
62

IV. Legislação
Além das leis já citadas, apresentamos abaixo algumas das princi-
pais normas e políticas públicas federais e de alguns Estados, rela-
cionadas à igualdade de gênero e orientação sexual: 

Legislação Federal
leIs
Código Penal, art. 121 (feminicídio, incluído pela Lei 13.104/15): 
§ 2° Se o homicídio é cometido: VI - contra a mulher por razões da 
condição de sexo feminino:  § 2o-A Considera-se que há razões de 
condição de sexo feminino quando o crime envolve:  I - violência 
doméstica e familiar;   II - menosprezo ou discriminação à condi-
ção de mulher. Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha):  cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Planos e ProGraMas
Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 
de LGBT: traz as diretrizes e ações para a elaboração de Políticas 
Públicas voltadas para esse segmento, mobilizando o Poder Públi-
co e a Sociedade Civil Organizada na consolidação de um pacto 
democrático. 

Brasil sem homofobia: programa de combate à violência e à dis-
criminação contra LGBT e promoção da cidadania homossexual.

atos Do PoDer eXeCutIVo
Decreto nº 8.727/2016: garante o uso do nome social e o reconhe-
cimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais 
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional.
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Decreto nº 7.388/010: dispõe sobre a composição, estruturação, 
competências e funcionamento do Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação - CNCD - cria o Conselho Nacional LGBT.

Decreto de 4 de junho de 2010: Institui o Dia Nacional de Comba-
te à Homofobia” (17 de maio).

Decreto nº 7.037/2009:  aprova o Programa Nacional de Direitos 
Humanos – PNDH 3 e dá outras providências. 

Decreto nº 5.397/2005:  dispõe sobre a composição, competência 
e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Discrimi-
nação – CNCD. 

Portaria nº 2.836/2011: institui, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), a Política Nacional de Saúde Integral de LGBT. 

Portaria nº 2.803/2013 (Ministério da Saúde): redefi ne e amplia o 
Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Resolução Conjunta nº 1/2014 (Conselho Nacional de Comba-
te à  Discriminação – Conselho Nacional de Politica Criminal e 
Penitenciária): estabelece os parâmetros de acolhimento de LGBT 
em privação de liberdade no Brasil. 

Resolução nº 4/2011 (Conselho Nacional de Política Criminal 
e Penitenciária): estabelece recomendações aos Departamentos 
Penitenciários Estaduais, garantindo o direito à  visita íntima para 
casais homossexuais. 

Portaria nº 513/2010 (Ministério da Previdência Social): reco-
nhece as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo para asse-
gurar-lhes igual tratamento a seus dependentes para fi ns previden-
ciários. 

Resolução nº 1.955/2010 (Conselho Federal de Medicina): esta-
belece procedimentos para a realização de cirurgias de transgeni-
talizaç ã o.
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Legislações Estaduais e Distrital
Ceará
Lei nº 13.644/2005: institui o Dia Estadual do Orgulho Gay e Livre 
Expressão Sexual no Estado do Ceará e dá outras providências.

Lei n° 13.833/2006: dispõe sobre a inclusão de conteúdo pedagó-
gico sobre orientação sexual na disciplina Direitos Humanos, nos 
cursos de formação e reciclagem de policiais civis e militares do 
Estado do Ceará e dá outras providências.

Decreto n° 31.188/2017: institui o Plano Estadual de Enfrenta-
mento à LGBTFobia e Promoção dos Direitos Humanos de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) do Estado do 
Ceará e dá providências correlatas.

Decreto n° 32.226/2017:  dispõe sobre o uso do nome social e o 
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 
transexuais no âmbito da Administração Pública Estadual direta e 
indireta e dá outras providências.

Resolução CEE n° 437/2012 (Conselho Estadual de Educação 
do Ceará):  dispõe sobre a inclusão do nome social de travestis e 
transexuais nos registros escolares internos do sistema estadual de 
ensino.

Portaria n° 30/2017 (GDGPC):  amplia o atendimento especiali-
zado nas Delegacias de Defesa da Mulher (DDM’s), no Estado do 
Ceará, às mulheres travestis e transexuais em situação de violência 
doméstica e familiar prevista na Lei 11.340/2006.

Provimento MP/CE n° 22/2017  (Ministério Público do Estado 
do Ceará): reconhecimento de identidade de gênero e o uso e re-
gistro do nome social de pessoas travestis ou transexuais no âmbito 
do Ministério Público do Estado do Ceará.

Fortaleza  
Lei Municipal n° 8.626/2002: visibilizar a luta no combate à  
LGBTFobia.

Lei Municipal n° 9136/2006: oportunizar a equidade de direitos 
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no que se refere a concessão de benefícios dos serviços de saúde do 
IPM aos companheiros(as) LGBT.

Lei Municipal n° 8211/1998: coibir e punir a LGBTFobia nos esta-
belecimentos comerciais.

Lei Municipal n° 9548/2009: reduzir as desigualdades por orien-
tação sexual e identidade de gênero nos espaços escolares do mu-
nicípio de Fortaleza.

Lei Municipal n° 9572/2009: efetivar a atenção ao combate à les-
bofobia.

Lei Municipal n° 9573/2009: efetivar a atenção ao combate à 
transfobia.

Portaria SME n° 03/2010 (Secretaria Municipal de Educação): 
garantir o uso do nome social de travestis e transexuais nas escolas 
municipais.

Portaria SEMAS n° 01/2010 (Secretaria Municipal de Educa-
ção): garantir o uso do nome social de travestis e transexuais em 
equipamentos ligados a política de assistência social.

Portaria nº 71/2015: garantir o uso do nome social de travestis e 
transexuais nas carteiras de estudantes.

DIstrIto FeDeral 
Lei nº 2.615/2000: determina sanções às práticas discriminatórias 
em razão da orientação sexual das pessoas.

Lei nº 4.374/2009: institui no Distrito Federal o Dia de Combate 
à Homofobia. 

Decreto nº 38.293/2017: Regulamenta a Lei nº 2.615, de 26 de ou-
tubro de 2000, que determina sanções às práticas discriminatórias 
em razão da orientação sexual das pessoas no Distrito Federal, e dá 
outras providências.

Decreto nº 37.982/2017: dispõe sobre o uso do nome social e o re-
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conhecimento da identidade de gênero de pessoas trans - travestis, 
transexuais e transgêneros - no âmbito da Administração Pública 
direta e indireta do Distrito Federal.

GoIás
Lei nº 16.659/2009:  institui o Dia Estadual de Combate à Homo-
fobia. 

Decreto nº 8.716/2016:  dispõe sobre a adoção e utilização do 
nome social por parte de pessoas travestis e transexuais relativa-
mente à fruição de serviços públicos ofertados, no âmbito do Poder 
Executivo, pelos órgãos e pelas entidades da Administração direta 
e indireta. 

Provimento nº 15/2011:  dispõe sobre a lavratura de Escritura De-
clatória de União Estável

MInas GeraIs 
Lei Estadual nº 14.170/2002: determina a imposição de sanções 
a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa 
em virtude de sua orientação sexual.

Decreto nº 43.683/2003: regulamenta a Lei nº 14.170 de 15 de 
janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções a pessoa 
jurídica por ato discriminatório praticado contra pessoa em virtu-
de de sua orientação sexual.

Pará
Decreto nº 1.675/2009: determina aos órgãos da Administração 
direta e indireta o respeito ao nome público dos transexuais e tra-
vestis.

PIauí
Lei Complementar nº 51/2005: dispõe sobre a criação da Dele-
gacia de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos e Repressão às 
Condutas Discriminatórias na estrutura da Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado do Piauí e dá outras providências.
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Lei Ordinária nº 5.431/2004: dispõe sobre as sanções adminis-
trativas a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de 
orientação sexual e dá outras providências.

Lei Ordinária nº 6.002/2010: institui, no âmbito do Estado do 
Piauí, o Dia Estadual do Orgulho de LGBTT e dá outras providên-
cias. 

Lei Ordinária nº 5.916/2009: assegura às pessoas travestis e transe-
xuais a identificação pelo nome social em documentos de prestação 
de serviço quando atendidas nos órgãos da Administração Pública 
direta e indireta e dá outras providências.

Decreto nº 12.097/2006: Regulamenta a Lei n° 5.431, de 29 de de-
zembro de 2004, que “Dispõe sobre as sanções administrativas a 
serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação 
sexual e dá outras providências”.

Decreto nº 11.258/2011 (Município de Teresina):  
dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de pessoas travestis 
e transexuais nos registros municipais relativos a serviços públicos 
prestados no âmbito da Administração Pública Municipal direta e 
indireta, conforme especifica.

Ato PGJ nº 563/2016: dispõe sobre o uso do nome social no âmbi-
to do Ministério Público do Estado do Piauí 

Provimento nº 24/2012 (Tribunal de Justiça): altera o Provimen-
to 4/12, que dispõe sobre escrituração da união estável homoafe-
tiva nas Serventias Extrajudiciais do Estado do Piauí, para regula-
mentar a conversão da união estável homoafetiva em casamento e 
autorizar o processamento dos pedidos de habilitação de casamen-
to entre pessoas do mesmo sexo.

rIo De JaneIro
Lei Estadual nº 3406/2000: estabelece penalidades aos estabele-
cimentos que discriminem pessoas em virtude de sua orientação 
sexual, e dá outras providências.
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são Paulo 
Lei Estadual nº 10.948/2001: dispõe sobre as penalidades a serem 
aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual 
e dá outras providências.

Lei Estadual nº 11.199/2002: proíbe a discriminação aos portado-
res do vírus HIV ou às pessoas com aids e dá outras providências. 

Decreto nº 55.839/2010: institui o Plano Estadual de Enfrenta-
mento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT e dá provi-
dências correlatas.

Decreto nº 55.588/2010: dispõe sobre o tratamento nominal das 
pessoas transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de 
São Paulo e dá providências correlatas.

Deliberação CEE n° 125/2014: dispõe sobre a inclusão de nome 
social nos registros escolares das instituições públicas e privadas no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo e dá outras providências 
correlatas.

Resolução SAP n° 11/2014: dispõe sobre a atenção a travestis e 
transexuais no âmbito do sistema penitenciário. 

Resolução SAP n°  153/2011: regulariza visita íntima homoafetiva 
para presos. 

Resolução Cremesp nº 208: atendimento médico integral à popu-
lação de travestis e transexuais.
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V. Denúncias e órgãos 
de defesa de direitos
Se você foi vítima de lgbtfobia, ou presenciou ato discrimina-
tório contra LGBT, denuncie!

suGestão De CoMo aGIr
  Veri� que se as pessoas que presenciaram o ato de 

violência ou discriminação podem testemunhar.

   Anote nomes, endereços e telefones dessas pes-
soas.

   Sendo possível e preservada a sua segurança, grave 
em áudio e/ou vídeo, imprima ou fotografe elemen-
tos que considere relevantes para a comprovação do 
fato.

  Registre um Boletim de Ocorrência (BO) na Delega-
cia de Polícia mais próxima.

  Denuncie!
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DenÚnCIas PoDeM ser FeItas taMBÉM 
Por MeIo Dos seGuIntes CanaIs:

  Disque Direitos Humanos – Disque 100
Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica. Discagem direta e gratuita do número 100.

  Ministério Público Federal
A denúncia pode ser feita ao Ministério Público Federal 
pela Sala de Atendimento ao Cidadão, no site www.mpf.
mp.br ou pessoalmente, em qualquer unidade do Minis-
tério Público Federal nos Estados ou no DF. Os endereços 
das unidades também podem ser obtidos no mesmo site.
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Centros De reFerênCIa  
no CoMBate à hoMoFoBIa

ACRE 
rio Branco 
Centro de Referência LGBT 
Rua Francisco Mangabeira, nº 37 
Bosque 
69.900-688 
(68)3215-2310 
crsejudh@ac.gov.br

ALAGOAS 
Maceió 
Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos 
Rua Cincinato Pinto, nº 503, 2º piso 
Centro  
57.020-50 
(82) 3315-1792 
supdhir2016@gmail.com 
cinaal@gmail.com 

AMAZONAS 
Manaus 
Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 
Centro Estadual de Referência em Direitos Humanos Adamor 
Guedes 
Rua Major Gabriel, nº 1192 – 14 de Janeiro 
Praça 14 
69.020-060 
(92) 3131-2302 
gabsec@sejusc.am.gov.br
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BAHIA 
salvador 
Centro Municipal de Referência LGBT 
Avenida Oceânica, nº 3731 
Rio Vermelho 
40.140-130 
(71)3202-2750 
crm-lgbt@salvador.ba.gov.br

CEARÁ 
Fortaleza 
Centro de Referência LGBT Janaína Dutra 
Rua Pedro I, nº 461 
Centro 
60.035-100 
Fortaleza/CE 
(85)3452-2047 
crlgbtfortaleza@gmail.com

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT 
Rua Silvia Paulet, nº 334 
Aldeota 
60.120-000 
Fortaleza/CE 
(85) 3133-3713 
(85) 3133-3714 
lgbt@gabgov.ce.gov.br 

Ministério Público do Estado do Ceará - Promotorias de Justi-
ça de Defesa da Cidadania 
Rua Assunção, nº 1242 
José Bonifácio 
60.050-011 
(85) 3252-6508 
seccv@mpce.mp.br
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Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB – CE)
Comissão de Combate à Homofobia e Proteção da Diversidade 
Sexual (CCHPDS) 
Rua Lívio Barreto, nº 668 
Dionísio Torres 
60.130-110 
Fortaleza/CE  
0800 7242116 
canaldedenuncia@oabce.org.br

DISTRITO FEDERAL 
Brasília 
Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, 
Étnico-Racial e Religiosa - CREAS da Diversidade 
Quadra SGAS 614/615, lote 104, bloco G, L2 Sul 
Asa Sul 
70.200-740 
(61) 3224-4898 
(61) 3322-4980 
centrodadiversidade@sedestmidh.df.gov.br

ESPÍRITO SANTO 
Cariacica 
Conselho Tutelar de Cariacica II 
Rua Alfredo Couto Teixeira, nº 1 
Morrinhos 
29.156-030 
(27) 3284-4929 
(27) 988919-2886 
conselhotutelar2@cariacica.es.gov.br

Vitória 
Centro Especializado em Direitos Humanos 
Avenida Maruípe, nº 2544 
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Itararé 
02.166-000 
(27) 3382-6351 
smsalles@vitoria.es.gov.br

GOIÁS 
Goiânia 
Centro de Referência Estadual da Igualdade 
Avenida Goiás, nº 1496 
Setor Central 
74.050-100 
(62)3201-7489 
atendimentocrei.go@gmail.com

MARANHÃO 
são luís
Núcleo de Defesa da Mulher e da População LGBT 
Rua da Estrela, nº 421 
Centro 
65.010-200 
(98) 32216110 – ramal 229 
corregedoria@dpe.ma.gov.br  
defensoriageral@dpe.ma.gov.br

MATO GROSSO 
Cuiabá 
Centro de Referência de Direitos Humanos 
Rua Baltazar Navarros, nº 379 
Bandeirantes 
78.010-020 
(65) 3624-4730 
centrodereferenciadh@sejudh.mt.gov.br
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MATO GROSSO DO SUL 
Campo Grande 
Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e 
Combate à Homofobia 
Avenida Fernando Correia da Costa, nº 559, sobreloja, sala 4 
Centro 
79.002-820 
(67) 3316-9183 
centrho.sedhast@hotmail.com

Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT 
Avenida Fernando Correia da Costa, nº 559, sobreloja, sala 3 
Centro 
79.002-820 
(67) 3316-9198 
scbarbosa@secc.ms.gov.br

PARAÍBA 
João Pessoa 
Centro Estadual de Referência dos Direitos LGBT e Enfrenta-
mento à Homofobia da Paraíba 
Rua Princesa Isabel, nº 164 
Centro  
58.013-911 
(83) 3214-7188 
(83) 99119-0157 
centrolgbtpb@gmail.com

PERNAMBUCO 
recife 
Centro Estadual de Combate à Homofobia - CECH 
Rua Santo Elias, nº 535 
Espinheiro 
52.020-090 
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(81) 3182-7665 
centrolgbtpe@gmail.com

Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas LGBT 
Avenida Cruz Cabugá, nº 665 
Santo Amaro 
50.040-000 
(81)3183-3051 
coordenadorialgbtpe@gmail.com

Movimento Gay Leões do Norte 
Rua do Riachuelo 720 - Sala 803 
Boa Vista 
50.050-400 
(81)3222-2207 
leoesnorte@leoesdonorte.org.br

PIAUÍ 
teresina 
Centro de Referência para a Promoção da Cidadania LGBT 
Raimundo Pereira 
Rua Barroso, nº 732 
Centro Norte 
64.001-130 
(86) 3213-7086 
crh@sasc.pi.gov.br  
direitoshumanos@sasc.pi.gov.br

RIO DE JANEIRO 
Duque de Caxias 
Centro de Cidadania LGBT - Baixada I 
Rua Frei Fidélis, s/n  
25.011-060 
(21) 2775-9049 
(21) 2775-9030 
superdir.socialrj@gmail.com
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niterói/rJ 
Centro de Cidadania LGBT - Leste 
Rua Visconde de Moraes, nº 119  
Ingá 
24.210-145 
(21) 2721-4414 
crlgbt.niteroi@gmail.com 
superdir.socialrj@gmail.com

nova Friburgo 
Centro de Cidadania LGBT Serrana Hanna Suzart 
Avenida Alberto Braulio, 223 
Centro 
28.613-001 
(22) 2523-7907 
friburgo.lgbt@pmnf.rj.gov.br

rio de Janeiro 
Centro de Cidadania LGBT - Capital 
Praça Cristiano Otoni, s/n, Prédio da Central do Brasil, 7º andar, 
Sala 706 
Centro 
20.221-250 
(21) 2334-9577 
(21) 2334-9578 
disquecidadanialgbt.rj.gov@gmail.com 
superdir.socialrj@gmail.com
Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e dos  
Direitos Homoafetivos do Rio de Janeiro 
Avenida Marechal Câmara 271, 7º andar 
Centro 
20.020-080 
(21)2332-6345 
(21)2332-6344 
nudiversis@dpge.rj.gov.br
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SANTA CATARINA 
Florianópolis 
Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na 
Sexualidade 
Rua Trajano, nº 168, 3º andar, sala 303 
Centro 
88.010-010 
(48) 3371-0317 
atendimento.adeh@gmail.com

SÃO PAULO 
Campinas 
Centro de Referência LGBT - Campinas 
Rua Talvino Hegídio Souza Aranha, nº 47 
Botafogo 
13.073-000 
(19) 3242-1222  
cr.lgbt@campinas.sp.gov.br

são Paulo 
Centro de Cidadania LGBT Arouche 
Rua do Arouche, nº 23,  4º andar 
República 
01.219-906 
(11) 3106-8780 
politicaslgbt@prefeitura.sp.gov.br 
cclgbtarouche@gmail.com 
Centro de Referência e Defesa da Diversidade 
Rua Major Sertório, nº 292/294 
República 
01.222-000 
(11)3151-5786 
crd@crd.org.br
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SERGIPE
aracaju
Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e 
Combate à Homofobia de Aracaju-SE 
Rua Guilhermino Rezende, 76 
Bairro Salgado Filho 
49.020-270 
Aracaju/SE 
(79) 3213-7941 
centro.combateahomofobia@ssp.se.gov.br


