação sexual do tipo
neocolpovulvoplastia.

https://www.cnbsp.org.br/?url_amigavel=1&url_source=noticias&id_noticia=100&filtro=1&Data=&lj=1920


2010: O STJ reconhece que casais formados por homossexuais têm
o direito de adotar filhos.

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, mediante a
Portaria nº 233, assegura aos servidores públicos travestis e
transexuais o uso do nome social.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publica a Súmula
Normativa nº 12 que autoriza pessoas homossexuais a incluir o
parceiro ou parceira como dependente nos planos de saúde.

https://www.colegioregistralrs.org.br/doutrinas/a-adocao-de-criancas-por-casais-homossexuais-e-a-constituicao/
https://progep.ufms.br/portaria-233-min-planj-oram-gesto-nome-social/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_social
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NzA=#:~:text=1%20%2D%20Para%20fins%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o,oposto%20ou%20do%20mesmo%20sexo.


O presidente Lula assina Decreto que estabelece o 17 de maio como
o "Dia Nacional de Combate à Homofobia".

Criado, mediante Decreto, o Conselho Nacional de Combate à
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT). Este Decreto foi
revogado em 2019 pelo Presidente Jair Bolsonaro.

 O Ministério da Fazenda através de uma Portaria, estende o direito
de declaração conjunta para casais formados por homossexuais.

https://www.migalhas.com.br/quentes/108645/decreto-institui-o-dia-nacional-de-combate-a-homofobia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7388impressao.htm
https://arpen-sp.jusbrasil.com.br/noticias/114760163/homoafetivos-podem-incluir-os-companheiros-como-dependentes


2011: O STF equipara, no julgamento da ADI 4.277, as relações entre pessoas do mesmo sexo à de união
estável. Também foi determinado que casais homossexuais tenham exatamente os mesmos direitos familiares
e sucessórios dos casais heterossexuais, como plano de saúde, seguros de vida, pensão alimentícia e divisão
dos bens adquiridos em caso de rompimento. 

O Ministério da Saúde aprova o "Regulamento Técnico de Procedimentos Hemoterápicos" e publica a Portaria
nº 1.353, cujo artigo 5º prevê: "A orientação sexual (heterossexualidade, bissexualidade, homossexualidade)
não deve ser usada como critério para seleção de doadores de sangue, por não constituir risco em si própria".
Esta portaria, entretanto, foi revogada após a publicação da Portaria nº 2.712/2013, cujo artigo 64 proíbe a
doação de sangue por "homens que tiveram relações sexuais com outros homens").

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) publica Resolução nº 4 em que assegura aos
LGBTQIA+ privados de liberdade o direito à visita íntima. 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1353_13_06_2011.html
https://www.segurancadopaciente.com.br/wp-content/uploads/2015/11/portaria-no-2-712-de-12-de-novembro-de-2013.pdf
https://direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Resolucao04_2011Recomenda.pdf


2013: O Conselho Nacional de Justiça edita a Resolução 175 que obriga todos os cartórios do país a realizar,
além das uniões estáveis, a conversão da união em casamento e a realização direta do casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo.

O Conselho Federal de Medicina publica Resolução que garante as pessoas homossexuais o direito de recorrer
a diversas técnicas de reprodução assistida para terem filhos, incluindo a gestação compartilhada para casais
homossexuais femininos e a maternidade de substituição altruísta. Embora a reprodução assistida já fosse
possível para os homossexuais, não havia regulamentação taxativa e explícita.
Mulheres e criança

O art. 17 da Lei nº 12.852/2013 (Estatuto da Juventude), determina que os jovens não sejam discriminados
por sua orientação sexual.

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_175_14052013_16052013105518.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1174723#:~:text=RESOLU%C3%87%C3%83O%20CFM%20N%C2%BA%201.957%2C%20DE%2015%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202010&text=1%C2%BA%20%2D%20Adotar%20as%20NORMAS%20%C3%89TICAS,a%20ser%20seguido%20pelos%20m%C3%A9dicos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maternidade_de_substitui%C3%A7%C3%A3o
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm


2014: O Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) e o Conselho Nacional de
Combate à Discriminação (CNCD), mediante Resolução
Conjunta, determinam que transexuais femininas e
masculinas privadas de liberdade sejam encaminhadas
a unidades prisionais femininas.

https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view
https://www.gov.br/depen/pt-br/composicao/cnpcp/resolucoes/2014/resolucao-conjunta-no-1-de-15-de-abril-de-2014.pdf/view


2015: O STF mantém eficaz o capítulo VII do Código
Penal Militar, mas ordena a exclusão dos termos
"pederastia" e "homossexual", em decisão exarada na
Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 291. A Corte decidiu por suprimir
os termos por entender que tais crimes expressos no
capítulo VII são válidos tanto para homossexuais como
para heterossexuais, e que especificar a relação
homossexual fere o artigo 5º da Constituição Federal
de 1988, que prevê a igualdade entre todos perante a
lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1001Compilado.htm
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627


2016: A presidente Dilma Rousseff assina o Decreto nº
8.727 que garante o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas
travestis e transexuais no âmbito da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional.

2017: O STF decide que a união estável e o casamento
possuem o mesmo valor jurídico em termos de direito
sucessório, inclusive em uniões homoafetivas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_social
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/stf-uniao-estavel-e-casamento-sao-iguais-para-heranca-incluindo#:~:text=O%20plen%C3%A1rio%20do%20Supremo%20Tribunal,o%20c%C3%B4njuge%20(pessoa%20casada).


2018: O Ministério da Educação emite Resolução que autoriza estudantes
travestis e transexuais a utilizarem o nome social nos registros escolares de
todas as instituições da educação básica. Estudantes menores de idade
precisam da autorização prévia dos pais ou responsáveis legais.

O Conselho Federal de Psicologia, por meio de Resolução, define que a
transexualidade não constitui transtorno mental.

O presidente Michel Temer assina o Decreto nº 9.278, estabelecendo novo
modelo nacional de carteira de identidade (RG), que passa a permitir a
inclusão do nome social utilizado por travestis e transexuais.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=81001-rcp001-18-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-01-2018.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9278.htm


O Tribunal Superior Eleitoral julga que, pela Lei Eleitoral, os candidatos travestis e transexuais têm o direito de
concorrer a cargos eletivos nas cotas destinadas aos gêneros com os quais se identificam. Além disso, o
Tribunal decidiu que candidatos travestis e transexuais podem utilizar o nome social para identificação nas
urnas.

O TSE publica a Resolução nº 23.562, que garante aos eleitores travestis e transexuais o direito de utilizar no
título eleitoral seu nome social e a sua identidade de gênero.

O STF autoriza que transexuais e travestis alterem o nome e o gênero no registro civil sem a necessidade de
cirurgia de redesignação sexual ou decisão judicial. A partir dessa decisão, todos os transexuais e travestis
maiores de idade podem alterar os seus documentos indo a um cartório, não se exigindo nada além da
manifestação de vontade do indivíduo.

https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/candidatos-e-candidatas-transgenero-poderao-ter-seu-nome-social-na-urna-eletronica
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Agosto/candidatos-e-candidatas-transgenero-poderao-ter-seu-nome-social-na-urna-eletronica
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2018/resolucao-no-23-562-de-22-de-marco-de-2018
https://www.conjur.com.br/2018-ago-15/stf-define-tese-autorizando-pessoa-trans-mudar-nome-cirurgia


2019: A Ordem dos Advogados do Brasil aprova a Súmula nº 11 que proíbe envolvidos em casos de agressão
contra pessoas LGBT QIA+ de exercer a profissão de advogado no Brasil.

O STF determina que a discriminação contra pessoas LGBT seja enquadrada nos crimes previstos na Lei nº
7.716/1989 (Lei do Racismo), que prevê penas de até 5 anos de prisão, até que norma específica seja
aprovada pelo Congresso Nacional.

O SUS passa a realizar a cirurgia de redesignação sexual do tipo metoidioplastia, mas apenas em caráter
experimental e mediante decisões judiciais.

https://www.oab.org.br/Content/pdf/sumulas/sumula-11-2019-COP.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716compilado.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metoidioplastia


2020: Por meio da ADI 5543, o STF declara inconstitucional e suspende as normas do Ministério da Saúde e da
Anvisa que proibiam a doação de sangue por homossexuais e bissexuais.

A Secretaria de Trabalho e Previdência Social do Ministério da Economia, por meio de Acordo com a
Advocacia-Geral da União, autoriza os trabalhadores travestis e transexuais a utilizarem o nome social na
Carteira de Trabalho.

O CNJ aprova a Resolução nº 348 que autoriza os transexuais e travestis privados de liberdade a cumprir pena
em presídios destinados aos gêneros com os quais se identificam e se preferem a detenção no convívio geral
ou em alas ou celas destinadas ao público LGBTQIA+. As normas também são aplicadas a adolescentes
LGBTQIA+ em cumprimento de medida socioeducativa.

* A LEGISLAÇÃO CITADA DEMONSTRA A EVOLUÇÃO NORMATIVA HISTÓRICA SOBRE O TEMA, NÃO ESTANDO, NECESSARIAMENTE, AINDA EM VIGOR

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344168708&ext=.pdf
https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/acordo-celebrado-pela-agu-possibilita-uso-de-nome-social-na-carteira-de-trabalho
https://atos.cnj.jus.br/files/compilado15421720210126601038596c499.pdf


OLHA ISSO!

O STF reuniu toda a sua Jurisprudência e
Bibliografia Temática sobre as questões
LGBTQIA+ neste documento.

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoPublicacaoTematica/anexo/diversidade.pdf




Um simples pedido de prorrogação de visto de permanência a um estrangeiro não teria gerado 3
volumes de processos, não fosse um detalhe, nos idos anos 2000: o estrangeiro a ser deportado era
parte de um casal homossexual. 

Em 2003 o caso movimentou não apenas o Poder Judiciário, cujo fórum de discussão foi a 5ª Vara
Federal Cível de Curitiba, mas toda a comunidade, com repercussão nacional e internacional. O caso
ganhou notoriedade na mídia local e estrangeira.





O processo tratava da iminência de
expulsão do território brasileiro do inglês
David Ian Harrad, companheiro do brasileiro
Antonio Luiz Martins dos Reis, ativista de
Direitos Humanos, conhecido como Toni
Reis. Após a convivência marital por 13
anos no Brasil, sempre na insegurança da
deportação, face a inexistência de leis que
protegessem famílias não convencionais,
David recebeu o aviso de que seria expulso
do país em 8 dias. A legislação da época
não previa a continuidade em solo nacional
de companheiros homoafetivos, que
alegavam necessidade de reunião familiar,
em analogia a casais heterossexuais.

https://www.tonireis.com.br/


Além dos advogados particulares dos requerentes, houve a assistência do Grupo Dignidade, fundado por Toni em 1992, que
peticionaram requerendo liminar que mantivesse o inglês em território nacional. Diante da grande repercussão do caso à época,
dezenas de mulheres, inclusive a mãe de Toni (“sogra” de David) ofereceram-se para casar com o estrangeiro, a fim de que pudesse
manter-se no Brasil.

Concedida a liminar pela Juíza Federal Substituta Ana Carolina Morozowski, a ação foi extinta sem julgamento de mérito, tendo em
vista normatividade superveniente que permitiu a reunião familiar de estrangeiros e nacionais, independentemente de gênero ou
orientação sexual. O visto permanente foi então concedido pelo Conselho Nacional de Imigração. David e Toni moram até hoje na
cidade de Curitiba, já comemoraram “Bodas de Prata” (25 anos de união) e adotaram 3 crianças. 

O Grupo Dignidade, em Curitiba, presta diversos serviços à comunidade
LGBTQI+, como assessoria jurídica, apoio psicológico, informações sobre
saúde e capacitação profissional.

E também possui um CEDOC - Centro de Documentação, que possui
vasto material sobre o tema para pesquisas. Uma equipe de mestrandos
em História presta atendimento no local, das 13 às 19 horas.

A Sede do Grupo Dignidade fica na Av. Marechal
Floriano Peixoto, 366. Conj. 47, Centro, CEP
80.010-130, Curitiba-PR 
Fone: (41) 3222-3999
https://www.grupodignidade.org.br/

https://www.grupodignidade.org.br/
https://www.grupodignidade.org.br/




A Justiça Federal do Paraná instituiu, em junho de 2020, a CPEA -
Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do
Assédio Sexual na Instituição. A Comissão segue as determinações
da Resolução CNJ nº 351/2020 e da Resolução TRF4 nº 66/2019
(republicada em 2021).

A Comissão tem como atribuições, entre outras, sugerir medidas de
prevenção, orientação e enfrentamento do assédio, contribuir para
o desenvolvimento de diagnóstico institucional a respeito do tema,
alertar sobre a existência de ambiente ou prática favorável ao
assédio, assim como recomendar o aperfeiçoamento de práticas de
gestão de pessoas, ações de capacitação e campanhas institucionais
de informação e orientação. Ainda, fazer recomendações e solicitar
providências relacionadas à apuração de notícias de assédio,
proteção das pessoas envolvidas, garantia da lisura e sigilo das
apurações e mudança de métodos e processos na organização do
trabalho.

 

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=10000004681196&id_orgao_publicacao=1
https://atos.cnj.jus.br/files/original192402202011035fa1ae5201643.pdf
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1


A política de prevenção ao assédio e a toda forma
de discriminação cumpre comandos previstos na
Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder
Judiciário, criada pelo Conselho Nacional de Justiça
(Resolução CNJ 240/2016), está alinhada aos
Macrodesafios do Poder Judiciário (Resolução CNJ
198/2014), assim como à Agenda 2030 da ONU,
que prevê os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, mais especificamente os ODS5
(igualdade de gênero), ODS10 (redução das
desigualdades) e ODS16 (paz, justiça e instituições
eficazes).

https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_240_09092016_25032019150731.pdf
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_198_01072014_25032019141511.pdf
http://www.agenda2030.org.br/


A atuação da Comissão tem também como pressuposto o
cumprimento de princípios constitucionais, tais como a dignidade
da pessoa humana, o valor social do trabalho e a proibição de
todas as formas de discriminação, e orienta-se por comandos
previstos em tratados de Direito Internacional que o Brasil
obrigou-se a cumprir, como a Convenção Interamericana sobre
Toda Forma de Discriminação e Intolerância; a Convenção
Interamericana Contra o Racismo, a Discriminação Racial e
Formas Correlatas de Intolerância; a Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher; a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência, e os Princípios de Yogyakarta.

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/basicos/discriminacioneintolerancia.pdf
https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/interamericantreatiesA-68ConvencaoInteramericanaracismoPOR.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm
http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/principios_de_yogyakarta.pdf




Edição do “Momento Memória” dedicado ao tema

Laboratório de Visibilidade LGBTQIA+ - LINC –
Laboratório de Inovação e Criatividade da JFPR

JFPR (CPEA/NDOCM/LINC)

Datas: 08/06, 11/06, 14/06 e 16/06
Horário: das 14h às 17h

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1
https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1


Letícia Lanz, 67 anos, é psicanalista, especialista em Gênero
e Sexualidade pela UERJ e mestra em Sociologia pela UFPR.
Formou-se também em Economia e fez mestrado em
Administração de Empresas na UFMG, tendo atuado por 30
anos como Consultora na área de Recursos Humanos,
Desenvolvimento Gerencial e Desenvolvimento de Equipes de
Trabalho, em organizações públicas e privadas do país e do
exterior. Participou da fundação da ABRAT - Associação
Brasileira de Transgêneros, tendo sido sua primeira
presidente. Fundou o Movimento Transgente, que congrega
hoje parcela representativa da população transgênera do
país. Foi candidata a vereadora em Curitiba em 2020.

Webinar - dia 29/06 às 14h
Convidados: Letícia Lanz e Paulo Iotti

Paulo Iotti, 39 anos, paulista. Doutor e Mestre em Direito
Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino.
Especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero
e em Direito Homoafetivo. Advogado e Professor
Universitário. Diretor-Presidente do GADvS - Grupo de
Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero.
Integrante da Comissão de Diversidade Sexual e de
Gênero da OABSP. Sócio do IBDFAM - Instituto Brasileiro
de Direito de Famílias. Foi um dos responsáveis pela
criminalização da homofobia no Brasil pelo STF.

https://sei.trf4.jus.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_publicacao_legado=&id_documento=10000004639494&id_orgao_publicacao=1
https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/leticia-lanz-e-o-complexo-mundo-transgenero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Iotti


Conferência com Rita Von Hunty, persona drag
do ator e professor Guilherme Terreri Lima
Pereira, - 18/06 às 16h

Exposição de Processos – Memorial da JFRS –
18/06 – lançamento

Conversas necessárias - “Quando eu conto minha
história...” - Círculos de Conversa – 22/06, às 10h 

JFRS

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Von_Hunty




O documentário conta a partir de depoimentos, histórias de cinco
pessoas transgênero que relatam como descobriram e lidaram
com a transexualidade em suas vidas, buscando agir de maneira
autêntica e enfrentando o preconceito da sociedade. Com o
enfoque nas questões psicológicas, os entrevistados expõem suas
trajetórias de vida e abordam assuntos como, aceitação familiar,
nome social, transição de gênero e violência. Sendo assim, a
narrativa do vídeo propõe uma reflexão sobre empatia, respeito e
acolhimento (gratuito no YouTube, disponível no link no título).

"Liberdade: A coragem de ser quem você é "

https://www.youtube.com/watch?v=_QlnZvI6e7w&t=4s


Depois de quase 60 anos
como homem, três filhos e
três casamentos, Laerte
Coutinho, um dos cartunistas
mais geniais do Brasil,
apresentou-se como mulher.
O primeiro documentário
brasileiro original Netflix
acompanha a investigação de
Laerte sobre o mundo
feminino na intimidade do
cotidiano (disponível para
assinantes Netflix; trailer no
link do título).

"Laerte-se"

https://www.youtube.com/watch?v=eKHqtmd1_xg


Documentário premiado (Melhor
filme brasileiro – Olhar
Internacional de Cinema de Curitiba,
e Prêmio Stajano – Lovers Film Fest
– Torino LGBT Film Festival) que
aborda o cotidiano de quatro
militantes LGBT que vivem na
periferia de São Paulo. A partir da
intimidade e do contexto social dos
personagens, o documentário
levanta questões contemporâneas
sobre a população trans e suas
disputas políticas (disponível para
assinantes Claro Now; trailer no link
do título).

Documentário que traz vivências de mulheres
lésbicas que precisam diariamente enfrentar
preconceitos e estereótipos. Aborda o processo
de autoaceitação com mensagens inspiradoras
(gratuito no YouTube, disponível no link no
título).

"Eu resisto"

O documentário relembra a histórica e dramática
Revolta de Stonewall, quando uma súbita batida
policial ocorreu em um bar GLS, provocando um
grande movimento pelos direitos homossexuais
(GNT Doc, gratuito no YouTube, disponível no
link no título).

"A revolta de Stonewall"

"Meu corpo é político"

https://www.youtube.com/watch?v=avrYjZsqAkE
https://www.youtube.com/watch?v=cxSBW79yxjQ
https://www.olhardistrib.com.br/meucorpoepolitico/


Entre as décadas de 1950 e 1960, a
poetisa americana Elizabeth Bishop e a
arquiteta brasileira Lota de Macedo
Soares vivem uma trágica e intensa
história de amor (disponível para
assinantes Globoplay; trailer no link do
título).

"Flores Raras"

https://www.youtube.com/watch?v=XNXTCs8-M1s


Clip "Sol no peito", de Nick Cruz

https://www.youtube.com/watch?v=1Lg-XL9xYkA




A extensão dos mesmos direitos usufruídos por
todos para pessoas lésbicas, gays, bissexuais e
transgêneros (LGBT) não é radical e nem complicado.
Ela apoia-se em dois princípios fundamentais que
sustentam o regime internacional de direitos
humanos: igualdade e não discriminação. As
palavras de abertura da Declaração Universal dos
Direitos dos Humanos são inequívocas: “todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade
e direitos.” (livro gratuito editado pela ONU - Human
Rights; íntegra no link do título).

"Nascidos Livres e Iguais: Orientação Sexual e
Identidade de Gênero no Regime Internacional de
Direitos Humanos"

http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2014/04/29/10_38_38_186_CARTILHA_DA_ONU_nascidos_livres_e_iguais.pdf


Neste livro, os autores – todos pessoas trans –
relatam, em depoimentos intensos, urgentes e
necessários, o momento no qual percebem que
havia algo diferente com seus corpos, sobre o
sentimento de inadequação perante os padrões
exigidos pela sociedade, sobre os preconceitos e as
dores vividos dentro e fora da família, sobre o
momento de transição e, enfim, da liberdade sentida
por esta decisão. Em cada um dos relatos
individuais, os autores contam suas histórias de
vida, de luta e militância – constante e diariamente –,
a fim de reafirmar o direito ao nome, ao corpo e à
existência plena (R$ 27,90 na Amazon)

“Vida trans: a Coragem de Existir”
Amara Moira, João W. Nery, Márcia Rocha e T.
Brant 



A população LGBT enfrenta quadros graves de exclusões no Brasil, que se manifestam de
várias formas e repercutem em todas as esferas. No Direito (assim como na sociedade), a
LGBTfobia é tão naturalizada que assume caráter estrutural, contribuindo para a
manutenção e o agravamento das violências e exclusões vivenciadas por essas pessoas. Este
livro demonstra a existência da LGBTfobia estrutural no Brasil por meio da análise de
conceitos como identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação
sexual em conjunto com o exame do tratamento histórico e atualmente dado pelo direito
brasileiro às questões LGBT. A atuação do Direito na garantia de igual acesso aos direitos
que compõem a cidadania pode se dar de diversas formas, da proposição de leis às decisões
judiciais (campo de especial desenvolvimento dos direitos LGBT). A análise do ordenamento
jurídico nacional, no entanto, permite observar que o Direito tem bastante dificuldade na
compreensão dessas realidades e na aplicação de conceitos básicos de diversidade sexual e
de gênero em casos concretos. A falta de domínio dessas expressões deve-se,
principalmente, à marginalização dessas discussões, que afasta do domínio social a evolução
dos termos e compreensões (R$ 51,60 na Amazon)

“Direitos LGBT: a LGBTfobia Estrutural e a Diversidade Sexual e
de Gênero no Direito Brasileiro”
Caio Benevides Pedra



Leia mais: 7 frases que são homofóbicas e as pessoas falam sem perceber

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/02/14/7-frases-que-sao-homofobicas-e-as-pessoas-falam-sem-perceber.htm


Grupo Dignidade
Grupo Gay da Bahia
Portal da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Intersexos
Portal do STF
Portal do STJ
Portal de Legislação do Governo Federal
Senado Federal
Câmara dos Deputados
Fundação Getúlio Vargas
Portal Uol
Site Politize!
Revista Marie Claire
Wikipedia

https://www.grupodignidade.org.br/
https://grupogaydabahia.com.br/
https://www.abglt.org/historia
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