


Respeitando a diversidade sexual

 

estigma e a discriminação constituem 
fortes obstáculos às ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento das DST/Aids 
junto a essa população, e representa 
evidente violação aos direitos humanos e à 
dignidade dessa população;

3-  o Relatório sobre Violência Homofóbica 
no Brasil (2011), elaborado pela Secretaria 
Especial de Direitos Humanos do Governo 
Federal, aponta que, nesse ano de 2011,  
foram denunciadas 3.809 violações de 
direitos humanos contra pessoas LGBT, o 
que representa 18 violações diárias;

4-  os equipamentos públicos de educação, 
saúde e desenvolvimento social não 
possuem, em suas estruturas, ações 
específi cas voltadas para esse grupo 
populacional, que atenda as especifi cidades 
das pessoas LGBT, no sentido de favorecer 
o seu acesso aos serviços públicos, num 
ambiente acolhedor e livre de preconceito 
e/ou discriminação, motivados pela 
orientação sexual e identidade de 
gênero. Pelo contrário, diversas 
pesquisas indicam ambientes de muita 
discriminação, preconceito e desrespeito 
nos equipamentos públicos como escolas, 
unidades de saúde, repartições públicas 
em geral.

Por tudo isso, e considerando o princípio 
constitucional da laicidade do Estado brasileiro 
e sua obrigação de garantir o respeito aos 
direitos humanos de todos, independente 
de sexo, raça, cor, idade ou qualquer outra 
condição, inclusive orientação sexual e 
identidade de gênero, vimos apresentar 
algumas propostas que podem ser viabilizadas 
no âmbito dos municípios, seja por iniciativa do 
poder executivo municipal ou do  legislativo. 
Evidentemente, essas propostas podem e 
devem ser adaptadas às especifi cidades de 
cada município, uma vez que em vários deles 
já houve importantes avanços. Inúmeros 
exemplos de leis e decretos federais, estaduais 
e municipais que tratam dessa temática LGBT 
podem ser encontrados no sítio: http://www.
abglt.org.br/port/leis_os.php. 

Em 2006, na cidade de  Yogiakarta, na 
Indonésia, o Comissariado de Direitos 
Humanos da ONU defi niu o que fi cou 
conhecido como Princípios de Yogiakarta, 
posteriormente ratifi cados pela ONU,  sobre 
a aplicação da legislação internacional de 
Direitos Humanos em relação à orientação 
sexual e identidade de gênero:

“Todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. 
Todos os direitos humanos são universais, 
interdependentes, indivisíveis e inter-
relacionados. A orientação sexual e a 
identidade gênero  são essenciais para a 
dignidade e humanidade de cada pessoa e 
não devem ser motivo de discriminação ou 
abuso.”

Esses princípios vem, pouco a pouco,  sendo 
aplicados na forma de legislação nacional 
nos diversos países que compõem o sistema 
ONU. Aqui no Brasil, não tem sido diferente: 
os poderes executivo, legislativo e judiciário, 
em quase todos os níveis, vêm modifi cando 
a legislação na área de direitos humanos, 
direitos previdenciários, direitos civis, saúde, 
assistência social, de modo a concretizar o 
preceito da dignidade humana independente 
da orientação sexual ou identidade de gênero 
das pessoas.

Esses avanços, no entanto, precisam se 
consolidar na vida real dos cidadãos e cidadãs, 
que se desenvolve no âmbito dos municípios. 
É no município que as pessoas são atendidas 
na saúde, na educação, na assistência social, 
enfi m, é no município que as pessoas vivem. È 
também onde as pessoas LGBT vivem.

Devemos reconhecer várias situações que 
afetam as pessoas LGBT:

1-  a epidemia da AIDS no Brasil afeta 
desproporcionalmente a população de 
LGBT, com prevalência do HIV superior a 
10% comparativamente àquela observada 
na população geral - 0,6%;

2-  existe um alto grau de violência perpetrada 
contra a população LGBT no Brasil, o 

PROPOSTAS:

1- Criação de um Espaço Institucional 
(Coordenação da Diversidade Sexual) no 
âmbito municipal a fi m de trabalhar políticas 
públicas para a comunidade LGBT nas áreas 
de: Ação Social, Cultura, Turismo, Saúde, 
Habitação, Meio Ambiente e Esporte e Lazer.

2- Criação de Centro de Referência para a 
População LGBT em âmbito municipal e/ou 
regional: acolhimento (assistentes sociais e 
psicólogos; encaminhamento para serviços 
de saúde e/ou orientação jurídica);

3- Instituição no município de leis que 
garantam o cumprimento das leis federais 
que contemplam as datas comemorativas 
das pessoas LGBT: 17 de maio – Dia Mundial 
Contra a Homofobia, 29 de janeiro – Dia 
da Visibilidade das Travestis e Transexuais, 
28 de junho - Dia do Orgulho LGBT e 29 de 
agosto - Dia da Visibilidade Lésbica.

4- Acrescentar às Leis Orgânicas municipais  
a garantia dos direitos constitucionais das 
pessoas LGBT já conquistados na esfera 
federal com a adequação do estatuto do 
servidor público municipal (reconhecimento 
das uniões homoafetivas com isonomia de 
todos os direitos, extensão de direitos como 
licença maternidade / paternidade, licença 
gala, auxílio creche para casais de pessoas 
do mesmo sexo); 

5- No caso de municípios que têm 
previdência própria, alterar a legislação 
municipal para garantir a equiparação dos 
direitos previdenciários dos servidores 
heterossexuais  aos servidores LGBT;

6- Garantir por força lei, direito a usar o nome 
social (travestis e transexuais) em espaços 
públicos tais como - prontuários médicos 
dos postos de saúde e hospitais, diários de 
classe das escolas, a exemplo de portarias 
federais do Ministério da Saúde brasileiro. 

7- Garantir que o executivo realize as 
Conferências LGBT , que suas resoluções 
sejam implementadas e que o Município 
garanta a  implantação de um departamento 

específi co que desenvolva políticas públicas 
voltadas pra esse tema.

8- No âmbito da negociação coletiva com os 
sindicatos de servidores municipais, garantir:

a)  O direito a ofi cialização  da relação 
homo afetiva em consoante com leis 
e determinações judiciais na Unidade 
Federativa a que pertence;

b)  O direito ao nome social, pensões, divisão 
de bens, assistência médica, licenças 
maternidade/paternidade e adoções; 
garantias de permanência no emprego 
aos soros positivos e as travestis que se 
encontram em processos de transição 
de transexualidade, licenças médicas 
em geral.

c)  Garantir programa de capacitação e 
esclarecimentos junto às gerencias e 
chefi as sobre o respeito aos Direitos 
Humanos da Orientação sexual e da 
Identidade de Gênero tendo em vista 
a erradicação do assédio moral por 
discriminação nas repartições públicas 
para com os trabalhadores/servidores 
LGBT;

d)  Criação e implementação da Lei do 
Assédio moral com participação do 
comitê LGBT;

e)  Garantir direitos e igualdade de 
oportunidades no plano de cargos e 
salários.

Temos a certeza de que a implementação 
dessas propostas, devidamente adequadas 
à realidade de cada município, signifi cará 
um enorme avanço na construção de uma 
sociedade mais justa e mais fraterna, onde todos 
e todas se respeitem e sejam respeitados. Enfi m, 
a implementação dessas ideias fará de cada 
município um exemplo de respeito aos direitos 
humanos em todo o mundo. 
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LEI 10.948/01, Estado de São Paulo IV -  suspensão da licença estadual para 
funcionamento por 30 (trinta) dias;

V -  cassação da licença estadual para 
funcionamento.

§ 1º - As penas mencionadas nos incisos II a 
V deste artigo não se aplicam aos órgãos e 
empresas públicas, cujos responsáveis serão 
punidos na forma do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado - Lei nº 10.261, de 28 
de outubro de 1968.

§ 2º - Os valores das multas poderão ser elevados 
em até 10 (dez) vezes quando for verifi cado 
que, em razão do porte do estabelecimento, 
resultarão inócuas.

§ 3º - Quando for imposta a pena prevista 
no inciso V supra, deverá ser comunicada 
a autoridade responsável pela emissão da 
licença, que providenciará a sua cassação, 
comunicando-se, igualmente, a autoridade 

Dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à 
prática de discriminação em razão de orientação 
sexual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta 
e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Será punida, nos termos desta lei, toda 
manifestação atentatória ou discriminatória 
praticada contra cidadão homossexual, 
bissexual ou transgênero.

Artigo 2º - Consideram-se atos atentatórios 
e discriminatórios dos direitos individuais e 
coletivos dos cidadãos homossexuais, bissexuais 
ou transgêneros, para os efeitos desta lei:
I -  praticar qualquer tipo de ação violenta, 

constrangedora, intimidatória ou 
vexatória, de ordem moral, ética, fi losófi ca 
ou psicológica;

II -  proibir o ingresso ou permanência em 
qualquer ambiente ou estabelecimento 
público ou privado, aberto ao público;

III -  praticar atendimento selecionado que não 
esteja devidamente determinado em lei;

IV -  preterir, sobretaxar ou impedir a 
hospedagem em hotéis, motéis, pensões 
ou similares;

V -  preterir, sobretaxar ou impedir a locação, 
compra, aquisição, arrendamento ou 
empréstimo de bens móveis ou imóveis de 
qualquer fi nalidade;

VI -  praticar o empregador, ou seu preposto, 
atos de demissão direta ou indireta, 
em função da orientação sexual do 
empregado;

VII -  inibir ou proibir a admissão ou o acesso 
profi ssional em qualquer estabelecimento 
público ou privado em função da 
orientação sexual do profi ssional;

VIII-  proibir a livre expressão e manifestação 
de afetividade, sendo estas expressões 
e manifestações permitidas aos demais 
cidadãos.

Artigo 3º - São passíveis de punição o cidadão, 
inclusive os detentores de função pública, 
civil ou militar, e toda organização social ou 
empresa, com ou sem fi ns lucrativos, de caráter 
privado ou público, instaladas neste Estado, que 
intentarem contra o que dispõe esta lei.

Artigo 4º - A prática dos atos discriminatórios a 
que se refere esta lei será apurada em processo 
administrativo, que terá início mediante:
I -  reclamação do ofendido;

II -  ato ou ofício de autoridade competente;

III -  comunicado de organizações não-
governamentais de defesa da cidadania e 
direitos humanos.

Artigo 5º - O cidadão homossexual, bissexual 
ou transgênero que for vítima dos atos 
discriminatórios poderá apresentar sua 
denúncia pessoalmente ou por carta, telegrama, 
telex, via Internet ou fac-símile ao órgão 
estadual competente e/ou a organizações 
não-governamentais de defesa da cidadania e 
direitos humanos.

§ 1º - A denúncia deverá ser fundamentada por 
meio da descrição do fato ou ato discriminatório, 
seguida da identifi cação de quem faz a 
denúncia, garantindo-se, na forma da lei, o sigilo 
do denunciante.

§ 2º - Recebida a denúncia, competirá à Secretaria 
da Justiça e da Defesa da Cidadania promover a 
instauração do processo administrativo devido 
para apuração e imposição das penalidades 
cabíveis.

Artigo 6º - As penalidades aplicáveis aos que 
praticarem atos de discriminação ou qualquer 
outro ato atentatório aos direitos e garantias 
fundamentais da pessoa humana serão as 
seguintes:
I -  advertência;

II -  multa de 1000 (um mil) UFESPs - Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo;

III -  multa de 3000 (três mil) UFESPs - Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo, em caso de 
reincidência;

municipal para eventuais providências no 
âmbito de sua competência.

Artigo 7º - Aos servidores públicos que, no 
exercício de suas funções e/ou em repartição 
pública, por ação ou omissão, deixarem de 
cumprir os dispositivos da presente lei, serão 
aplicadas as penalidades cabíveis nos termos do 
Estatuto dos Funcionários Públicos.

Artigo 8º - O Poder Público disponibilizará 
cópias desta lei para que sejam afi xadas nos 
estabelecimentos e em locais de fácil leitura pelo 
público em geral.

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 5 de novembro de 2001
GERALDO ALCKMIN

Governador do Estado de São Paulo

LEI 14.170/02, Estado de Minas Gerais 

DETERMINA A IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES A 
PESSOA JURÍDICA POR ATO DISCRIMINATÓRIO 
PRATICADO CONTRA PESSOA EM VIRTUDE DE 
SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL.

DECRETO 43683 2003 MINAS GERAIS DIÁRIO 
DO EXECUTIVO - 11/12/2003 PÁG. 2 COL. 2 
REGULAMENTAÇÃO TOTAL

Determina a imposição de sanções a pessoa 
jurídica por ato discriminatório praticado contra 
pessoa em virtude de sua orientação sexual. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus 
representantes, decretou e eu, em seu nome, 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - O Poder Executivo imporá, no limite 
da sua competência, sanção à pessoa jurídica 
que, por ato de seu proprietário, dirigente, 
preposto ou empregado, no efetivo exercício 
da atividade profi ssional, discrimine ou coaja 
pessoa, ou atente contra os seus direitos, em 
razão de sua orientação sexual. 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, consideram-
se discriminação, coação e atentado contra 

os direitos da pessoa os seguintes atos, desde 
que comprovadamente praticados em razão da 
orientação sexual da vítima: I - constrangimento 
de ordem física, psicológica ou moral; II - 
proibição de ingresso ou permanência em 
logradouro público, estabelecimento público 
ou estabelecimento aberto ao público, 
inclusive o de propriedade de ente privado; 
III - preterição ou tratamento diferenciado em 
logradouro público, estabelecimento público ou 
estabelecimento aberto ao público, inclusive o 
de propriedade de ente privado; IV - coibição da 
manifestação de afeto em logradouro público, 
estabelecimento público ou estabelecimento 
aberto ao público, inclusive o de propriedade 
de ente privado; V - impedimento, preterição 
ou tratamento diferenciado em relação que 
envolva a aquisição, a locação, o arrendamento 
ou o empréstimo de bem móvel ou imóvel, 
para qualquer fi nalidade; VI - demissão, 
punição, impedimento de acesso, preterição 
ou tratamento diferenciado em relação que 
envolva o acesso ao emprego e o exercício da 
atividade profi ssional. 



Art. 3º - A pessoa jurídica de direito privado 
que, por ação de seu proprietário, preposto 
ou empregado no efetivo exercício de suas 
atividades profi ssionais, praticar ato previsto no 
artigo 2º fi ca sujeita a: I - advertência; II - multa no 
valor de R$1.000,00 (um mil reais) a R$50.000,00 
(cinqüenta mil reais), atualizados por índice 
ofi cial de correção monetária, a ser defi nido 
na regulamentação desta Lei; III - suspensão 
do funcionamento do estabelecimento; IV - 
interdição do estabelecimento; V - inabilitação 
para acesso a crédito estadual; VI - rescisão 
de contrato fi rmado com órgão ou entidade 
da administração pública estadual; VII - 
inabilitação para recebimento de isenção, 
remissão, anistia ou qualquer outro benefício de 
natureza tributária. Parágrafo único - Os valores 
pecuniários recolhidos na forma do inciso II 
deste artigo serão integralmente destinados ao 
centro de referência a ser criado nos termos do 
artigo 6º desta Lei. 

Art. 4º - A pessoa jurídica de direito público 
que, por ação de seu dirigente, preposto 
ou empregado no efetivo exercício de suas 
atividades profi ssionais, praticar ato previsto no 
artigo 2º desta Lei fi ca sujeita, no que couber, 
às sanções previstas no seu artigo 3º. Parágrafo 
único - O infrator, quando agente do poder 
público, terá a conduta averiguada por meio de 
procedimento apuratório, instaurado por órgão 
competente, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 

Art. 5º - Fica assegurada, na composição do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

III -  praticar atendimento selecionado que 
não esteja devidamente determinado em 
Lei;

IV -  preterir, sobretaxar ou impedir a 
hospedagem em hotéis, motéis, pensões 
ou similares;

V -  preterir, sobretaxar ou impedir a locação, 
compra, aquisição, arrendamento ou 
empréstimo de bens móveis ou imóveis 
de qualquer fi nalidade;

VI -  praticar o empregador, ou seu preposto, 
atos de demissão direta ou indireta, 
em função da orientação sexual do 
empregado;

VII -  inibir ou proibir a admissão ou o acesso 
profi ssional em qualquer estabelecimento 
público ou privado em função da 
orientação sexual do profi ssional;

VIII-  proibir a livre expressão e manifestação 
de afetividade do cidadão homossexual, 
bissexual ou transgênero, sendo estas 
expressões e manifestações permitidas 
aos demais cidadãos.

Art 3º - São passíveis de punição o cidadão, 
inclusive os detentores de função pública, 
civil ou militar, e toda e qualquer organização 
social ou empresa, com ou sem fi ns lucrativos, 
de caráter privado ou público, instaladas neste 
Município, que intentarem contra o que dispõe 
esta Lei.

Art 4º - A prática dos atos discriminatórios a 
que se refere esta Lei será apurada em processo 
administrativo, que terá início mediante:
I -  reclamação do ofendido;

II -  ato ou ofício de autoridade competente;

III -  comunicado de organizações não 
governamentais de defesa da cidadania e 
direitos humanos.

Art 5º - O cidadão homossexual, bissexual 
ou transgênero que for vítima dos atos 
discriminatórios poderá apresentar sua 
denúncia pessoalmente ou por carta, 
telegrama, telex, via internet ou fax ao órgão 
estadual competente e/ou a organizações 

Humanos, a participação de um representante 
das entidades civis, legalmente reconhecidas, 
voltadas para a defesa do direito à liberdade de 
orientação sexual. 

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, 
na estrutura da administração pública estadual, 
um centro de referência voltado para a defesa 
do direito à liberdade de orientação sexual, que 
contará com os recursos do Fundo Estadual de 
Promoção dos Direitos Humanos. Parágrafo 
único - Até que se crie o centro de referência 
de que trata este artigo, os valores pecuniários 
recolhidos na forma do inciso II do artigo 3º serão 
destinados integralmente ao Fundo Estadual de 
Promoção dos Direitos Humanos. 

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará 
esta Lei no prazo de sessenta dias contados da 
data de sua publicação, por meio de ato em 
que se estabelecerão, entre outros fatores: I - o 
mecanismo de recebimento de denúncia ou 
representação fundada nesta Lei; II - as formas 
de apuração de denúncia ou representação; 
III - a graduação das infrações e as respectivas 
sanções; IV - a garantia de ampla defesa dos 
denunciados. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de 
janeiro de 2002. 

Itamar Franco - Governador do Estado

não governamentais de defesa da cidadania e 
direitos humanos.

Parágrafo Único - A denúncia deverá ser 
fundamentada através da descrição do fato ou 
ato discriminatório, seguido da identifi cação de 
quem faz a denúncia, garantindo-se, na forma da 
Lei, o sigilo do denunciante. 

Art 6º - As penalidades aplicáveis aos que 
praticarem atos de discriminação ou qualquer 
outro ato atentatório aos direitos e garantias 
fundamentais da pessoa humana serão as 
seguintes:
I -  advertência;

II -  pagamento de multa no valor de R$ 150,00 
(cento e cinqüenta reais);

III -  multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
em caso de reincidência;

IV -  suspensão da licença para funcionamento 
por 30 (trinta) dias;

V -  cassação da licença para funcionamento.

§ 1º - VETADO

§ 2º - VETADO

Art 7º - VETADO

Art 8º - Fica instituído, no âmbito Municipal, 
o “Dia 17 de Abril como dia da diversidade”, a 
ser comemorado anualmente, e integrando 
ofi cialmente o calendário da cidade do Recife. 

Art 9º - As entidades que atuam no combate 
a discriminação sexual poderão manifestar-se 
através de eventos, campanhas, seminários, 
palestras, congressos a fi m de comemorar esta 
data. 

Parágrafo Único: A presente Lei não 
acarretará despesas ao Executivo Municipal, 
para sua execução, sendo necessário apenas 
regulamentá-la. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Recife, 13 de setembro de 2004.
João Paulo Lima e Silva

Prefeito
Projeto de Lei de Autoria do Vereador Osmar Ricardo.

LEI 17.025/04, Município de Recife
EMENTA: Pune nos termos desta Lei qualquer 
ato discriminatório aos homossexual, bissexual 
ou transgênero, institui o dia 17 de Abril o dia 
da diversidade sexual e dá outras providências. 

Art. 1º - Serão punidos, nos termos desta Lei, 
toda e qualquer manifestação atentatória ou 
discriminatória praticada contra qualquer 
cidadão homossexual, bissexual ou transgênero.

Art. 2º - Consideram-se atos atentatórios e 
discriminatórios aos direitos individuais e 

coletivos dos cidadãos homossexuais, bissexuais 
ou transgêneros, para os efeitos desta Lei:

I -  submeter o cidadão homossexual, bissexual 
ou transgênero a qualquer tipo de ação 
violenta, constrangedora, intimidatória ou 
vexatória, de ordem moral, ética, fi losófi ca 
ou psicológica;

II -  proibir o ingresso ou permanência em 
qualquer ambiente ou estabelecimento 
público ou privado, aberto ao público;
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