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Apresentação

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Depu-
tados tem-se constituído num espaço privilegiado de inter-
locução do Poder Legislativo com a sociedade brasileira e, 

nesta perspectiva, não poderia estar ausente do grande debate so-
bre os direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais, que mais uma vez acontece no Congresso Nacional.

O VI Seminário Nacional pela Cidadania LGBT marca a conti-
nuidade desse debate no Poder Legislativo Federal, e isso ganha 
maior relevância quando o Brasil realizou a I Conferência Nacio-
nal LGBT, convocada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
no ano de 2008, com uma expressiva participação de militantes 
do movimento social e de representantes dos poderes públicos, 
aprovando um conjunto de mais de quinhentas proposições nas 
diversas esferas da vida social, e muitas delas expressas em pro-
posições que hoje tramitam nesta Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal.

O Congresso Nacional pode dar uma grande contribuição à 
conquista da cidadania pela população LGBT, aprovando os pro-
jetos de leis que reconhecem seus direitos.

Com a realização desse Seminário, reiteramos nosso compro-
misso com as lutas e reivindicações do movimento LGBT brasilei-
ro, acreditando que alcançaremos um dia a sociedade que deseja-
mos, na qual todas as pessoas tenham reconhecidos seus direitos 
de cidadania, e não haja mais qualquer forma de discriminação.

Deputado ROBERTO BRITTO
Presidente da Comissão de

Legislação Participativa
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Foto: Saulo Cruz

E/D: Fernanda Benvenutti, Yone Lindgren, Perly Cipriano, Dep. Roberto 
Britto, Dep. Luiz Couto e Toni Reis.

A SRA. APRESENTADORA – Bom dia.
Inicia-se a solenidade de abertura do VI Seminário Nacio-

nal pela Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais 
(LBGT), organizado pela Comissão de Legislatura Participativa 
da Câmara dos Deputados, em parceria com as Comissões de 
Direitos Humanos e Minorias e de Educação e Cultura.

O evento tem por objetivo analisar em profundidade os direi-
tos humanos das lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, 
bem como discutir proposta de legislação específica que garanta o 
pleno exercício da cidadania desse segmento da população.

Neste momento, passamos a compor a Mesa. Convidamos o 
Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Legislação Participativa da 

Seminário
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Câmara dos Deputados, Deputado Roberto Britto; o Exmo. Sr. Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Deputado 
Luiz Couto; o representante da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos e Minorias da Presidência da República, Sr. Perly Cipria-
no; o Presidente da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Traves-
tis e Transexuais (ABGLT), Sr. Toni Reis; a Coordenadora Política 
da Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL), Sra. Yone Lindgren; a 
representante da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais 
(Antra), Sra. Fernanda Benvenutti. Os senhores podem se sentar.

Vou passar a palavra ao Deputado Roberto Britto para fazer a 
abertura dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Exmo. Sr. 
Deputado Luiz Couto, Presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias; Exmo. Sr. Perly Cipriano, representante da Se-
cretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Repú-
blica; Sra. Yone Lindgren, Coordenadora Política da Articulação 
Brasileira de Lésbicas; Sra. Fernanda Benvenutti, da Articulação 
Nacional de Travestis e Transexuais; Sr. Toni Reis, Presidente da 
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais, a 
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados 
tem se constituído em espaço privilegiado de interlocução desta 
Casa de Leis com a sociedade brasileira. Nessa perspectiva, não 
poderia estar ausente do grande debate sobre os direitos da po-
pulação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais que 
mais uma vez acontece no Congresso Nacional.

O VI Seminário Nacional pela Cidadania LGBT marca a con-
tinuidade desse debate no Poder Legislativo Federal. O tema ga-
nhou maior relevância quando o Brasil realizou a I Conferência 
Nacional de LGBT, convocada pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no ano de 2008.

Nessa conferência, houve expressiva participação de militantes 
do movimento social e de representantes dos Poderes Públicos, 
aprovando o conjunto de mais de quinhentas proposições nas di-
versas esferas da vida social, e muitas delas expressas em propo-
sições que hoje tramitam nesta Casa de Leis e no Senado Federal.
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O Congresso Nacional pode dar grande contribuição à con-
quista da cidadania pela população LGBT, aprovando os projetos 
de lei que reconhecem os seus direitos.

Saudamos a realização deste seminário e reiteramos nosso 
compromisso com as lutas e reivindicações do movimento LGBT 
brasileiro. Acreditamos que, um dia, alcançaremos a sociedade 
que desejamos, na qual todas as pessoas tenham reconhecidos 
os seus direitos de cidadania e que não haja qualquer forma de 
discriminação.

Um abraço a todos e um bom seminário. 
Passo a palavra à Sra. Fernanda Benvenutti, representante da 

Articulação Nacional de Travestis e Transexuais, pelo prazo de 
10 minutos.

A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – Bom dia a todos.
Não vou usar os 10 minutos.
Quero saudar a todos e dizer que para nós, da Articulação 

Nacional de Travestis e Transexuais, é um prazer e uma honra 
vir mais uma vez a esta Casa e poder participar do VI Seminário.

Precisamos fazer uma avaliação do que se avançou e como 
podemos avançar ainda mais, porque este é o VI Seminário em 
que estaremos aqui, na Casa do Povo, mais uma vez discutindo 
e apresentando as nossas demandas para esta Casa implementar 
daqui para frente. Precisamos, de fato, fazer essa avaliação. 

No VI Seminário, precisamos avaliar o que propusemos no 
primeiro e nos demais, até o sexto, para que não fiquemos ape-
nas de seminário em seminário, sem sabermos, de fato, no que 
se avançou para a comunidade LGBT no Brasil.

Acreditamos que esta Casa tem o poder de implementar todas 
as políticas e de fazer com que as políticas aconteçam. Esta é a 
Casa em que as leis acontecem e são pensadas para a sociedade e 
para a comunidade.

Nós, da comunidade LGBT, acreditamos – estou convencida 
disso – que esta Casa é o lugar que comporta toda a diversidade, 
independentemente de sermos homo ou hetero, mas esta, sim, 
é a nossa Casa e é desta Casa que temos de nos apropriar e de 
conhecê-la a fundo, bem como os seus trâmites, porque é nela 
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que precisamos fazer com que as nossas leis e as nossas políticas 
aconteçam neste País.

No mais, é só agradecer e dizer a todos que tenhamos um 
bom dia de novas propostas e de avaliação das propostas, que já 
foram feitas nos cinco seminários que antecederam a este.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço à 

Sra. Fernanda Benvenutti a exposição.
Quero registrar a presença de uma das coordenadoras da Frente 

Parlamentar LGBT, a nobre Deputada Cida Diogo, competente Par-
lamentar que realiza um belo trabalho em prol da população LGBT.

Passo a palavra à Sra. Yone Lindgren, Coordenadora Política da 
Articulação Brasileira de Lésbicas. A senhora dispõe de 10 minutos.

A SRA. YONE LINDGREN – Muito obrigada. Bom dia a todos. 
É sempre com muito orgulho que vimos a esta Casa. Acredi-

to que eu não vá utilizar nem metade do tempo, na medida em 
que a companheira Fernanda já explicitou tão bem os nossos 
receios e anseios.

Nos últimos seis anos não podemos negar o avanço de poder-
mos, pelo menos, lutar pelos direitos que temos ou que deverí-
amos exercer plenamente na nossa sociedade. De 2003 para cá, 
houve Brasil sem Homofobia, conferências, seminários e projetos.

Acredito que eu tenha não só de cumprimentar os presentes, 
mas agradecer o companheirismo e a parceria de todos, na pes-
soa do Perly Cipriano e da Deputada Cida Diogo, que tanto tem 
feito pela nossa Frente. 

A Articulação Brasileira de Lésbicas, como diz o nosso logoti-
po, além de lutar pelo direito das mulheres, luta pelo direito das 
mulheres homoafetivas. E isso é mais uma dificuldade no cami-
nho das mulheres pela equidade de direitos. 

Acredito e vivencio o momento em que estamos caminhando 
para chegar a essa equidade, e contamos com todos da Casa e 
dos movimentos sociais para que isso seja fato no Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço à 

Sra. Yone Lindgren pela exposição.
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Passo a palavra ao Sr. Toni Reis, da Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Travestis e Transexuais. O senhor dispõe de 10 minutos.

O SR. TONI REIS – Bom dia a todos. 
Ocuparei todos os minutos que sobraram da Fernanda e da 

Yone. Perdão, Presidente, foi apenas uma brincadeira para ver 
todos sorrindo nesta manhã bonita.

É muito emocionante e bonito lésbicas, gays, travestis, transe-
xuais dentro do Congresso. Nós merecermos uma salva de palmas 
por estarmos aqui juntos na qualidade de cidadãos e cidadãs.

Estamos aqui fazendo cumprir a Constituição Federal. Todos 
são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. En-
tão, nesse sentido, é importante e histórico que a Comissão de 
Legislação Participativa continue a tradição de fazer o VI Semi-
nário pela Cidadania nesta Casa. 

Sr. Presidente, parabenizo V.Exa. por ter sido eleito para presi-
dir os trabalhos; queremos o Partido Progressista conosco na luta 
contra o preconceito e contra a discriminação.

Quero agradecer a minha querida amiga, Deputada Maria do 
Rosário, Presidenta da Comissão de Educação e Cultura, ao meu 
querido amigo, a quem muito admiro, Deputado Luiz Couto, 
que tem sido nosso grande defensor nesta Casa. Inclusive, se 
hoje nós temos orçamento, Dr. Perly Cipriano, é porque o Depu- 
tado Luiz Couto e a Deputada Janete Rocha Pietá foram os que 
defenderam a emenda parlamentar na Comissão de Direitos Hu-
manos. Muito obrigado.

Quero agradecer à nossa querida amiga, Deputada Cida Dio-
go, que tem sido uma grande defensora e lutadora pelos nossos 
direitos. Somos solidários a tudo o que a senhora sofreu de per-
seguição por certos setores fundamentalistas. Queremos que a 
senhora continue nessa luta conosco.

Quero agradecer também ao Programa Nacional de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis DST/Aids (do inglês Acquired immu-
nodeficiency Syndrome), que tem sido grande parceiro na luta con-
tra a Aids e a discriminação. 

Ao Dr. Perly, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 
que financia nosso projeto de atuação neste Parlamento, o nosso 
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muito obrigado. Transmita ao Ministro Paulo Vannuchi o nosso 
grande abraço.

Quero agradecer ao nosso Deputado Pedro Wilson, grande 
defensor dos direitos humanos, que está aqui conosco, e ao que-
rido Deputado Dr. Rosinha, que esteve presente, cumprimentou-
nos, mas teve de sair porque tinha outro compromisso.

Cito ainda a minha querida Maria Berenice, grande desem-
bargadora, que tem sido nossa grande aliada. Saúdo também o 
ilustre palestrante Gustavo Venturi, que falará sobra a pesquisa 
Perseu Abramo. Seja muito bem-vindo ao nosso recinto. 

Quero agradecer à Jacqueline Côrtes, que está neste auditó-
rio, representando a Unaids, o esforço da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), no combate à Aids, que lançará um vídeo 
de combate à homofobia, à lesbofobia e à transfobia logo após a 
mesa de abertura.

Pessoal, estamos aqui para conversar. Este seminário é impor-
tante, está sendo transmitido por todos os meios de comunicação 
da Câmara, será registrado nos Anais e precisamos deixar esse fato 
registrado na história.

Nos últimos anos, 2.990 homossexuais foram barbaramente 
assassinados neste País, o que é uma vergonha. Segundo pesqui-
sas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco), 40% dos adolescentes não gostariam da 
presença de gay, lésbica e travesti na sala de aula. Imaginem os 
senhores, heterossexuais aliados aqui, serem rejeitados por 40% 
de uma turma na escola, e 60% dos professores não sabem lidar 
com essa situação. Por isso é muito importante que tenhamos 
ações de combate ao preconceito e à discriminação.

Em se tratando de uma pessoa heterossexual, vou citar o 
Dr. Perly, que é heterossexual assumido; ele já assumiu várias vezes 
que gosta do sexo oposto, e nós temos de respeitá-lo. Sou profundo 
respeitador dos heterossexuais, porque se não houvesse a relação 
heterossexual eu não teria nascido. Então, é importante que tenha-
mos respeito e tenhamos essas pessoas como aliadas. Comparando, 
Dr. Perly, heterossexual tem 37 direitos, que eu e meu companheiro 
que vivemos juntos há 20 anos não temos na condição de homos-
sexual. Isso está errado, está contra a Constituição Federal, que es-
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tabelece que todos são iguais perante a lei e que não haverá discri-
minação de qualquer natureza. É nesse sentido que estamos aqui.

Deputado Roberto Britto, nós queremos ser tratados com 
igualdade, como qualquer cidadão e cidadã. Não queremos pri-
vilégios nenhum. Não quero ser indelicado, mas não queremos 
aposentadorias especiais, não queremos cotas de passagens, não 
queremos absolutamente nenhum privilégio, queremos direitos 
iguais, nem mais, nem menos. 

E é isso que de forma muito bacana queria citar.
Aproveito para saudar nossa querida Deputada Maria do Ro-

sário, do Rio Grande do Sul, que juntamente com o Deputado 
Luciano Zica, foram os grandes pioneiros nesta Casa. Parabéns 
pela iniciativa, Deputada Maria do Rosário, e muito obrigado 
pelo histórico de luta com a nossa comunidade. 

Hoje, o Brasil é vanguarda na ONU, Dr. Perly. O Brasil foi um 
dos líderes que teve resolução de 66 países que assinaram a defesa 
dos direitos humanos. Hoje o Uruguai, a Colômbia, a cidade de 
Buenos Aires e a cidade do México reconhecem a união estável. 
E como está a situação no Brasil? Infelizmente não temos esse 
direito reconhecido. 

Sabemos que o Executivo já fez grande parte. Inclusive hoje à 
tarde, no Palácio do Itamaraty, lançaremos o Plano Nacional LGBT, 
fruto da 1ª Conferência. O Executivo, com o Programa Brasil sem 
Homofobia, trabalhou em prol da diminuição do preconceito. 

O Judiciário, Dra. Berenice Dias, tem sido grande aliada da 
nossa luta, e nós temos muitas jurisprudências. E o Legislativo? 
Infelizmente, Deputadas e Deputados, Senadoras e Senadores, 
não temos nada a comemorar aqui dentro. 

E aqui faço os nossos pedidos. 
Primeiro, nós temos o Projeto de Lei da Câmara (PLC) n. 122, 

que criminaliza a homofobia. O que nós queremos? Não que-
remos prender nenhum padre, nenhum pastor. Pelo contrário, 
acho que nós temos de defender a diversidade religiosa e o di-
reito de cada um professar seu credo. Mas não podemos admitir 
que pessoas fundamentalistas incitem a violência e a discrimina-
ção contra nossa comunidade. Queremos que a homofobia seja 
igualada ao racismo. Hoje, no Brasil, uma pessoa que discrimina 
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um negro, uma negra pode ser processada. Mas, infelizmente, 
uma pessoa que discrimina um gay, uma lésbica, uma travesti, 
um transexual fica impune.

É isso o que nós queremos, é o PLC 122 que se encontra no 
Senado e que está encontrando muitas resistências com o funda-
mentalismo religioso.

Eu acho que esta Casa tem de se pautar pelo princípio da laici-
dade, pelo Estado laico. O Estado não tem de se basear em livros 
religiosos, embora devamos respeitar todos os livros, mas aqui é 
a Constituição Federal.

Então, a maior reivindicação do nosso movimento é a crimi-
nalização da homofobia. Nos últimos dois dias fizemos um se-
minário e vamos propor um substitutivo ao projeto para corrigir 
algumas incoerências internas do projeto, mas queremos o apoio 
desta Casa e da Frente Parlamentar e dos nossos aliados.

Outra questão que queremos é o Projeto de Lei (PL) no 4.914/2009, 
que reconhece a união estável. Para deixar bem claro, nítido e escla-
recedor, nós não queremos, Deputados e Deputadas, o casamento, 
nós não queremos o matrimônio, nós queremos o reconhecimento 
dos direitos civis.

Nesse sentido, nós ficamos dois anos no movimento tentan-
do chegar a um consenso, e os senhores conhecem muito bem as 
divergências que existem em qualquer setor, mas conseguimos 
chegar a um consenso e o que queremos é a união estável, é o 
reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo.

E, aí, numa ação de advocacy, coordenado pela ABGLT e ou-
tras redes, doze partidos políticos, doze Parlamentares assinaram 
esse projeto, coordenado pelo Deputado José Genoíno. Cito aqui 
o apoio do Partido Social Democracia Brasileira (PSDB), na pes-
soa da Deputada Raquel Teixeira; da Manuela D’Ávila, do Parti-
do Comunista do Brasil (PCdoB) do Rio Grande do Sul; da Ma-
ria Helena, do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Roraima; do 
Celso Russomanno, do seu partido, Deputado Roberto; do Ivan 
Valente, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL); do Fernando 
Gabeira, do Partido Verde (PV); do Arnaldo Faria de Sá, do Parti-
do Trabalhista Brasileiro (PTB) de São Paulo; da Solange Amaral, 
do Democratas (DEM) do Rio de Janeiro; da Marina, do Partido 
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Popular Socialista (PPS) do Rio de Janeiro; do Colbert Martins, do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) da Bahia; 
e do Paulo Rubens Santiago, do Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) de Pernambuco. Nós falamos com os respectivos Líderes 
para que assinassem esse projeto de lei. 

Esperamos contar com o apoio de todos. Se todos esses par-
tidos e esses Deputados articularem suas bancadas, teremos 444 
votos. Esperamos que o nosso pedido seja aceito.

Outra prioridade é o nome social das pessoas travestis e tran-
sexuais. Muito se vê nas manchetes de jornais a discriminação 
que as nossas companheiras e companheiros, as travestis e as 
pessoas transexuais, masculino e feminino, sofrem principal-
mente nas escolas e no serviço público.

O que nós queremos é que seja reconhecido o nome social 
dessas pessoas nas instituições públicas. E, aí, nós temos o pro-
jeto de lei da Deputada Cida Diogo para que seja reconhecido 
o nome social. Então, nesse sentido, nós gostaríamos de ter o 
compromisso desta Casa para aprovarmos pelos menos uma lei. 
São vinte anos da Constituição Federal e até agora nós não te-
mos esse direito. Temos de nos somar aos outros movimento que 
aqui participam, de mulheres, negros, índios, do meio ambiente, 
para que, juntos, possamos fazer e aprovar, esperamos, no séti-
mo encontro. Com certeza, não arredaremos o pé desta Casa até 
que tenhamos os nosso direitos garantidos e que os 37 direitos 
sejam cumpridos. 

E, aí, Deputada Cida Diogo, eu quero ler uma frase do nosso 
querido Presidente Lula, quando ele se dirigiu ao nosso Congresso: 

“Sei muito bem que, por minha atitude de apoio à luta de 
vocês, lésbicas, gays, travestis e transexuais, eu também 
tenho sido alvo de preconceito, de resistências, de alguns 
setores atrasados e, ao mesmo tempo, hipócritas. Já propus 
a criação do Dia do Combate à Hipocrisia. Têm criticado 
o nosso Governo por apoiar iniciativa que criminaliza pa-
lavras e atos ofensivos à homossexualidade, isso não tem 
importância. Continuarei, com o apoio de todo o Governo, 
a manter essa atitude”.
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Então, os Parlamentares que nos apoiam também poderão so-
frer algum tipo de preconceito e discriminação, mas eu gostaria 
de fazer um apelo em nome da ABGLT, da nossa comunidade, que 
continuem nos apoiando porque, com certeza, a racionalidade e a 
filosofia racional vencerão o preconceito e a discriminação.

Meu bom dia e que tenhamos um excelente dia, que vai ser 
histórico com o lançamento do Plano Nacional de Políticas de 
Cidadania e Direitos Humanos LGBT.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço ao 

Sr. Toni Reis a brilhante exposição.
Passo a palavra ao Sr. Perly Cipriano, representante da Secre-

taria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 
por 10 minutos.

O SR. PERLY CIPRIANO – Bom dia a todos.
Deputado Roberto Britto, Deputado Luiz Couto, Deputado 

Pedro Wilson, Deputada Cida Diogo...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Eu convido 

a nossa Deputada Maria do Rosário, Presidenta da Comissão de 
Educação desta Casa, para compor a Mesa.

O SR. PERLY CIPRIANO – Deputada Maria do Rosário, que 
vem engrandecer e embelezar esta Mesa, querida Yone, querida 
Fernanda, Toni, a realização do VI Seminário Nacional Pela Cida-
dania LGBT é mais um passo na caminhada para construirmos po-
lítica de Estado. Eu tenho arriscado um pouco mais, é uma política 
de nação. Nação em que não haja racismo, machismo, xenofobia, 
intolerância religiosa, homofobia, lesbofobia ou transfobia. Sem 
isso nós não teremos, de fato, completado um projeto de nação.

Ao trabalharmos para ter uma política de Estado, só podemos 
fazer como estamos fazendo, com a presença do movimento, 
nenhuma política para o movimento e, sim, com o movimento.

Que os três Poderes possam, juntos, realizar o que é de seu de-
ver. O Executivo cumprindo as suas obrigações, já criou o Brasil 
sem Homofobia, já realizou a 1ª Conferência do Mundo, já ela-
borou o plano que vai ser lançado hoje às 15 horas, mas precisa 
caminhar muito mais.
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E o Judiciário, a Dra. Berenice aqui está, tem tido papel desta-
cado na luta pela construção de política de Estado para a popu-
lação LGBT.

E o Parlamento? Eu acho que o Parlamento tem realizado, 
sim, na medida em que se tem reunido, tem discutido, tem uma 
frente muito grande. Eu acho que talvez seja uma das maiores 
frentes que nós temos.

São ritmos diferentes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciá-
rio têm ritmos diferentes para realizar as políticas. Então, nesse 
sentido, eu acho que os três Poderes precisam estar irmanados na 
construção desse projeto de nação.

E este seminário vai ajudar a avançar. Nós, Toni, estamos de 
acordo, nem mais nem menos direitos, direitos iguais. Para isso 
devemos estar irmanados, lutando, fazendo avanços e sabendo 
superar as contradições, as dificuldades. Se há intolerância re-
ligiosa, não será com intolerância que vamos tratá los, vamos 
tentar discutir com as suas bases, com todas as diferentes áreas, 
vamos trabalhar na legislação.

No dia em que houver a criminalização da homofobia, vamos 
verificar que diminuirá em muito o preconceito, não que as pes-
soas vão arrancar o preconceito do coração, mas elas deixarão de 
expressá-lo publicamente. E obrigará as pessoas a pensarem mais 
naquela discriminação que praticavam.

Então, eu quero, em nome do Ministro Paulo Vannuchi, em 
nome da Secretaria Especial, desejar o melhor seminário possível 
no sentido da consolidação da política pública, da política de Es-
tado e do projeto de nação que nós precisamos trabalhar juntos.

Bom trabalho, bom seminário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Eu quero fa-

zer dois pedidos. Primeiro, silêncio às pessoas que estão na platéia. 
Peço também que desliguem os celulares ou, pelo menos, colo-
quem no silencioso para que o expositor não seja perturbado.

Anuncio a honrosa presença do Deputado Lincoln Portela.
Agradeço ao Sr. Perly Cipriano a exposição, e passo a pala-

vra ao Deputado Luiz Couto, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias. 
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V.Exa. dispõe de até 10 minutos para sua exposição.
O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO – Sr. Presidente, demais 

membros da Mesa.
Registro a presença dos Srs. Deputados Cida Diogo, Pedro 

Wilson, Lincoln Portela, Maria do Rosário, José Genoíno.
Este evento está sendo transmitido pelo site: 
www.twitter.com/cvdhcamara.
O companheiro Rogério, assessor de comunicação da Comis-

são, pede-nos para lembrar que todos podem acompanhar este 
seminário na Internet por meio desse site.

O importante para nós é saber que existe toda uma história 
de luta. Este 6º Seminário é resultado de longa caminhada contra 
a intolerância, a violência e a discriminação. Vocês resistiram. 
Muitas vezes houve a vontade de não continuar, mas vocês con-
tinuaram e disseram à sociedade brasileira:  “Dessa nossa luta, des-
se nosso espaço, ninguém nos tira. Ninguém vai tirar de nós essa luta”. 

No primeiro seminário, quando vocês não contavam aqui 
com mais do que três ou quatro Comissões Temáticas, era a  
Comissão de Direitos Humanos, ainda muito acanhadamente, 
que mostrava a nossa luta a favor da cidadania do LGBT.

Como disse o Toni, houve toda uma luta, mas precisamos 
continuar combatendo o preconceito, que ainda é grande, assim 
como a discriminação. 

O fundamentalismo está presente. Mas, como disse o Presi-
dente Lula, a hipocrisia ainda parece ser a grande força. O fari-
saísmo ainda é muito forte, e todos nós temos de fazer com que 
a cidadania seja plena. Não há meia cidadania. Ou é cidadania 
ou não é. 

A violência praticada contra o grupo LGBT mostra que não 
se trata apenas de violência, mas de homicídios, na realidade, 
execuções sumárias de homossexuais, travestis, lésbicas. Isso 
aparece nos relatórios sobre os grupos de extermínio, que atuam 
e quase sempre ficam impunes. São os chamados crimes insolú-
veis, misteriosos, porque não se quer buscar os responsáveis.

Em toda essa luta, a Comissão de Direitos Humanos tem sido 
referência. 
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Desejo que este VI Seminário Nacional pela Cidadania LGBT 
possa nos fazer avançar na implementação de políticas públicas, 
nos projetos em tramitação nesta Casa, acabando de vez com o 
preconceito e com a intolerância. Somos todos cidadãos, mere-
cemos respeito, direitos plenos, e não meios direitos.

Um bom seminário a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço ao 

Deputado Luiz Couto a exposição.
Passo a palavra à Deputada Maria do Rosário, Presidenta da 

Comissão de Educação e Cultura desta Casa. 
V.Exa. dispõe de até 10 minutos para sua exposição.
A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presidente, 

Deputado Roberto Britto, a quem cumprimento, Deputado Luiz 
Couto, Presidente da Comissão de Direitos Humanos, é uma sa-
tisfação para a Comissão de Educação e Cultura fazer parte deste 
seminário mais uma vez. Por onde passamos, assumimos tare-
fas e mantemos boas causas. Então, neste ano, dirijo-me a vocês 
com a responsabilidade que tenho como Presidenta da Comissão 
de Educação e Cultura. 

Agradeço ao Toni Reis a menção à origem desse seminário, a 
referência aos Deputados Zica e Luiz Couto e a mim, no que diz 
respeito ao trabalho parlamentar. 

O que acredito ser mais interessante, Srs. Deputados, é que 
por onde passamos semeamos uma visão de tolerância, respeito 
e amizade, com a possibilidade de as pessoas viverem plenamen-
te a democracia que Perly Cipriano aqui destacou. 

Certamente, o Parlamento sente muito orgulho de viver este 
momento e contar com a presença da Fernanda e da Yone, dos 
integrantes da Mesa e de todos vocês. 

Permitam-me ainda destacar o nome de duas pessoas que, ao 
longo da minha trajetória militante, têm sido muito importan-
tes, e acredito que para vocês também. 

Uma delas é a Professora e Desembargadora Maria Berenice 
Dias, que neste momento não integra o Judiciário. Ela já cumpriu 
a sua etapa nesse Poder. Na qualidade de juíza e desembargadora 
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deixou jurisprudência, constituiu políticas e avançou muito mais 
do que nós na formulação da lei, em termos de respeito aos di-
reitos humanos e à diversidade cultural. Eu a cumprimento com 
muito carinho; ela que, como eu, é do Rio Grande do Sul.

Pode parecer estranho fazer essa citação, mas, ao longo do 
nosso trabalho, pessoas vão nos mobilizando. A Fernanda certa-
mente é uma figura importantíssima para a implementação de 
políticas públicas. E também para que lá na Paraíba as políticas 
que interagem com o Parlamento, por intermédio do Deputado 
Luiz Couto, acabem se realizando.

No caso, sinto-me com a responsabilidade de dizer que o com-
panheiro que está ali, o Leandro Bortoli, é meu assessor na área 
de diversidade sexual, de combate à homofobia há pelo menos 
dez anos, e gostaria de fazer um agradecimento público a ele. Ele 
vai acompanhar os trabalhos.

Sr. Presidente da Comissão de Legislação Participativa, Sr. 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de 
Educação realizará este ano profundo debate sobre o Plano Na-
cional de Educação, que no ano que vem completará dez anos 
de vigência. A legislação nacional indica que em 5 de janeiro de 
2011 deveremos ter em vigor um novo plano de educação, com 
desdobramentos para os planos estaduais e municipais de edu-
cação, o que consolida sistemas articulados da área de educação.

Da mesma forma, a área de cultura está-se estruturando por 
meio da realização de conferência nacional.

Tanto a educação quando a cultura estão promovendo con-
ferências.

Até o final de junho, a área de educação deve realizar suas 
conferências municipais e intermunicipais; no segundo semes-
tre as conferências estaduais e do Distrito Federal; e em abril do 
próximo ano será realizada a Conferência Nacional de Educação, 
que aponta diretrizes para o Plano Nacional de Educação. 

A área da cultura também realizará no início do próximo ano 
a Conferência Nacional de Cultura. 

Por que estou dizendo isso? Porque o Plano Nacional de Edu-
cação em vigor, no que se refere ao combate à violência, ao pre-
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conceito e às diversidade de toda ordem, como parte da cons-
trução das políticas educacionais nacionais, não menciona isso. 

Então, a minha intervenção neste momento objetiva fazer 
um convite aos senhores, às senhoras e aos movimentos a se 
fazerem presentes, de forma organizada, estruturada e com pro-
postas, às conferências municipais de educação que estão acon-
tecendo agora; à Conferência Estadual de Educação, que estará 
acontecendo no segundo semestre, nos Estados dos senhores e 
das senhoras. Preparem-se, aprovando propostas em todas essas 
etapas, para que o Plano Nacional de Educação contenha em si 
o combate à homofobia e a visão da responsabilidade da escola 
no cuidado, na atenção com a diversidade sexual na formação 
do ser humano, na formação do conhecimento. 

Precisamos de uma perspectiva que trabalhe o enfrentamento 
do preconceito a partir de uma visão histórica, que consiga situar 
os sujeitos históricos, que adote um conceito no qual não apenas 
a heterossexualidade esteja presente na história – porque esse é 
um jeito de contar a história. Como a história sempre foi contada 
pela visão de poucos, dos poderosos, na perspectiva de classe e de 
gênero, nós, mulheres, estamos apagadas da história; a comuni-
dade negra, os negros e as negras, estão apagados da história, em 
termos de reconhecimentos dos heróis e da trajetória.

Da mesma forma, na história, a presença da homossexuali-
dade, do homossexual, é sempre uma alusão que reflete muito 
mais os preconceitos do que uma visão de respeito às sociedades 
humanas que foram se compondo a partir da diversidade.

Sem a presença do movimento social, teremos uma conferên-
cia com o mesmo resultado: a invisibilidade. Será que a escola 
pode continuar negando a diversidade sexual? Essa diversidade 
sexual que aparece, na prática, por meio do preconceito, ou na 
escrita, porque negada? Num sentido mais amplo, essa diversi-
dade é escrita na porta do banheiro e na classe, ela acontece na-
quele encontrão entre meninos, naquele abraço entre meninas. 
Mas, na verdade, a escola oficial, a estrutura oficial de educação 
brasileira continua negando isso.

Essas perguntas estou me fazendo hoje, na condição de Pre-
sidenta da Comissão de Educação e Cultura, pois quero que 
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esses temas sejam tratados numa perspectiva também educa-
cional e no âmbito da cultura. Convido todos a estarem conos-
co na organização dessas conferências, trabalhando de forma 
direta e defendendo suas causas, seu jeito de ser, de olhar e de 
pensar. Uma sociedade verdadeiramente democrática não deve 
começar apenas quando somos adultos; ela perpassa todas as 
fases da vida, todos os gêneros, todas as orientações sexuais e 
todas as possibilidades de sermos brasileiros, plenamente cida-
dãos e cidadãs.

Muito obrigada. Contem com a Comissão de Educação e Cul-
tura e vamos ao trabalho. Bom seminário a todos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Agradeço à 
Deputada Maria do Rosário, Presidenta da Comissão de Educa-
ção e Cultura da Casa.

Registro a presença da Deputada Professora Raquel Teixeira, 
de Goiás. 

A SRA. DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO – Sr. Presiden-
te, se V.Exa. me permite, até em função da leitura do Sr. Toni 
Reis, a Deputada Professora Raquel Teixeira é uma das autoras, 
ao lado do Deputado José Genoíno, do PL nº 4.914, de 2009.  
Portanto, agradeço a S.Exa. estar assumindo também esse proje-
to de lei de interesse da sociedade brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Britto) – Registro 
também a presença da Deputada Manuela D’Ávila, do Rio Gran-
de do Sul, que está participando deste evento.

Agradeço a todos os componentes da Mesa de abertura as ex-
posições e passo a palavra ao nosso Deputado Luiz Couto, Pre-
sidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que irá 
presidir os trabalhos.

Portanto, com a palavra o Deputado Luiz Couto. Aproveito o 
momento para pedir licença para me retirar, porque vou presidir 
o Seminário de Guardas Municipais e Segurança Pública, que se 
realiza aqui ao lado.

Muito obrigado e sucesso a todos e a todas.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Quero apenas 
dizer que quem irá coordenar a Mesa agora será a Deputada Ma-
nuela D’Ávila. 

Portanto, convido a Deputada Manuela D’Ávila para coorde-
nar os trabalhos desta primeira Mesa. 

Agradeço a todos os Srs. Parlamentares a presença, registran-
do, mais uma vez, a importância deste evento.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Manuela D’Ávila) – Bom dia 
a todos e agradeço a presença. É um prazer muito grande, para 
mim e para o meu partido, poder contribuir para este seminá-
rio, que é de vocês, porque são vocês que organizam suas ativi-
dades na Câmara dos Deputados. Nós, Deputadas e Deputados, 
apenas damos suporte a essa luta que vocês desenvolvem em 
todo o Brasil.

A organização do seminário prevê que cada um dos pales-
trantes tenha 10 minutos para sua exposição. Depois haverá o 
debate, para o qual passaremos uma lista para que vocês se ins-
crevam. Concederemos 3 minutos para as perguntas, seguidos 
de 3 minutos para as respostas.

Convido para compor a Mesa o Sr. Gustavo Venturi, da Fun-
dação Perseu Abramo; a nossa querida amiga, conterrânea e 
incansável, Dra. Maria Berenice Dias, do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família; e a Sra. Jacqueline Rocha Côrtes, da Unaids.

O Sr. Gustavo Venturi e a Sra. Jacqueline Côrtes fizeram um acor-
do: o Sr. Gustavo irá apresentar os dados da pesquisa e levará um 
tempo maior; a Sra. Jacqueline usará um tempo um pouco menor.

Então, se todos concordam, poderemos começar pela apre-
sentação da pesquisa, que certamente embasará a fala dos de-
mais convidados e dará a vocês mais subsídios para opinarem.

Convido, portanto, o Sr. Gustavo Venturi, da Fundação Per-
seu Abramo, para apresentar a pesquisa. 

O SR. GUSTAVO VENTURI – Cumprimento a Deputada Ma-
nuela e todos os presentes e agradeço a oportunidade. Só uma 
pequena correção, eu sou professor de Sociologia da Universidade 
de São Paulo (USP), e a pesquisa é da Fundação Perseu Abramo e 
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da Rosa Luxemburgo, que é uma fundação alemã, mas com ela eu 
não tenho vínculo direto. 

Eu coordenei a pesquisa porque, até o ano passado, eu coor-
denava o Núcleo de Estudos da Opinião Pública da Fundação 
Perseu Abramo.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Manuela D’Ávila) – Enquan-
to o Sr. Gustavo pega o microfone sem fio, anuncio a presen-
ça da Deputada Luiza Erundina, do PSB de São Paulo, a quem 
cumprimento. 

O SR. GUSTAVO VENTURI – A pesquisa foi feita em 2 módu-
los, primeiro uma pesquisa nacional, com a pretensão de repre-
sentar a população brasileira urbana acima de 16 anos de idade, 
150 Municípios em 25 Estados, cobrindo todo o País. Os dados 
foram coletados em junho do ano passado. Depois fizemos um 
segundo levantamento, em janeiro deste ano, com 413 gays e 
lésbicas residentes em 9 regiões metropolitanas do País. 

(Segue-se exibição de imagens.)
A primeira pesquisa teve foco na percepção do preconceito e nas 

manifestações de preconceito de natureza homofóbica, e a segunda 
foi mais centrada nas experiências e vivências de discriminação. 

Eu vou começar mostrando alguns dados do segundo mó-
dulo, feito apenas com lésbicas e gays das regiões metropoli-
tanas do País. 

Um dado contrastante, que vemos logo de cara e que mos-
tra a gravidade da questão, é que, quando nós perguntamos à 
população em geral, a cada entrevistado se já se sentiu discri-
minado alguma vez por causa da sua orientação sexual, da sua 
conduta sexual ou por suas preferencias sexuais, 4% da popu-
lação disse que sim. 

No seguimento LG – lésbicas e gays –, 53% afirmaram ter sido 
discriminados pelo menos uma vez em função de sua orientação 
sexual. 

Sobre o tipo de discriminação que sentiu, se violência psicoló-
gica, moral ou verbal, foi dito espontaneamente por metade da 
amostra, ou seja, 47%: violência física e agressão, 3%; expulsão 
de casa, 2%; demissão do trabalho ou não ser admitido em um 
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trabalho, 1%; violência indireta, no sentido de sua homossexu-
alidade ser exposta e expor outros a situações vexatórias, vio-
lência sexual e assédio, não atingiu 1%, mas também foi citada, 
assim como a discriminação religiosa. 

Quando, no entanto, perguntamos de forma estimulada so-
bre uma série de situações, a taxa de 53% sobe para 59% para os 
que dizem que foram discriminados, pelo menos uma vez, nas 
seguintes situações – aqui é resumo dos que seriam os agentes 
discriminadores.

Disseram que foram discriminados: por parte dos pais, 22%; por 
outros familiares, 31%; por colegas da escola, 27%; em locais de 
lazer, 26%; por parte de amigos, 24%; em locais de comércio como 
bancos, shoppings, 20%; por colegas de trabalho, 18%; ao não con-
seguir algum trabalho, 15%; ao entrar em alguma escola, 13%; por 
membros e líderes da sua igreja, 13%; por parte de policiais na rua, 
11%; em locais de práticas esportivas, 10%; por chefias no trabalho, 
9%; por policiais em delegacias, por policiais civis, também 9%; em 
repartições públicas, 7%; por professores, 7%; por profissionais da 
área de saúde, 5%; e ao tentar alugar alguma casa, 5%. 

Aqui fica bastante clara a dimensão institucional da discri-
minação. É por isso que o problema não se reduz a uma questão 
interpessoal, de relações interpessoais de pessoas que eventual-
mente dizem que não gostam de gays, nem de lésbicas ou de 
travestis ou de transexuais. 

Muitas vezes essa manifestação adquire caráter institucio-
nal. Nós vemos aqui agentes de Estado, que deveriam tratar 
todos os cidadãos de forma igual, mas embora sejam repre-
sentantes do Estado, nesses espaços institucionais, da saúde, 
da educação, da segurança etc., discriminam. E essa discrimi-
nação aparece de forma bastante clara, segundo relatos dos 
nossos entrevistados. 

Daí a complexidade do fenômeno e a necessidade evidente 
de que haja políticas públicas que intervenham nessa questão. 

Bem, vou direto ao módulo Conjunto da População, porque 
nosso tempo é bastante curto. Temos o seguinte. 

Quando se pergunta para o conjunto da população: “Você acre-
dita que exista preconceito contra gays ou lésbicas ou travestis, ou 
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bissexuais, ou travestis, ou transexuais?” Um patamar de 90%, 92%, 
disse sim, que o preconceito existe. E quando perguntamos di-
retamente: “E você tem preconceito contra gays lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais”? A média caiu para 27%, sendo que 23% 
disseram que tinham preconceito contra os 5 grupos e um terço, 
32%, que tinham preconceito por pelo menos um dos grupos. 

Evidentemente era esperada essa queda entre a percepção geral 
da disseminação do preconceito e aqueles que assumiram ser pre-
conceituosos. No entanto, nos chamou a atenção porque em outras 
pesquisas da Fundação Perseu Abramo, em 2003, sobre o racismo, 
por exemplo, apenas 4% dos brasileiros disseram sim, que tinham 
preconceito racial, e nas pesquisa com idosos, em 2006, em parceria 
com o Serviço Social do Comércio (Sesc), apenas 4% disseram sim, 
que tinham preconceito contra idosos. E aqui temos 27% da popu-
lação brasileira dizendo que tem preconceito contra lésbicas, gays, 
travestis, bissexuais e transexuais. 

Bem, de qualquer forma, como já esperávamos que o precon-
ceito fosse menor, o questionário tem um conjunto de frases e de 
situações hipotéticas das quais vou mostrar apenas algumas, por 
meio das quais nós construímos um índice de preconceito velado. 

Por exemplo, com relação às seguintes afirmações:
 “Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cum-

pram o seu papel e tenham filhos?” Oitenta e quatro por cento da 
população brasileira acredita totalmente nessa afirmação e 8% 
em parte. Ou seja, 92%.

“A homossexualidade é um pecado contra as leis de Deus?” É 
crença de dois terços da população brasileira, em algum grau.

“As pessoas bissexuais que gostam sexualmente de homens e mu-
lheres não sabem o que querem e são mais resolvidas.” Temos aqui 
57% de algum grau de concordância contra 27 de discordância. 

“Casais de gays ou lésbicas não deveriam criar filhos.” Esse item 
já está um pouco mais dividido. Temos 47% a 38%. Mas ainda a 
maioria é contrária à adoção. 

 “Quase sempre os homossexuais são promíscuos, isto é, têm mui-
tos parceiros.” O resultado foi 45% de concordância contra 36% 
de discordância, ou seja, são manifestações claras de uma visão 
preconceituosa.
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“A homossexualidade é uma doença que precisa ser tratada?”. Ain-
da tem a credibilidade de 41% em algum grau da população bra-
sileira, 2 de cada 5 brasileiros, contra 48. Ai começa a pesar para o 
outro lado, aqueles que discordam, mas ainda está muito dividido. 

“A homossexualidade é uma safadeza ou doença de caráter?” 
Trinta e sete por cento concordam em algum grau, contra 49% 
que discordam. 

“Mulher que vira lésbica é porque não conheceu homem de verda-
de?” Trinta e dois por cento acreditam nisso. E nós sabemos que 
essa discriminação pode ter expressões extremamente graves e 
violentas. 

Usamos na sensibilização dos pesquisadores que participariam 
da pesquisa um vídeo feito em São Paulo, cujo diretor não me lem-
bro o nome, chamado Questão de Gênero – e muitos de vocês devem 
conhecer –, sobre transexuais na cidade de São Paulo. Há nele um 
depoimento bastante contundente de um transexual, que antes da 
sua passagem, da sua transexualização, não sei se pode se dizer as-
sim, quando ainda no colegial, foi estuprada por vários rapazes que 
tinham esse tipo de mentalidade: para a mulher saber exatamente 
o que é o sexo ela tem de conhecer homens de verdade. 

Outra questão: “Os gays são os principais culpados pelo fato de a 
Aids estar se espalhando pelo mundo?” Um terço da população bra-
sileira, 33%, acredita nisso, contra 52% que não acreditam. 

Foram testadas algumas situações reais ou hipotéticas. Por 
exemplo: “Se você tivesse um colega gay ou lésbica?” Setenta por 
cento disseram que não importariam, que lhes era indiferente; 
20% não gostariam, mas procurariam aceitar; 4% mudariam de 
emprego. Em relação ao chefe, o mesmo patamar, 21% não gos-
tariam e procurariam aceitar, e 5% mudariam de trabalho. 

Pergunta: “Se um casal de vizinhos homossexuais mudasse para 
a sua vizinhança”? Vinte por cento disseram que não gostariam, 
mas procurariam aceitar, e 3% que mudariam de casa.

Aqui temos um patamar de aceitação majoritário, que come-
ça a cair quando nós falamos: “E se você soubesse que seu melhor 
amigo é gay ou que sua melhor amiga é lésbica? Sobe para 26% os 
que dizem que não gostariam mas procurariam aceitar, e sobre 
para 9% aqueles que dizem que acabariam com a amizade.
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Pergunta: “E se você fizesse um tratamento com um médico 
ou uma médica e soubesse que é gay ou lésbica? Dezessete por 
cento dizem que procurariam aceitar, mas não gostariam, e 18% 
mudariam de médico.

No caso de professores, 17% dizem que tirariam os filhos da 
escola ou, o que costuma acontecer com mais frequência, pres-
sionariam a escola para demitir os professores homossexuais, e 
23% dizem que não gostariam, mas procurariam aceitar.

Por fim, nessa escala de proximidade em relação a ter um filho 
gay ou lésbica, aquela indiferença da maioria desaparece. Apenas 
13% dizem que não se importariam, que acham isso indiferente; 
salta para 72% os que dizem que não gostariam mas procurariam 
aceitar, e 7% expulsariam o filho ou a filha de casa. De fato vimos, 
naquele outro módulo, a narrativa de várias lésbicas e gays que 
disseram que foram expulsos.

Sabendo, então, que o preconceito assumido não correspon-
deria ao que seria o preconceito real, nós pegamos não só aque-
las frases e situações que eu mostrei, mas ao todo 26 variáveis, 
e criamos uma escala a partir do tipo de resposta que as pessoas 
deram para aquelas questões. 

Logo no início do questionário, antes de falar em discrimi-
nação e preconceito, lançamos a seguinte questão: “Muitas vezes 
achamos esquisitas ou estranhas algumas pessoas que a gente vê que 
são diferentes da gente. Que tipo de pessoas o senhor acha estranho, 
não gosta de ver ou de encontrar?” 

De cara, 6% da população, sem que a temática da sexualidade ou 
da diversidade estivesse colocada, disse: “Não gosto de encontrar gay, 
não gosto de encontrar travesti, não gosto de encontrar lésbica”. Quem 
se manifestou assim já ganhou dois pontos na escala.

Depois, numa lista de 28 grupos sociais mais variados – cultu-
rais, étnicos, religiosos etc. –, com relação àqueles 5 grupos, ou 
seja, travestis, transexuais, gays, lésbicas e bissexuais, perguntá-
vamos: “O que você sente, normalmente, quando vê ou encontra?” 
Quem disse repulsa ou ódio ganhou 2 pontos, antipatia ganhou 
um ponto, indiferença, zero, satisfação e alegria, zero. E assim 
fomos pontuando as respostas que foram dadas antes de se falar 
em discriminação e preconceito, e chegamos a um resultado. As 
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frases podiam ser positivas ou negativas. Por exemplo: “Existe 
gente decente e indecente, isso não depende da orientação sexual”. 
Quem concordasse totalmente com isso ganhava zero, se con-
cordasse em parte ou discordasse em parte, um ponto, se discor-
dasse totalmente ganhava dois. Com isso se construiu o índice 
de preconceito velado. E concluímos que 45% da população ma-
nifestou ou preconceito médio ou forte, 6% forte.

Agora, como preconceito e homofobia devem ser distingui-
dos, porque preconceito está no campo dos valores, da atitude, 
e não necessariamente se traduz em ações, em comportamento, 
precisávamos de um índice mais rigoroso para tentar isolar re-
almente o percentual de homofóbicos. E aqui, evidentemente, 
vocês viram, pela natureza das perguntas, que, ao falarmos de 
homofobia, estamos falando também em transfobia e lesbofo-
bia, porque as perguntas englobavam todas essas categorias.

Nesse índice, fomos mais rigorosos: 1 ponto só para quem 
dizia o que sentia normalmente, e só pontuamos quem dizia re-
pulsa ou ódio; antipatia foi zerado, para isolarmos mais. Todas 
as frases ficaram de fora do índice de homofobia, dada a possível 
ambiguidade que poderia haver na leitura, e trabalhamos, além 
daquelas situações anteriores, com esses comportamentos hipo-
téticos. Só pontuamos quem disse que mudaria de trabalho se 
tivesse chefe ou colega gay ou lésbica, que mudaria de casa, que 
acabaria a amizade, que mudaria de médico, que, no caso de pro-
fessor, tiraria os filhos da escola ou expulsaria os filhos de casa. 
Com isso, concluímos que 25% da população brasileira manifes-
tou-se portadora de homofobia, sendo 19% medianamente e 6% 
fortemente homofóbicos, a partir da construção dessas frases.

Quando dizemos “1 em cada quatro brasileiros, 25%”, é preciso 
lembrar, logo de cara, de que se trata de 1 em cada 3 homens 
contra 1 em cada 5 mulheres e, na média, 1 em cada 4. Ou seja, 
os homens são mais homofóbicos do que as mulheres. Isso tem 
uma influência muito forte da idade. Entre os idosos, a homofo-
bia é mais alta. Isso tem uma correlação alta com a escolaridade. 
Vamos ver que escolaridade é uma variável importante para ex-
plicar a questão da homofobia.
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Entre os jovens, ela é um pouco maior, mesmo entre as mulhe-
res, mas particularmente entre os rapazes de dezesseis e dezessete 
anos, certamente pressionados pelas cobranças de definição da 
sua identidade e toda a formação de gênero da sociedade brasilei-
ra, que é patriarcal e machista. Então, há uma manifestação alta 
de homofobia na primeira idade, depois ela declina, mas sempre 
os homens mais do que as mulheres, em qualquer faixa etária.

Se considerarmos por região, é um pouco maior no Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste do que no Sul e Sudeste. Mas isso guar-
da uma forte relação, acreditamos, com a residência em grandes 
municípios e com a origem, cidade ou campo. Nós não fizemos 
a pesquisa com pessoas residentes no campo, mas perguntamos 
onde elas passaram a maior parte da vida. Aquela média nacio-
nal de 25% de homofóbicos cai para 22% entre os que dizem que 
passaram a maior parte da vida na cidade e sobe para 38% entre 
os que dizem que cresceram no campo.

Por municípios: pela sua natureza, nas capitais, a taxa nacio-
nal de 25% cai para 20%; em outras cidades da região metropoli-
tana, 23%; no interior, 27%, e acrescente-se que, quanto menor 
o município, maior a taxa: 25% nos grandes municípios do inte-
rior, 27% nos médios, 30% nos pequenos.

Aqui, a principal variável deixa bastante claro como precon-
ceito e ignorância caminham juntos inclusive em relação ao não 
acesso à educação formal – o que, evidentemente, não é escolha 
de nenhum cidadão, mas aqui se manifesta de forma clara. Entre 
os que nunca foram à escola, o índice de homofobia encontrado 
foi de 52%; entre os que frequentaram até a 4ª série, 36%; de 5ª 
a 8ª, 25%; para quem chegou ao ensino médio, praticamente 
igual, 22%; e para quem chegou ao superior ou mais o índice de 
homofobia cai para 10%.

Por religião: o mais alto índice foi encontrado entre os evangé-
licos, mas evidentemente a contribuição dos católicos é bastante 
elevada, até porque quase 70% da população brasileira é católica.

Um dado bastante interessante – estou caminhando para a 
conclusão, já que estou estourando o tempo – é que controla-
mos o grau de convívio com a população LGBT. Quanto maior 
o convívio social com a diversidade, seja um convívio mais dis-
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tante, em termos de amizade, seja a presença na família, menor 
a taxa de homofobia. Ela diminui gradualmente quanto maior é 
o convívio com a diversidade. Entre os que dizem que têm con-
vívio apenas com um dos grupos ou que não têm com nenhum, 
sempre a taxa de homofobia é mais alta do que entre os que con-
vivem com dois, com três ou com todos os grupos.

Então, essa questão da convivência é bastante importante, 
o que demonstra, a nosso ver, que a estratégia do movimento 
LGBT, há pelo menos duas décadas, de investir na questão da vi-
sibilidade é fundamental, por conta de fazer com que as pessoas 
percebam a existência dos grupos LGBT. Com essa convivência, 
tende a diminuir o preconceito.

Perguntamos: “Na sua opinião, os governos deveriam ter obriga-
ção de combater a discriminação contra LGBT ou isso é um problema 
que as pessoas têm de resolver entre elas, sem a interferência do Go-
verno?” Apenas um quarto da população acredita que o Governo 
deve intervir nisso. Para 70% isso é problema das pessoas. Mas 
como vimos no início, pelo relato das vivências de discrimina-
ção, ela adquire, em uma série de momentos, aquela dimensão 
institucional, o que, portanto, exige que haja uma intervenção 
das políticas públicas. Mas a opinião pública ainda não está ma-
joritariamente convencida disso.

A título de comparação, quando levantamos essa questão 
nas pesquisas sobre o racismo, sobe para 36% os que acham que 
é obrigação do Governo intervir com políticas públicas para 
combater o racismo, a discriminação racial, e cai para 49% os 
que acham que isso é um problema interpessoal.

“E como deveria intervir?” Opiniões da população: com legisla-
ção específica, campanhas, programas, palestras, na mídia, com 
um conjunto de medidas.

“Os direitos LGBT são respeitados?” Apenas 5% reconhecem 
que são totalmente respeitados; 33% acham-se parcialmente res-
peitados; e 43% dizem que não são respeitados. A taxa é a mesma 
entre lésbicas e gays.

“Qual a principal área em que o Governo deveria atuar para com-
bater a homofobia no Brasil?” 
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Aqui as áreas foram estimuladas. Para a população em geral, a 
educação veio em primeiro lugar; a saúde, em segundo; o merca-
do de trabalho, em terceiro; a Justiça, em quarto; e a cultura, em 
quinto, entre as cinco áreas estimuladas. 

Já entre lésbicas e gays entrevistados, educação e justiça dispu-
taram o primeiro lugar. 

No aspecto de direitos humanos: 
“Qual seria a principal ação a ser adotada”? 
De acordo com a visão da população em geral, que coincide 

com a de lésbicas e gays, a principal ação seria garantir a parcei-
ros homossexuais o direito à herança, no caso de morte de um 
dos cônjuges. Essa ação liderou o ranking. 

Em segundo lugar: realizar uma campanha nacional de com-
bate à homofobia e à transfobia. 

Em terceiro lugar, facilitar o recebimento e divulgação de de-
núncias de discriminação homofóbica e transfóbica. 

Em quarto lugar, proibir e multar a veiculação de programas 
e propagandas na TV, rádio e jornais impressos que promovem a 
homofobia e transfobia. 

É interessante observar que a grande maioria da população 
em geral e lésbicas e gays reconhecem que aumentou a visibi-
lidade dos grupos LGBT na mídia nos últimos tempos. Só que 
a avaliação que se faz disso é muito diferente. A maioria abso-
luta de lésbicas e gays acha isso positivo, enquanto que apenas 
24% da população em geral considera essa visibilidade positiva e 
37% acha que ela é negativa. 

Sabemos do papel negativo de reprodução do preconceito 
que muitos programas pretensamente humorísticos trazem co-
tidianamente no reforço do preconceito contra LGBT. Portanto, 
essa discussão sobre o comportamento da mídia, a nosso ver, é 
bastante relevante. 

Por fim: “Quais seriam os locais mais adequados para denúncias 
de discriminação contra LGBT?”

As lésbicas e gays disseram: delegacias específicas para LGBT, 
61%; delegacias de crimes raciais e intolerância, 50%; delegacias 
comuns, 45%. E para a população em geral: delegacias de cri-
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mes raciais e intolerância seriam a primeira opção; delegacias co-
muns, 45%; delegacias para LGBT, 32%; disque cidadania, 43%.

Nas áreas de saúde e educação, dentre os itens citados, a princi-
pal área de atuação, a mais citada, de longe, segundo a população, 
deveria ser a qualificação dos profissionais, justamente para evitar 
aquele problema de que falávamos, da discriminação institucional. 

Na área da justiça também: qualificar os policiais e demais pro-
fissionais da área de segurança para atenderem com respeito à po-
pulação LGBT foi a resposta que liderou entre os itens citados. 

Esses foram os principais resultados. O nosso tempo está estourado.
Os dados podem ser encontrados no site da Fundação Perseu 

Abramo, que é www.fpabramo.org.br, e a maior parte deles lá está 
disponível. Em breve, os bancos de dados dessa pesquisa estarão 
disponíveis em dois centros de estudos: o Centro de Estudos de 
Opinião Pública da Universidade de Campinas e o Consórcio de 
Informação Social (CIS), uma parceria entre a USP e a Associa-
ção Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais 
(Anpocs). Ambos fazem coletas de bancos de dados em pesquisas 
dessa natureza e disponibilizam para o público em geral. 

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Manuela D’Ávila) – Obriga-

da, Gustavo, e também pela justeza no tempo.
Quero passar a palavra para a Dra. Maria Berenice Dias. 
A SRA. MARIA BERENICE DIAS – Sra. Presidenta, este mo-

mento é tão significativo porque aqui nós estamos na Casa do 
povo. Eu assim a chamo porque todos os que ingressam nesta 
Casa o fazem através do povo, que os elege, que os conduz até 
aqui. Por isso que eu acho que este evento não podia ser rea-
lizado neste recinto, tão restrito, a ponto de termos de trans-
bordar para outra sala. Nós tínhamos de estar no plenário 
desta Casa, o movimento e todos os Deputados e Senadores, 
porque todos foram eleitos com o voto do segmento que hoje 
se faz presente nesta Casa pelo sexto evento.E cada vez mais 
se trazem esperanças, gritos, para tentar dar visibilidade ao 
segmento lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais. Neste País, 
que tem uma Constituição encharcada de direitos, princípios 
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e garantias, não há uma única norma jurídica que atenda a 
esse segmento. E vivemos num País democrático, de direito. 

Essa absoluta invisibilidade é totalmente perversa. Não existe 
forma pior de se discriminar alguém do que o condenar à invisi-
bilidade, como está fazendo ainda o nosso legislador. Nós temos 
projetos de leis nesta Casa desde o ano de 1995 – o projeto de 
lei da Deputada Marta Suplicy. E nada. Temos o Projeto de Lei 
nº 122, de 2006, cuja Relatora é a Senadora Fátima Cleide. E 
nada. Temos agora um novo projeto, o Projeto de Lei nº 4.914, 
de 2009, para reconhecer a união estável. Bem disse o Toni: nem 
casamento. Nada.

Hoje eu vim aqui não só como cidadã, mas também em nome 
do Poder Judiciário, o qual integrei por 35 anos. E agora me apo-
sentei e abri o primeiro escritório de direito homoafetivo – aliás, 
essa expressão que eu criei hoje vejo nas camisetas e fico até emo-
cionada –, para que alguém tenha uma porta para bater, porque 
está sendo o Judiciário o caminho que está emprestando dignida-
de ao segmento homossexual deste País.

Existe um fato interessante, uma circunstância que torna im-
portante este momento de o Legislativo: ouvir a voz do Judiciá-
rio, porque o fato sempre chega antes da norma, antes da lei. E, 
antes da lei, bate às portas do Poder Judiciário. Acaba o Judiciá-
rio precisando dar uma resposta, e a resposta do Poder Judiciá-
rio acaba servindo de norte ao legislador, que, sempre que edita 
uma lei em consonância com o que vem decidindo a Justiça, 
transforma em pauta de conduta, em regra jurídica, o que a Jus-
tiça já está enxergando como o caminho a ser trilhado. 

Não ver esse movimento, não ter a capacidade de absorver 
essa consolidação da jurisprudência resulta nesse reflexo per-
verso que temos ainda aqui. E sempre que o Parlamento se omi-
te, acaba perdendo o poder, porque o caminho acaba sendo 
conduzido pelo Judiciário. A jurisprudência consolidada é que 
serve de norte para a cidadania. Então, dessa omissão do Legis-
lativo ele está se acanhando e se omitindo no desempenho da 
sua função.

Os avanços no Poder Judiciário já são significativos. Temos a fi-
xação da competência. Ou seja, as ações envolvendo os homosse-
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xuais estão sedo apreciadas pelas varas de famílias, onde há o reco-
nhecimento de se tratar, então, de uma entidade familiar. Também 
a jurisprudência se inclina de forma majoritária para identificar 
nessas uniões a estabilidade, merecedora da tutela, merecedora das 
consequências jurídicas. E aí o direito à herança, o direito previden-
ciário, o direito de participar de planos de saúde, o direito de ser 
nomeado inventariante e direitos outros também em outras áreas, 
como o direito à cidadania aos casais binacionais, visto de perma-
nência, direito a auxílios previdenciários, mediante portaria do Ins-
tituto Nacional de Seguro Social (INSS) baixada por determinação 
judicial, que vem sendo concedido até em sede administrativa. 

Mas todos esses avanços no âmbito da Justiça são vagarosos. E 
são vagarosos porque também batem muitas vezes na dificulda-
de de um Juiz em dar um passo além daquela costumeira ceguei-
ra da Justiça, que tem uma venda nos olhos.

Precisamos mesmo é de leis. E é isto o que se vem preconizar 
neste evento. E é importante que os legisladores saibam que o 
Executivo está fazendo a sua parte: fez “O Brasil sem Homofobia” 
e lança hoje esse Plano Nacional de Promoção da Cidadania e de 
Direitos Humanos.

O movimento igualmente está fazendo a sua parte: faz paradas, 
seminários, congressos, tal como o que ocorreu no ano passado.

O Judiciário também está fazendo a sua parte, no momento 
em que está indicando, sinalizando, não só as Justiças Estaduais, 
mas a Justiça Federal, os Tribunais Estaduais, o Superior Tribunal 
de Justiça e o Supremo Tribunal Federal; sinalizam no sentido de 
que não se pode mais conviver com esta perversa omissão desta 
Casa, como foi dito hoje aqui pelo Deputado Roberto Britto, a 
Casa das Leis. Se é realmente a Casa das Leis, precisa inserir no 
âmbito de sua proteção todos os seus cidadãos. 

A Constituição é encharcada de direitos: o direito à liberda-
de, o direito à igualdade, o direito à família. Tudo está posto na 
Constituição. Existe um direito fundamental à constituição de 
família, que nada mais é do que o direito à felicidade, um direito 
de todos. É isso o que a Constituição promete ao ser encharcada. 
E é esse direito, o direito à felicidade, que todos os presentes, os 
movimentos de todo o País, vêm pedir, implorar, rogar e exigir 
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do Parlamento, ou seja, que se assegure a felicidade a todos os 
cidadãos, um direito de todos nós. 

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Manuela D’Ávila) – Obrigada, 

Dra. Maria Berenice. Eu queria registrar a presença de alguns Depu- 
tados, alguns que já compareceram a esta reunião e estão em ou-
tras audiências, assim como alguns que ainda estão conosco. 

Deputada Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas; o 
Deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores (PT) de 
São Paulo; o Deputado Fernando Gabeira, do PV do Rio de Ja-
neiro; o Deputado Pedro Wilson, do PT de Goiás; o Deputado 
José Genoíno, do PT de São Paulo, que retornará à reunião, 
porque apresentou o projeto conosco; o Deputado Domingos 
Dutra, do PT do Maranhão; e o Deputado Lobbe Neto, do PSDB 
de São Paulo.

Passo a palavra para a Sra. Jacqueline Côrtes, da Unaids, para 
fazer a sua apresentação. 

A SRA. JACQUELINE ROCHA CÔRTES – Obrigada. Cumpri-
mento a Mesa, a Deputada Manuela D’Ávila, a Dra. Maria Bere-
nice e o Gustavo. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de registrar 
a presença também da minha colega de trabalho e coordenadora 
adjunta do nosso escritório, Naiara Costa.

Vou falar rapidamente porque o nosso objetivo, na condição 
de representantes, enquanto Unaids aqui, é apoiar todo esse mo-
vimento, como fazemos há muito tempo, e lançar neste plenário 
uma campanha contra a homolesbotransfobia, que faz parte do 
mandato do Unaids em nível global, em nível regional, América 
Latina e Caribe, e, consequentemente, Brasil. 

Registro que há aproximadamente quarenta dias, no mês de 
março, o Dr. Michel Sidibé, que é o Diretor-Executivo do Unai-
ds, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV 
(do inglês Human Immuno Deficiency) e Aids – e ele é também 
Subsecretário-Geral das Nações Unidas – esteve em sua primeira 
missão ao Brasil. Ele assumiu em janeiro deste ano e esteve nesta 
Casa com Parlamentares da Comissão de Direitos Humanos e da 
Frente Parlamentar de HIV e Aids discutindo e, inclusive, travan-
do reuniões com o Movimento LGBT do Brasil.
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E é fundamental para o Unaids a preocupação muito gran-
de da questão do combate ao estigma, ao preconceito, à discri-
minação, porque, com é sabido pela maioria dos presentes, isso 
contribui para a propagação do HIV no mundo, uma vez que 
a população fica afastada dos serviços de saúde, que não estão 
preparados para atender especificidades da população LGBT, 
que tem preconceitos, falta informação e, consequentemente, a 
transmissão do HIV torna-se maior, por falta de acesso e infor-
mação adequada. Essas informações acabam chegando assime-
tricamente às pessoas. 

E no mandato do Unaids a prioridade e o foco são os direitos 
humanos nas populações mais vulneráveis, a saber: profissionais 
do sexo, usuários de droga, gays, lésbicas, travestis e transexuais. 

Achei fundamental o que a Dra. Berenice falou sobre os Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário e o momento de esta Casa 
desempenhar seu papel, na condição de legisladora, e também 
de atender a um pleito que se coloca há muito tempo com re-
lação às ações de educação para disseminação das leis. Elas são 
fundamentais porque punem, coíbem e orientam o cidadão a 
respeitarem o outro.

É por isso que estamos aqui. Porém, há necessidade de mu-
danças das normas sociais. E isso tem que ser acompanhado de 
educação. Acho que esta Casa tem também por obrigação disse-
minar a educação sobre a lei que aprova. 

Tendo dito isso, falo sobre a campanha. Essa campanha 
sobre a homolesbotransfobia é uma iniciativa do Unaids, do 
PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento, e de redes de organização da sociedade civil regionais, 
a exemplo da Latin America and the Caribbean Council of Aids 
Service Organizations (Lacaso), que trabalha com associações e 
organizações na luta contra a Aids; a Associação para a Saú-
de Integral e Cidadania da América (ASICAL), que é uma rede 
latino-americana que trabalha com cidadania e com a questão 
da homoafetividade de gays, lésbicas, travestis e transexuais; e 
a Rede Lac Trans, que é a rede de pessoas “trans” da América 
Latina e Caribe. 
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Trata-se da primeira vez que uma campanha é lançada regio-
nalmente pela Unaids e faz alusão ao dia 17 de maio, próximo 
domingo, que é o Dia Mundial contra a homolesbotransfobia ou 
pelos direitos sexuais e da livre expressão e da diversidade sexual. 

Ontem e hoje pela manhã colocamos em todas as pastas e en-
tregamos a todos que estão nas listas da ABGLT uma mídia que 
contém campanha que, a priori, foi feita apenas para a Internet, 
mas foi adaptada pelo escritório do Brasil com som e imagens, 
para que possamos veicular nas televisões não somente públicas, 
mas nas televisões comerciais também.

Então, peço a todos que repassem esse material a todas as re-
des a que vocês tiverem acesso.

Muito obrigada. São seis spots com fundos musicais diferen-
tes. Cada spot tem 30 segundos e, então, em 3 minutos nós en-
cerramos a apresentação. 

O Léo Mendes pediu-me que eu lembrasse que o Deputado 
Pedro Wilson, do PT Goiás, está na tribuna anunciando o lança-
mento dessa campanha. Gostaria de agradecer a S.Exa.

(Exibição de vídeo.) 
A SRA. JACQUELINE ROCHA CÔRTES – É para reforçar o 

diga não à homolesbotransfobia. Obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Manuela D’Ávila) – A Jacque-

line brincou perguntando se a ONU está do nosso lado. Seria difícil 
o Congresso Nacional estar contra, não é, Genoíno? Acho que a 
gente deve mostrar esses vídeos para os Congressistas.

Quero agradecer ao Prof. Gustavo, à Sra. Maria Berenice Dias, 
do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e à Sra. Jacqueline 
Côrtes, da Unaids, a presença.

Como o Toni Reis, da ABGLT, me orientou – sou orientada por 
vocês neste seminário –, vamos compor a segunda Mesa e depois 
será feito o debate.

Portanto, agradeço a vocês a presença. Convido a Deputada 
Professora Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, para coordenar o 
segundo momento do seminário. Tem sido S.Exa. uma parceira 
nossa, mostrando que a nossa luta é pluripartidária. E a Deputada 
comporá a segunda Mesa. 
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Boa luta para todos nós para combatermos e derrotarmos os 
homofóbicos deste País e os do Congresso Nacional.

Muito obrigada. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Bom dia a todos e a todas. 
Não posso deixar de lamentar, antes de chamar os convida-

dos – infelizmente, tendo de concordar –, a fala da Dra. Maria 
Berenice Dias, Deputado José Genoíno – não sei se V.Exa. já es-
tava aqui –, quando ressalta a ausência do Legislativo na questão 
homoafetiva, na questão que envolve gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis, transexuais, enfim. Espero que esta Mesa, inclusive 
através da palavra do Deputado José Genoíno – se a Senadora Fá-
tima Cleide chegar –, possa dar uma visão diferente, mostrando 
que alguns Parlamentares estão, sim, extremamente preocupa-
dos com essa questão.

Dando sequência, quero convidar o Deputado José Genoíno 
e o Dr. Roberto Augusto Lopes Gonçale, representante da Co-
missão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Rio de Janeiro, para comporem a Mesa. 

Acabo de ser informada de que a Senadora Fátima Cleide está 
a caminho.

Quando S.Exa. chegar, também fará parte da Mesa.
Passo a palavra ao Sr. Roberto Augusto Lopes Gonçale, represen-

tante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro,
O SR. ROBERTO AUGUSTO LOPES GONÇALE – Bom dia.
O tema que nos traz aqui é justamente o novo projeto de 

lei que está sendo encaminhado por vários Parlamentares desta 
Casa e que tratam da equiparação ou da extensão dos direitos e 
deveres relativos ao capítulo referente à união estável no Código 
Civil para os casais do mesmo sexo.

Primeiro, quero relatar como se forma essa discussão. O pri-
meiro texto legal que encontramos no Congresso Nacional, 
como já foi dito, foi em 1995, através do projeto da ex-Deputada 
Marta Suplicy. Naquele projeto havia um arcabouço legal que 
tratava dos relacionamentos hoje designados homoafetivos. Na-
quela época não existia nenhuma designação.
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Passado o tempo, esse projeto não conseguiu evoluir. Evoluiu 
nas Comissões, foi a plenário, foi retirado várias vezes de pauta, 
encontrando-se ainda hoje em plenário. Quantos anos? Quinze 
anos passados.

O direito, a evolução social não nos dá mais a garantia de 
que esse projeto, mesmo que aprovado, tenha uma consis-
tência, uma viabilidade do ponto de vista da efetivação dos 
direitos da população LGBT. Ele está completamente ultra-
passado. Ele foi ultrapassado novamente agora pela edição do 
novo Código Civil, que determina, normatiza e traz todas as 
regras relativas à convivência entre duas pessoas. No caso, ele 
especifica explicitamente a questão da união estável entre o 
homem e a mulher.

Então, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do 
ponto de vista do Direito, o que se encontrava na Casa àquela 
época, quando se começou a discussão de um novo projeto, já 
era anacrônico, destoante, inclusive, dos instrumentos normati-
vos que esta Casa publicou posteriormente a ele.

Do ponto de vista social, ele era absolutamente não resolvi-
do, por conta inclusive da evolução jurisprudencial e doutrinária 
sobre o tema.

Esse projeto já também é parte de uma evolução, de um ama-
durecimento do movimento homossexual brasileiro e das entida-
des que o representa, notadamente a ABGLT, que começa a inte-
ragir não só dentro do próprio campo de atuação do movimento 
LGBT, mas também com vários outros segmentos da sociedade e 
entidades representativas. No caso, por exemplo, eu cito a OAB.

O primeiro arcabouço de propostas e discussão de substituição 
nos moldes atuais foi fornecido pela OAB em um seminário sobre 
homoafetividade que houve na sede da OAB do Rio de Janeiro.

Na Mesa, estava a representante da Senadora Fátima Cleide, 
a Deputada Cida Diogo e outros Parlamentares. E se começou a 
fazer um debate ali sobre a possibilidade da formação de um tex-
to mais adequado, mais enxuto e que trouxesse toda a gama de 
direitos e de deveres – porque falamos muito de direitos, mas a 
discussão aqui também é concentrada em deveres – que pudesse 
resolver de imediato ou a médio prazo a questão.
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Feito esse debate preliminar, houve a interação com a própria 
estrutura do movimento. Discutiu-se e produziram-se seminá-
rios, várias redes participaram. O texto da proposta inicial so-
freu modificação, mas o eixo, a ideia central de adequação não 
restringiu-se ao Código Civil, à norma constitucional, mas efeti-
vamente à experiência social que temos hoje.

Hoje não se pode negar que a questão LGBT só não está resol-
vida aqui dentro porque lá fora já está. Lá fora, já está.

Se esta Casa é do povo, é a representação do povo, ela está 
em dicotomia. É uma posição esquizofrênica desta Casa – quase 
esquizofrênica. Por quê?

Vejam bem, do ponto de vista das empresas, várias empre-
sas hoje já reconhecem o relacionamento. As questões estão nas 
pautas do sindicatos, inclusive são aprovadas em acordos coleti-
vos. Toda a gama de direitos e deveres que hoje se postula aqui 
é garantida em convenções coletivas. No campo do Judiciário, 
que é um Poder conservador, extremamente conservador, onde é 
difícil entrar-se em algumas discussões, há entendimentos quase 
pré-sumulados. 

Por exemplo, quando foi aprovado o Código Civil, Ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF) disseram: “Já nasceu com atra-
so, porque não tratou da questão homoafetiva.”

Estamos aqui em uma posição dicotômica. Esta Casa está em 
uma posição de divergência com o sentimento nacional, com a 
sociedade civil, com a sociedade organizada e com outros Pode-
res constituintes da República.

No Executivo, há todo um plano de metas e normatizações 
internas que reconhece os direitos e os deveres. No Judiciário, a 
mesma coisa. Hoje, na iniciativa privada, há seguro especial para 
casais homoafetivos, plano de saúde para casais homoafetivos. 
Isso de forma espontânea, sem a necessidade de provocação ju-
dicial. Por quê? Porque se sedimentou o conceito. 

A academia hoje produz conhecimento suficiente para que 
o Legislativo consiga sanear suas dúvidas, se é que elas exis-
tem; superar os seus preconceitos, se é que eles existem, enfim, 
sanear essa coisa paralisante. E essa coisa paralisante aqui é mui-
to interessante, porque temos experiências legislativas tanto em 
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Estados quanto em Municípios com configurações muito mais 
conservadoras. 

Há legislações em Municípios pequenos que tratam da ques-
tão da homoaefetividade, do amparo a direitos do exercício da 
afetividade em Câmaras, em Assembleias com o conservadoris-
mo mais apurado, mais exigente e mais atuante. Então, apenas a 
questão do conservadorismo ou do fundamentalismo não é um 
argumento que me convença a contento. Não é.

No Rio de Janeiro, nós enfrentamos alguns Governos extre-
mamente complicados do ponto de vista da sua relação com 
o Movimento Homossexual Brasileiro (MHB). Tivemos en-
frentamentos na Assembleia Legislativa, a exemplo de vetos a 
projetos, tramitações complicadas, mas conseguimos. Foram 
aprovados vários instrumentos legais na Assembleia Legislativa 
em um momento político em que o conservadorismo, em tese, 
seria dominante naquela Casa. Não é o que se verifica aqui – 
inclusive, não é o que se verifica aqui. 

Do ponto de vista político, hoje não há essa configuração. Há 
núcleos radicalizados, fundamentalistas, com discursos extrema-
mente atrasados? Há. É um reflexo da sociedade brasileira. Esta 
Casa representa a sociedade brasileira. Mas dizer que a sociedade 
brasileira é conservadora, é atrasada, é fundamentalista e é im-
peditiva para o exercício correto da população LGBT e dos seus 
direitos é um equívoco, porque esta Casa também não é assim.

Acho que essa polêmica, não só do ponto de vista doutrinário, 
do Direito, mas também do ponto de vista político, da possibili-
dade que damos aos fundamentalistas de segregar, de discriminar 
e de não dar sequência ao direito de um segmento populacional 
que este Congresso Nacional também tem a obrigação de repre-
sentar, é uma discussão necessária dentro dos quadros, dentro da 
Frente de LGBT e de todos os Parlamentares desta Casa.

Trago essa discussão porque hoje identifico o Congresso Na-
cional como um outro País. Não é o País em que eu vivo, porque 
o País em que eu vivo me concede direitos. O País em que eu 
vivo me permite incluir o meu companheiro no plano de saú-
de. O País em que vivo me concede tutelas antecipadas, inclusi-
ve para que sejam resguardados direitos da população LGBT. O 
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País em que vivo produz conhecimento suficiente para espancar 
qualquer dúvida sobre a necessidade de uma regulamentação 
efetiva por parte do Legislativo.

Quando eu chego a este Congresso e não vejo essa produ-
ção legislativa, fico pensando: Meu Deus, onde estou!? Como 
se criou essa dicotomia? Como é que se permitiu que o mundo 
real, que o mundo em que eu vivo seja tão diferente do mundo 
interno desta Casa?

Essa discussão tem de sair do patamar das questões para onde 
naturalmente ela é arrastada: o embate dos dogmas religiosos, 
do preconceito e da discriminação. Eu acho que o molde em que 
esse debate tem que se dar é o do campo dos direitos humanos, 
da efetividade do direito constitucional. E aí eu pego o gancho 
do raciocínio da Dra. Maria Berenice para afirmar: não é possí-
vel uma legislação ordinária tão dicotômica, tão divergente com 
direito constitucional! Não é possível que esta Casa produza de-
bates em que um Parlamentar diga que esse segmento não tem 
direito algum, invocando, equivocadamente, justificações bíbli-
cas ou justificações espirituais. É um grande equívoco.

Eu acho que essa adequação da constitucionalidade dos direi-
tos, da constitucionalidade do princípio da dignidade humana, 
da isonomia e da igualdade é um debate. É com esse debate, 
é com essas ferramentas que nós temos que, efetivamente, lo-
calizar o debate aqui no Congresso, fazer um debate político, 
efetivo, sobre o grau de conservadorismo desta Casa, que eu não 
qualifico como tão majoritário ou tão amplo. Enfim, existe uma 
discussão política a ser feita e existe esse debate.

Há uma outra questão muito colocada. Também fazemos al-
gumas colocações sobre o assunto, eu me refiro à questão da 
família. Esse debate é muito tenso. Uma das vertentes de pensa-
mento que tivemos para implementar esse projeto é justamente 
sair desse debate. O que estamos debatendo aqui são os direitos 
civis, os direitos e os deveres relacionados com as possibilida-
des dessa circunstância fática, que se caracteriza pelos laços de 
companheirismo, baseados no afeto e não no comércio e não no 
econômico. O que se regula aqui e o que se pede para regular não 
é uma nova forma de família, não é uma forma de nova união 
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estável. O debate aqui não é esse. O debate aqui é que existem 
vários direitos e vários deveres que não são nem concedidos e 
nem postulados por conta da sua falta de normatização efetiva, 
os quais são postulados na Justiça e são conseguidos – e aí se 
critica o protagonismo judicial –, mas se não houvesse protago-
nismo judicial, onde estaria a nossa cidadania? Continuaria no 
lixo, continuaria esperando! Embora essa tarefa legislativa seja 
precípua, seja efetiva do Poder Legislativo, não se pode, de forma 
discordante, manietar o Judiciário, quando, caracterizando uma 
situação de fato, onde existe uma inconstitucionalidade, onde 
existe uma afronta à dignidade da pessoa humana, efetivamente, 
sanear aquela questão não do ponto de vista normativo, mas do 
ponto de vista indicativo, do ponto de vista de uma colocação 
efetiva do que existe dentro do tecido social. O Judiciário tam-
bém é uma expressão do tecido social. Então, é nesse sentido que 
a gente coloca que o que se postula aqui são direitos e deveres, 
a partir da construção que já existe, à equiparação e à analogia. 

É isso. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Dr. Roberto. 
Em seguida, passo a palavra ao Deputado José Genoíno, autor 

do PL 4.914, projeto esse que eu também tenho a honra de haver 
subscrito.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Bom dia companheiros 
e companheiras. É uma honra e um dever participar deste de-
bate. Primeiramente, eu acho legítimo o chamamento e a pres-
são feita sobre o Congresso Nacional. E aí temos que aceitar a 
pressão, aceitar esse chamamento e colocar esse tema na agenda 
política do Congresso Nacional. Mas é necessário, ao aceitar o 
chamamento e a pressão, dizer para vocês que este assunto sem-
pre constou da pauta do Congresso Nacional. 

Primeiro, é bom lembrar que na Constituinte, quando o assun-
to não tinha chegado ao Judiciário, à OAB ou aos Governos, esse 
tema foi objeto da agenda, tanto de emendas populares, como de 
projeto de iniciativa de emenda constitucional, que era sobre a 
orientação sexual. Vocês devem estar lembrados dessa bandeira. 
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Segundo, temos que lembrar aqui o trabalho realizado por 
esta Casa quando promoveu um debate sobre o Projeto nº 1.151, 
assinado pela Deputada Marta Suplicy. Foram audiências, deba-
tes. Foi a primeira vez que a Casa colocou, de maneira explícita, 
a polêmica e a divergência. 

Em terceiro lugar, esse assunto continua em pauta. Aliás, eu 
faço questão de ler aqui para vocês os nomes dos Deputados e 
das Deputadas que assinam esse projeto. Esse projeto sobre o 
qual vou falar aqui não é de minha autoria. Primeiro, o proje-
to é uma deliberação do movimento; segundo, esse projeto tem 
como autores o Deputado Genoíno, a Deputada Raquel Teixeira, 
que está aqui na Mesa, a Deputada Manuela D’Ávila, a Deputada 
Maria Helena, o Deputado Celso Russomanno, o Deputado Ivan 
Valente, o Deputado Fernando Gabeira, o Deputado Arnaldo Fa-
ria de Sá, a Deputada Solange Amaral, a Deputada Marina Mag-
gessi, o Deputado Colbert Martins e o Deputado Paulo Rubens. 

É importante lembrar que esse projeto é de autoria coletiva. 
E a fundamentação dele tem esse sentido. Eu faço questão de 
deixar isso claro, porque um projeto com a importância que tem 
para o movimento e para vocês que são protagonistas, como mi-
litantes políticos, como nós, de uma causa, é decisivo trabalhar-
mos com essa visão pluralista e ampla.

Eu vou dividir a minha colocação aqui em dois aspectos. O 
primeiro aspecto diz respeito à questão da tramitação. Esse pro-
jeto foi encaminhado para a Comissão de Seguridade. Ontem, 
eu fiz uma questão de ordem ao Presidente da Câmara para que 
o mérito do projeto não seja da Comissão de Seguridade, porque 
a Comissão de Seguridade também trata de matérias atinentes à 
saúde e à família. Eu defendo que esse projeto, que dispões sobre 
modificação no Código Civil, tem que ter como mérito a Comis-
são de Justiça, até para ser retirado da área da seguridade, família 
e saúde. O Presidente Michel Temer recebeu a questão de ordem 
e não a respondeu. Portanto, temos a oportunidade de fazer esse 
debate sobre a apreciação.

Ele foi apensado a um outro projeto, de autoria do ex-Depu- 
tado Clodovil, que prevê a união estável na forma de contrato, 
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que pode ser pública ou secreta. Por isso que ele foi apensado. 
Então, temos esse processo de tramitação.

De qualquer maneira, como se trata de modificação no Códi-
go Civil, aquilo que diz respeito ao art. 1.727 da Lei nº 10.406, 
ele vai, necessariamente, para a Comissão de Justiça. No mes-
mo sentido, o parecer das Comissões não é terminativo, pois o 
projeto vai, necessariamente, para o plenário. Portanto, o nosso 
objetivo é manter o assunto em pauta e fazer o debate. 

O projeto, portanto, possibilita isso. E aí vamos ter que fazer 
articulações para que esse projeto possa ser aprovado. Aí vem a 
primeira observação. A tática para o encaminhamento do proje-
to tem que ser suprapartidária. E aqui vocês sabem, neste assun-
to não tem o corte Esquerda e Direita, nem tem o corte Governo 
e Oposição. Não tem. Primeiro porque a Esquerda se divide, o 
Governo se divide, a Oposição se divide. Ele tem um corte, que 
eu diria, mais universal e tem que ser encarado desta maneira 
para que a gente possa ter êxito. Nessas matérias que eu vou 
entrar em seguida, que é a outra parte da minha colocação, a 
Esquerda se divide. Eu acho que um dos problemas do fracasso 
de algumas propostas da Esquerda foi não ter universalizado o 
conceito de direitos. Essa questão vai estar presente no encami-
nhamento do projeto.

Este evento de ontem e de hoje – uma outra questão impor-
tante – está possibilitando colocar, com os fatos e as conquistas 
já obtidas, a luta em dois patamares: o patamar da luta parla-
mentar e o patamar da luta política, direta, com a pressão, com 
a cobrança, com o chamamento etc. 

Vocês sabem que democracia no Parlamento é uma faca de 
dois gumes, porque as decisões de outras instâncias do Estado 
são majoritárias. Por exemplo, uma decisão do Judiciário é, por 
excelência, majoritária. A decisão de um Poder Executivo é, por 
natureza, majoritária. O Prefeito decide, baixa o decreto; o Presi-
dente decide. O Parlamento, para o bem e para o mal, é uma casa 
plural, onde a gente tem que fazer debate, consenso e dissenso. É 
por isso que um tema como esse provoca essa polêmica e divisão 
no Parlamento, porque é da natureza do Parlamento. Por isso 
que o Parlamento é proporcional; por isso que o Parlamento é a 
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instituição por excelência representativa da sociedade. Qual é o 
obstáculo que nós temos que vencer? Primeiro, não interditar o 
debate; segundo, construir maioria para ganhar no terreno dos 
direitos da cidadania; terceiro, fazer alianças dentro desse enca-
minhamento universal do projeto. Por que esse assunto mexe 
nos confins e nos escaninhos do modelo de sociedade? Não é 
por acaso. Por que quando se discute a sexualidade se mexe com 
tanta coisa, com tantos tabus? 

E a Dra. Berenice, no seu livro, coloca isso na abertura do 
primeiro capítulo. Porque nós, que defendemos essa causa, es-
tamos tratando de um conceito universal de seres humanos. E o 
conceito universal de seres humanos e o conceito de direitos e 
felicidade não pode gerar uma relação de dominação, de exclu-
são e de manipulação entre seres humanos. Nós estamos tirando 
dessa história de preconceito e violência o véu que esconde a 
verdade da sexualidade num conceito fundamentalista de negar 
essa verdade. Por isso que a força, por isso que a lei, por isso que 
o aparato serve a um sistema de dominação. 

Em uma visão de sociedade justa, democrática e pluralista e o 
direito à diversidade e de não gerar dominação nem preconceito 
é, no meu modo de entender, a razão fundante desse tipo de luta 
que estamos travando aqui. Porque, quando discutimos o concei-
to de direitos civis, no âmbito de um projeto de autoria coletiva, 
não estamos discutindo aqui uma formalidade ou uma convenção 
da sociedade humana, que é o casamento dessa ou daquela forma. 
Nós estamos discutindo um conceito de direitos civis universais, 
no sentido de que pessoas podem estabelecer relações de direitos 
e obrigações. Nós não estamos partindo de uma convenção que 
se estabelece ao longo da história da humanidade. Nós estamos 
partindo de um conceito mais amplo, que é o conceito de direitos 
civis. Por isso que, além de sair dessa armadilha do casamento, 
como ficou conhecido o Projeto 1.151, além de a gente sair da 
armadilha da disputa ideológica de ficar discutindo conceito de 
família, estamos discutindo o conceito de gente. E o conceito de 
gente se insere dentro de uma totalidade, a qual não separa os 
humanos daquilo que ficou, em nossa história, conhecido como 
direitos imediatos daquilo que é da essência humana. 
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Por isso que, em nossa visão, não se separa o direito à mo-
radia, o direito ao trabalho, o direito à alimentação, o direito à 
educação e à saúde do direito à felicidade, do direito a não ser 
dominado por preconceito. Nós não dividimos o ser humano de 
maneira compartimentalizada. Você aqui é bem por isso, mas 
aqui se justifica tal coisa. 

Eu acho que essa ideia que temos, qual seja a de ganhar no 
debate, é fundamental para o suporte a esse projeto. Estamos 
discutindo uma visão de gente e quebrando os tabus que vocês 
conhecem tão bem, ao longo da história da humanidade, sobre 
como se tratou o direito dos seres humanos à felicidade. Não é 
por acaso que os grandes momentos de obscurantismo na his-
tória da humanidade, necessariamente, estiveram combinados 
com grandes momentos de repressão aos direitos humanos con-
siderados nessa esfera universal.

Todo grande retrocesso político teve uma ponta muito pro-
funda no combate, na discriminação, na violência a esse aspecto 
da felicidade, a esse aspecto da visão global de gente. Inquisi-
ção, o nazismo-fascismo, os processos de perseguição, os campos 
de concentração, o processo da discriminação, enfim, tudo isso 
gera, nesse ponto, aquilo que a gente podia chamar de domina-
ção do coração, da mente, que não é explícita – a par da domi-
nação material explícita.

 E vocês sabem que, na questão do preconceito, o que está ca-
muflado é mais complicado do que o explícito. Por isso entendo 
que essa causa tem uma universalidade que deve se incorporar 
na plataforma democrática da sociedade brasileira. É uma agen-
da democrática, com essa visão. 

Eu, na condição de militante de esquerda e de partícipe da 
construção de experiências socialistas, sei que as experiências 
autoritárias de não incorporar essa dimensão humana na cons-
trução da sociedade democrática geraram grandes fracassos e 
grandes decepções, porque dividiu o ser humano entre o revolu-
cionário, que luta pelo direito à comida, ao trabalho etc., do ser 
humano que luta pelo direito à felicidade. E isso ocorre muitas 
vezes com a seguinte ideia: quando se é pobre, há a dominação, 
quando se é rico, não tem. 
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Nesta matéria, pessoal, há a gaiola de ouro e também a gaiola 
de papelão. A discriminação e a violência atinge quem está dentro 
da gaiola de ouro e da gaiola de papelão. Por isso que o combate 
ao preconceito tem essa universalidade, porque ele funciona tan-
to para quem mora na favela como para quem mora nos bairros 
chiques das grandes cidades. Ele se dá dessa maneira, vamos di-
zer assim, consentida no senso comum de um conservadorismo 
que impõe nas mentes das pessoas essa forma de dominação. No 
fundo, no fundo, o que está em jogo – e eu acho que essa é uma 
revisão importante no movimento de esquerda – é compreender 
que a libertação do ser humano é total, é ampla, não pela meta-
de. Segundo, o que é mais transformador na sociedade? Quan-
do os humanos se transformam em sujeitos autônomos, e não 
consumidores. Vocês são sujeitos autônomos. Qualquer visão de 
transformar o ser humano em consumidor faz com que se perca a 
dimensão da autonomia do sujeito para transformar, para exigir, 
para sonhar, para construir possibilidades.

E as formas repressivas e discriminatórias que o sistema legal 
criou – e disso temos experiência no Brasil – levaram a domina-
ção política para um nível mais brutal, qual seja a dominação da 
mente, do coração, do preconceito, da hipocrisia, do farisaísmo. 

E o problema mais sofisticado desse tipo luta que travamos é 
colocar as pessoas que têm a sua verdade interior como pessoas 
que assumem a culpa, porque nós já nascemos com a mácula 
do pecado. Nós não nascemos com a perspectiva do futuro, do 
parabrisa, do sonho e da utopia; nascemos como se fôssemos 
predestinados ao sofrimento, ao preconceito e ao pecado. Por 
isso que a sexualidade envolve essa questão tão complexa na 
ideologia e na cultura. No fundo, o ser humano pode conquistar 
a sua felicidade, mas tem que ter limites, tem que ter barreiras, e 
nós estamos quebrando essas barreiras num conceito universal 
de direitos civis, direito de ser gente. 

Temos que fazer esse debate aqui na Casa, pois é fundamen-
tal. Não se trata de um debate do tipo corporativo; não é um 
debate setorial, não é um debate de uma corporação qualquer, é 
um debate que envolve os elementos de uma visão de sociedade 
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que queremos construir, por isso ele tem que se incorporar den-
tro dessa agenda.

É com essa visão, meus amigos e minhas amigas, que estou 
trabalhando com esse projeto, junto com as companheiras e os 
companheiros de outros partidos. Essa é uma luta que nós va-
mos travar aqui. A decisão aqui no Congresso não será fácil, por-
que esta é uma Casa plural. O Toni sabe. Ele é testemunha aqui, 
assim como outros companheiros, quando houve as primeiras 
audiências do Projeto nº 1.151. Não tinha esse cenário que está 
tendo aqui. Não havia essa repercussão nem a quantidade de 
Deputados que hoje assinam o atual projeto. E os Deputados 
sequer passavam pela Comissão como estão passando por aqui. 
E o que se falava nos corredores e o que se instigava na Comissão 
era a resistência. Por isso, Deputada Raquel Teixeira, eu aceito o 
chamamento e a pressão. Mas como vejo as coisas em evolução, 
eu acho que nós estamos num patamar mais avançado para essa 
luta, chamando o testemunho de companheiros aqui. 

Pessoal, quando eu fui defender, na Constituinte, no Capítulo 
Dos Direitos e Garantias, o direito à orientação sexual, pergun-
tavam: “Trata-se orientação na escola? É curricular?” É o que me 
perguntavam quando da Constituinte. 

Portanto, estou só dizendo para vocês que deve haver pressão, 
mas eu não sou tão cético com a possibilidade dessa caminhada 
ter êxito. É uma luta, é duro, é uma articulação pluripartidária. 
Vocês fizeram uma coisa correta: quanto mais partidos apoiarem 
será melhor. Esta causa não tem paternidade. Esta causa é uni-
versal. E é nisso que nós temos que nos empenhar para que esse 
projeto se incorpore na agenda nacional do debate político, do 
debate democrático. 

Está bom, pessoal. Contem comigo e um grande abraço. 
A SRA PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Antes de chamar a Senadora Fátima Cleide, que já está presente, 
e é Relatora do PLC 122/2006 e do PLC 72/2007, eu quero publi-
camente pedir desculpas ao Dr. Roberto. Quando coordenamos 
uma mesa de debates, recebemos antes certas orientações. Cada 
palestrante tinha direito a 10 minutos para se pronunciar, e eu 
controlei o tempo do Dr. Roberto nesses 10 minutos. Eu não tive 
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coragem de interromper o Deputado Genoíno, até porque eu me 
senti profundamente representada nas suas palavras e, por isso, 
peço desculpas ao Dr. Roberto. Mas eu acho que o Deputado 
José Genoíno expressava por todos nós a tônica, o tom, o rumo 
que esse debate tem de seguir nesta Casa. Portanto, o Deputado 
extrapolou os 10 minutos a que tinha direito com o total apoio 
da coordenação da Mesa. 

Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores aqui presentes, 
quero também registrar a presença da Sra. Deputada Fátima Be-
zerra e convidá-la para fazer parte da Mesa. A Deputada Fátima 
Bezerra é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar pela Ci-
dadania LGBT. 

Registro a presença do Deputado Abicalil, do PT do Mato Gros-
so, e também a presença da assessoria do Deputado Henrique 
Afonso, do PT do Acre. A Senadora Fátima é a próxima oradora. 

A SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE – Bom dia a todos, cum-
primento a Coordenadora da Mesa, Deputada Raquel Teixeira. É 
um prazer fazer parte desta Mesa. Cumprimento também o Dr. 
Roberto Augusto Lopes, a Deputada Fátima Bezerra, com muito 
prazer cumprimento o Deputado José Genoíno, que se incorpora 
mais uma vez a essa luta. O Deputado Genoíno estava há pouco 
tempo contando o histórico dessa luta. O Deputado está há muito 
mais tempo do que muitos de nós no Congresso Nacional, desde 
a Constituinte, levantando a bandeira dos direitos civis da popu-
lação LGBT.

Quero cumprimentar a todos os que estão presentes neste 6º Se-
minário Nacional pela Cidadania LGBT. Como disse o Deputado 
José Genoíno, eu estou cada vez mais céptica, Dra. Berenice, com 
relação à aprovação por esse Congresso dos direitos e avanços em 
relação à população LGBT. 

Digo isso porque, na condição de Relatora do PLC nº 122 – mui-
tas e muitos de vocês já sabem –, eu tomei um choque quando 
percebi a reação homofóbica a partir do momento em que essa 
discussão começou a ser travada no Senado Federal, porque na 
Câmara dos Deputados esse tema já vem sendo debatido desde a 
Constituinte. No entanto, no Senado, nós nunca tínhamos ousado 
pensar em LGBT. Foi com o advento dessa proposição, Projeto de 
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Lei da Câmara nº 122, originário de uma iniciativa legislativa, da 
ex-Deputada Iara Bernardi, que data de 2003, que posteriormente 
recebeu um substitutivo do Deputado Luciano Zica, que nós efeti-
vamente começamos essa discussão. 

E a minha surpresa foi grande, primeiro porque, eu confes-
so, desconhecia o universo em que vivem, a realidade que vi-
vem lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais neste País. E 
acredito que o PLC nº122 cumpriu essa tarefa de dar visibilidade 
a essa realidade nua, crua e dura, que vitima a cada dois dias 
uma pessoa neste País. O preconceito e a discriminação levam à 
morte uma pessoa a cada dois dias neste País. 

E este preconceito foi agora claramente identificado através 
da pesquisa da Fundação Perseu Abramo. Lá no Senado Federal, 
temos buscado, através do PLC nº 122, inovar inclusive com re-
lação ao Regimento da Casa. Nós criamos, logo no início, um 
grupo de trabalho para discutir o projeto, o que não é regimen-
tal. Esse grupo fez várias rodadas de discussão, chamando todos 
e todas que quiseram discutir. Realizamos audiência pública, de 
modo que já chegamos ao terceiro ano de discussão dessa ma-
téria no Senado Federal sem que ela tenha sido aprovada em 
nenhuma Comissão. 

O PLC entrou na Comissão de Direitos Humanos, e passamos 
o ano de 2007 discutindo essa matéria. No final do ano sofremos 
uma manobra regimental, através de um requerimento assinado 
pelo Senador Gim Argello, que determinou a ida desse projeto 
para a Comissão de Assuntos Sociais, para onde ele nunca deve-
ria ter ido. Bastava ter sido discutido na Comissão de Direitos 
Humanos, que é a Comissão de mérito e na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania. 

Na Comissão de Assuntos Sociais, eu já fiz a leitura do Relató-
rio no ano passado, e ele recebeu dois votos em separado, um do 
Senador Magno Malta, que todos conhecem – e eu não preciso 
dizer a vocês que tem posições extremadas –, e a outra do Sena-
dor Marcelo Crivella. 

O Senador Marcelo Crivella propõe dez emendas ao nosso 
projeto, e elas simplesmente esquartejam, acabam com o nos-
so projeto, enfim, elas não permitem que seja criminalizada a 
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homofobia neste País. Desse modo, eu devolvi o Relatório para 
a Comissão há cerca de um mês. O projeto estava pautado na 
semana que passou na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), mas 
não houve sessão – foi feita uma audiência pública no dia da 
sessão. Ontem não houve sessão novamente, mas, misteriosa-
mente, também ontem o projeto desapareceu da pauta. 

Regimentalmente, uma vez pautado, o projeto tem de con-
tinuar na pauta, mas ontem ele foi retirado. Enfim, não houve 
sessão mais uma vez e não pudemos discuti-lo. A novidade é que 
temos conversado com o Senador Marcelo Crivella e ele começa 
a dar sinais de que está disposto a conversar no sentido de fazer-
mos um acordo para criminalizar a homofobia no País. 

Eu acho muito importante que comecemos a ter essas con-
versas, no sentido de construir pontes, ligações, com o Senador 
Marcelo Crivella, pois eu acredito que ele é uma peça fundamen-
tal para podermos avançar na tramitação dessa matéria. Porém, 
como nós temos percebido que é difícil até pautar a discussão na 
Comissão de Assuntos Sociais e, regimentalmente, passamos a en-
tender – até pouco tempo nós não tínhamos esse entendimento – 
que, caso o PLC nº 122 seja rejeitado na Comissão de Assuntos 
Sociais, logo em seguida deve haver a votação dos votos em sepa-
rado. E há uma tendência – é o que nós sentimos – para que seja 
aprovado o voto em separado do Senador Marcelo Crivella. Do 
jeito que está, nós entendemos que não dá para corrermos risco. 

Ontem eu estive no seminário do Projeto Aliadas, onde deixei 
uma proposição para que o movimento discutisse quais estraté-
gias nós deveríamos perseguir daqui para a frente e, ao final do 
dia, eu soube que foi formada uma comissão para que possamos 
estudar a possibilidade de fazer um substitutivo que contemple 
um pouco daquilo que já havíamos discutido anteriormente, 
ou seja, fazer alterações para corrigir pequenas imperfeições que 
possam haver no projeto. 

Portanto, a minha disposição é a de que aprovemos o mais 
rápido possível a criminalização da homofobia neste País. Não 
podemos continuar a ver nossos amigos e amigas morrendo de 
forma brutal, sofrendo violências que vão da humilhação e do 
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constrangimento até a retirada da própria vida, sem que o Con-
gresso Nacional se manifeste.

Penso que cabe a nós nos mobilizarmos e estudarmos – e aí 
é tarefa de todos nós, Deputados e Senadores –, como conseguir 
ganhar mentes e corações para essa proposta da criminalização 
da homofobia.

Fico contente quando ouço o relato de quem está nessa dis-
cussão há décadas, como é o caso do companheiro Deputado José 
Genoíno, e creio que, de alguma forma, avançamos nesse pro-
cesso. Hoje já existe uma Frente em que pelo menos 250 Depu- 
tados e Senadores se manifestaram com a sua assinatura pela 
adesão a essa Frente Parlamentar que discute o avanço dos direi-
tos e da cidadania LGBT neste País. Podemos considerar isso um 
grande avanço.

E existe grande possibilidade desse número, de 250, passar 
para 300 amanhã, 350 depois de amanhã, a depender da nossa 
organização e mobilização.

Eu também relato o Projeto de Lei nº 72, de 2007, que trata 
da mudança no nome para os transexuais nos documentos de 
identificação civil. O relatório está prestes a ser concluído, e pre-
tendemos entregá-lo em meados do mês de junho à Comissão de 
Direitos Humanos. 

Com certeza, vai ser mais uma frente de batalha. Alguns Es-
tados, a exemplo de Pará, Piauí, Goiás, já têm esse respeito às 
pessoas transexuais e travestis, que hoje têm o direito de serem 
tratadas pelo nome social. 

Esperamos que, mesmo sendo mais uma frente de batalha, 
seja também mais uma oportunidade de dar visibilidade a essa 
dura realidade em que vivem as nossas travestis, as pessoas que 
se identificam como transexuais no nosso País. 

Então, companheiros, eu me disponho a fazer muitos diálo-
gos e a estabelecermos uma ponte, tendo como principal objeti-
vo a criminalização da homofobia e o avanço dos direitos sociais 
e civis da população LGBT no Brasil. 

Tenho esperança de que hoje, com o lançamento do Plano 
Nacional para Políticas Públicas da População LGBT, consiga-
mos avançar e possamos romper na prática, no dia-a-dia, com o 
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preconceito e a discriminação existentes neste País. Sei que será 
muito difícil aprovarmos todas as matérias que por aqui trami-
tam, mas acredito que o mais difícil já passou, e a cada dia ob-
temos pequenos avanços nesse processo. Uma hora a coisa vira 
e, se Deus quiser, o fim do preconceito e da discriminação serão 
realidades, como base de uma nova sociedade, em que a justiça, 
o respeito e as desigualdades imperem. 

Muito obrigada. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Agradeço à Senadora Fátima Cleide a participação.
A próxima fala não estava prevista, mas não poderia deixar 

de chamar para nos trazer uma palavra a Deputada Fátima Be-
zerra, que é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar de 
Cidadania LGBT, autora de um projeto que, desde 2007, tenta 
estabelecer o dia 17 de maio como o Dia Nacional de Combate 
à Homofobia. Assim como a Senadora Fátima Cleide, a Depu- 
tada tem tido dificuldades para aprovar aqui esse projeto, embo-
ra a data seja internacionalmente reconhecida. Na prática, 17 de 
maio já é o dia de combate à homofobia, e talvez aí esteja uma 
das questões colocadas pelo Dr. Roberto, que a sociedade tem 
um mundo que esta Casa ainda não está conseguindo absorver.

Registro com alegria a presença entre nós do Bispo Gê Tenuta. 
Tem a palavra a Deputada Fátima Bezerra.
A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA – Bom dia a todos e a 

todas. Quero saudar a Deputada Raquel, que coordena os traba-
lhos da Mesa; o Roberto, que trouxe importantes contribuições 
na manhã de hoje; o nosso companheiro, Deputado José Geno-
íno, que também tem dado contribuição muito importante. Tão 
logo tomei conhecimento da sua disposição de assumir o com-
promisso de apresentar o projeto de lei que trata da parceria civil 
fiquei muito feliz, porque, sem dúvida nenhuma, V.Exa. tem o 
perfil adequado e reúne amplas condições para, por intermédio 
de uma ação coletiva e pluripartidária, levar adiante esse debate.

Quero saudar também a companheira Senadora Fátima Clei-
de, que, no âmbito do Senado Federal, tem dado importante con-
tribuição na relatoria de relevantes projetos que dizem respeito 
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aos direitos da comunidade LGBT, principalmente o Projeto de 
Lei nº 122, de 2006, que trata da criminalização da homofobia.

Quero saudar os representantes da ABGLT, da Antra e da ABL, 
enfim, abraçar cada um e cada uma e dizer o quanto é impor-
tante estarem mais uma vez neste Congresso Nacional para dar 
continuidade a fundamental debate sobre a cidadania LGBT. 

Quero saudar a Dra. Berenice, sem dúvida alguma, importan-
te parceira, que tem dado inestimável contribuição a essa luta.

Agora há pouco, no plenário, fazia o registro das atividades 
do dia de hoje e destaquei a sexta edição deste seminário. E é im-
portante inclusive ressaltar a parceria não só das entidades, mas 
da própria Frente Parlamentar no âmbito da nossa Casa, que en-
volve Comissões, como a de Educação e Cultura, a de Legislação 
Participativa e a de Direitos Humanos. 

Dizia também das atividades que teremos por volta das 13 ho-
ras, do ato que realizaremos aqui no Congresso, ato este que está 
ocorrendo também nos demais Estados. Lá no meu Estado, o Rio 
Grande do Norte, o ato público vai se dar amanhã, em Natal.

E eu falava também da solenidade, Deputada Raquel, que te-
remos mais tarde, lá no Itamaraty, quando a Secretaria Especial 
de Política de Direitos Humanos vai lançar o Plano Nacional no 
que diz respeito aos direitos da cidadania LGBT.

Quero ainda aqui dizer, Deputado Genoíno – eu ouvi atenta-
mente a sua fala, assim como a da Senadora Fátima Cleide – que 
há alguns temas essenciais que nos causam revolta, tristeza, frus-
tração, na medida em que não os vemos avançarem no âmbito 
do Congresso Nacional.

Refiro-me, por exemplo, à reforma política. Todos nós sabemos 
o quanto está anacrônico, o quanto já está apodrecido esse siste-
ma partidário e eleitoral vigente no nosso País. Mas, infelizmente, 
até o presente momento esta Casa não consegue dar passos con-
cretos no que diz respeito exatamente a promover as mudanças 
tão necessárias para o sistema partidário e eleitoral do nosso País.

Outro tema, Deputado Abicalil, também muito importante, é 
a política de cotas. Infelizmente, até o presente momento, não 
conseguimos avançar como gostaríamos no debate que tem sido 
travado no âmbito do nosso Congresso, de maneira nenhuma, 
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na medida em que as cotas, no que diz respeito à questão ra-
cial, continuam exatamente entravadas no Senado. Saiu aqui da 
Câmara, inclusive V.Exa. deu importante contribuição, mas no 
âmbito do Senado, infelizmente, não se conseguiu avançar.

E falo agora do tema da cidadania LGBT. A Senadora Fáti-
ma Cleide acaba de fazer um breve resumo das dificuldades 
encontradas. A Deputada Raquel mencionou agora há pouco, 
por exemplo, um projeto de nossa autoria, simples. Na verdade, 
atendendo às reivindicações da comunidade LGBT, apresentei 
um projeto com o intuito simplesmente de institucionalizar o 
dia 17 de maio como o Dia Nacional de Combate à Homofobia. 
Na verdade, visando tornar realidade aquilo, inclusive, que já 
acontece na prática, nas praças e nas ruas deste País. 

O nosso intuito, ao tomar essa iniciativa de solenizar essa 
data, tem caráter didático, pedagógico, para que possamos, cada 
vez mais, promover a discussão, o debate, a reflexão.

Mas, enfim, causa-nos muita tristeza não ver essa pauta avan-
çar no âmbito do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, isso tem 
de ser mais um motivo para não desistirmos, Dra. Berenice, e para 
continuarmos resistindo, lutando exatamente para avançar.

E é nesse aspecto que eu acho que o Deputado José Genoíno 
tem, sim, um importante papel a contribuir nessa luta pela legi-
timidade, pela boa fundamentação, inclusive jurídica. Na verda-
de, nós queremos, cada vez mais, fazer um diálogo nesta Casa, 
inclusive e principalmente com aqueles que são contrários e que 
têm impedido esses avanços.

A Frente, claro, se constitui numa instância muito importan-
te, e hoje já conta com mais de 250 representantes, mas a Frente 
só tem vida aqui nesta Casa se também estiver ao lado exata-
mente da mobilização da sociedade.

Desde quando Deputada Estadual lá no meu Estado que eu te-
nho militado, que eu tenho participado, e nós temos de insistir.

Eu quero concluir dizendo que temos de dialogar com aqueles 
que ainda são refratários, que são hostis, que não aceitam. Temos 
de insistir no diálogo com essas pessoas, dizer-lhes que ao defender 
iniciativas como essa, ao aprovar legislações como essa, o Congres-
so Nacional não está querendo fomentar o ódio, a intolerância, não 
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quer destruir famílias, muito pelo contrário, nós queremos cons-
truir uma cultura de paz, de amor, de respeito, queremos tão-so-
mente que a nossa Constituição seja respeitada.

O Ministro Edson Santos ontem, na solenidade do Plano Na-
cional de Promoção da Igualdade Racial, disse que o debate que 
estamos enfrentando neste momento, no que diz respeito às cotas 
raciais, tem levado, inclusive, alguns setores que são contrários a 
escrever na grande imprensa – acusando aqueles que defendem a 
política das cotas raciais – que com essas iniciativas nós estaría-
mos promovendo os conflitos raciais. Na verdade, os que pensam 
assim precisam ler a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, 
que, com tanta sabedoria, trouxe inscrito o artigo que estabelece 
que todos têm de ser iguais perante a lei, independente de cor, de 
raça, de credo, de religião, de sexo e de orientação sexual.

Na verdade, o que nós queremos é que a nossa Constituição 
seja respeitada.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Eu agradeço à Deputada Fátima Bezerra.
Registro as presenças das assessorias do Deputado Chico Alen-

car, do Deputado Fernando Melo, do Deputado Iran Barbosa, a 
quem agradecemos.

Passaremos agora à parte final do nosso seminário. Há três 
Deputados e três representantes da sociedade civil, não Parla-
mentares, inscritos para falar. E depois os três palestrantes terão 
o tempo para suas palavras finais. Às 12h30, no máximo, temos 
de sair daqui para fazer a foto na frente do Congresso Nacional. 
Assim, para que possamos sair e fazer as fotos, eu peço a todos os 
inscritos que se atenham aos três minutos.

Com a palavra o Deputado Paes de Lira, do Partido Trabalhis-
ta Cristão (PTC) de São Paulo.

O SR. DEPUTADO PAES DE LIRA – Sra. Presidenta, eu fui o 
único Parlamentar não citado aqui pela Presidência da Mesa, e 
não é por acaso. Talvez os assistentes pensem, pela presença par-
lamentar aqui representada e pelas manifestações, que exista al-
guma unanimidade na Casa a respeito dos projetos trazidos pela 
Exma. Sra. Senadora Fátima Cleide e pelo Exmo. Sr. Deputado José 
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Genoíno, embora o Deputado Genoíno haja alertado que não 
existe um corte de Esquerda e Direita nessa matéria. Não existe 
um corte nítido, mas, na verdade, existe uma divisão da Casa.

Senhoras e senhores, eu não vejo como necessárias essas legis-
lações. Essas legislações, na verdade, incluindo aquelas destina-
das à criação de cotas, são tendentes a criar, aí sim, verdadeiros 
apartheids na sociedade brasileira, são tendentes a criar ódio ra-
cial, são tendentes a criar separação entre pessoas que convivem 
harmonicamente, embora não seja evidentemente um paraíso o 
nosso sistema social.

Existe uma lei estadual em São Paulo, por exemplo, uma lei 
muito mais forte, muito mais incisiva do que aquela que se pro-
põe com a pretensão de combater a homofobia aqui no Congresso 
Nacional. É uma lei que estabelece penas fortíssimas, muito pesa-
das, para quem pratique qualquer ato que possa ser considerado 
discriminatório a homossexuais e, entre outras coisas, permite 
que a pessoa que se disser ofendida processe um agente público, 
ou militar, do Estado, sem declaração de identidade.  

Então, o que eu estou tentando dizer é que essas legislações, 
no meu entender, e podem ter certeza que é no entender de  
muitas pessoas que representam o povo na Câmara dos Depu-
tados e no Senado Federal também, tendem a produzir, aí sim, 
verdadeiros apartheids na sociedade brasileira.

Essa lei de São Paulo, como dizia, permite que as pessoas que 
se julguem ofendidas, atingidas, processem, no anonimato, o 
agente público, ou militar, sem declaração de identidade.

Será possível que nós não iremos enxergar nisso graves vio-
lações constitucionais? Nós temos de verificar todos os aspectos 
da questão.

No que toca aos direitos das pessoas que se qualificam como 
homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis, na verdade, o Có-
digo Civil, no Capítulo do Direito das Sucessões e dos Contratos, 
é suficiente para assegurar qualquer espécie de acordo, ou qual-
quer espécie de relacionamento entre pessoas, porque pode ser 
resolvido por acordos, sem dúvida alguma.

Não há necessidade de promovermos legislações que, na ver-
dade, vão reduzindo o direito de expressão, vão encurralando o 
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direito de expressão, vão tornando o direito de expressão e de 
manifestação do pensamento meras declarações. Tudo que exis-
te na Constituição vale, lembrou muito bem a Deputada Fátima 
Bezerra. Todos são iguais perante a lei, e como são todos iguais 
perante a lei, basta a legislação comum para proteger os direitos 
de todos, basta o Código Penal para impedir que gangs, quadri-
lhas organizadas, que devem ser combatidas e metidas na cadeia, 
pratiquem violências.

Então, vamos combater essas gangs e essas quadrilhas que pra-
ticam violências colocando-as na cadeia mesmo, com decisão 
e força, mas utilizando os instrumentos de que dispõe a lei, e, 
evidentemente, zelando pelos direitos humanos de todos e evi-
tando legislações que venham a dividir a sociedade brasileira, 
que venham a promover o apartheid social, como essas que estão 
em discussão aqui.

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Eu passo a palavra ao Deputado Paulo Rubem Santiago.
O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO – Deputada 

Raquel Teixeira, prezados integrantes da Mesa, prezados Depu-
tados, companheiros das entidades e dos movimentos que vêm 
aqui dos Estados, eu quero, inicialmente, ressaltar e elogiar a fala 
do Deputado José Genoíno quando S.Exa. se refere ao compro-
misso dos Parlamentares que colocaram a sua assinatura nesse 
projeto reconhecendo o protagonismo da sociedade. 

É muito importante, na nossa democracia bastante defeituo-
sa, nós construirmos essa relação e a fortalecermos na ação direta 
das comunidades, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, 
sobretudo na esfera dos direitos humanos.

Em segundo lugar, eu queria trazer aqui algumas questões que 
me parecem importantes após o seminário. 

Sou membro da Comissão de Direitos Humanos e integro hoje, 
como representante desta Comissão, o Comitê Nacional para Edu-
cação em Direitos Humanos vinculado à Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos. E nós estamos, em cada Estado, em cada uma 
das cidades do País, dando passos para a construção dos comitês 
estaduais e municipais para a educação em direitos humanos.
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Quero enfatizar esse aspecto porque acho que a questão da 
criminalização foi muito bem exposta pela Mesa. Na verdade, a 
legislação que queremos construir é na prática uma ferramenta. 
Mas o aspecto essencial no combate à violência contra a comu-
nidade LGTB, no combate à violência contra a mulher, contra o 
idoso, contra as crianças e os adolescentes vem da construção de 
uma sociedade pautada em outros valores.

Nós temos uma relação muito intensa com as entidades fe-
ministas na discussão, na capacitação, na formação para imple-
mentação prática da Lei Maria da Penha, e todos nós sabemos 
que o machismo, o preconceito, o racismo, a intolerância não 
estão no tipo sanguíneo. São formações e construções culturais 
de uma sociedade que precisa ser revirada de dentro para fora.

Falo também do ponto de vista da questão da criminalização 
porque fui membro titular da Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) do Sistema Carcerário, e, além da questão da violência 
contra as pessoas que integram a comunidade LGTB, há um as-
pecto muito mais grave: a violência contra as pessoas que inte-
gram a opção sexual LGTB dentro do sistema carcerário. Hoje, a 
população carcerária, de quase 500 mil presos e presas, é um dos 
grandes universos de prática de violência contra homossexuais, 
gays, lésbicas e todos aqueles que estão nos porões dos presídios, 
das penitenciárias, das carceragens, das delegacias.

Se, na sociedade, há ainda aqueles que acham que é normal 
um ato de violência e de discriminação, nos presídios há aqueles 
que acham que é normalíssimo na hierarquia do sistema pri-
sional, praticada pelos presos, pelos grupos e quadrilhas dentro 
daquele sistema, impor a essas pessoas a violência como sujeição 
à ética e à ordem legal dentro dos presídios.

Eu quero, portanto, fazer aqui duas sugestões. A primeira de-
las é que em cada um dos Estados haja empenho de todos nós, 
Deputados que assinamos esse projeto e Deputados que não assi-
naram mas que têm compromisso com a luta dos direitos huma-
nos. Assim acontece no meu Estado de Pernambuco, Estado com 
maior número de homicídios, com maior índice de violência e 
agressões devido à homofobia, com maior número de homicí-
dios e atos de violência contra a mulher. 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

72
VI Seminário Nacional pela Cidadania LGBT

Algumas entidades têm trabalhado junto às redes municipais 
de educação. Cito aqui a Gestos, uma instituição parceira nes-
sa luta da educação pela diversidade. Embora tenha conseguido 
com a Secretaria Municipal da Educação, em Recife, produzir 3 
mil livros didáticos para educação em direitos humanos voltada 
ao combate à homofobia e na defesa da diversidade, esse mate-
rial didático infelizmente não saiu das prateleiras.

Por último, nós estamos trabalhado não apenas para comba-
ter a homofobia, não apenas para construir a lei que criminalize 
a homofobia, mas para assegurar ao serviço público qualidade, 
respeito e dignidade no atendimento a essas pessoas.

Nós construímos, com a Prefeitura de Recife, um programa 
que permitiu o treinamento e a capacitação da assistência ju-
diciária para o adequado atendimento às mulheres vítimas de 
violência. E eu presumo que aqueles e aquelas que são vítimas 
de atos de violência e que procuram os serviços públicos são pro-
fundamente maltratados, desrespeitados, sofrendo dos poderes 
públicos uma violência em dobro, além daquela violência prati-
cada cotidianamente na sociedade. 

Encerro, Deputada Professora Raquel Teixeira, lembrando que 
este é o primeiro ano de mandato dos novos prefeitos e prefei-
tas. Eles, bem como aqueles que foram reeleitos e reeleitas, en-
caminharão, em setembro, às suas câmaras municipais os seus 
orçamentos municipais para 2010. Nós teremos então de ocupar 
as câmaras municipais para identificar nesses projetos de orça-
mento quais são os planos municipais de combate à homofobia, 
de promoção dos direitos humanos, de garantia da participação 
dessas entidades da comunidade LGTB na definição de políticas 
e de recursos. 

Lembro que não adianta definir Plano Nacional de Combate 
à Homofobia, de Promoção dos Direitos Humanos, de Combate 
à Violência contra a Mulher se, na hora de construirmos políti-
cas e ações, não há recursos nos orçamentos. Isso é essencial.

Coloco-me à disposição dos senhores para isso. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Muito obrigada, Deputado Paulo Rubem Santiago.
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Passo a palavra ao Deputado Carlos Abicalil, pelo prazo de 3 
minutos.

O SR. DEPUTADO CARLOS ABICALIL – Quero agradecer a 
V.Exa. a oportunidade da fala. Antes de prosseguir, quero cum-
primentá-los pela nossa sexta edição.

Acho que esta Legislatura, e já o final da Legislatura anterior, 
deu a esta temática uma presença que de fato, como registrou 
a Senadora Fátima Cleide, altera posições de comportamento 
inclusive sobre atividades não contempladas em regimentos – 
refiro-me a regimentos de funcionamento.

O regime de funcionamento muda à medida que a sociedade 
entra. E esta é uma oportunidade em que a sociedade entra no 
Parlamento.

Também quero dizer que esta Mesa, com a maioria feminina, 
justifica a razão da Conferência do ano passado ter ordenado de 
maneira diferente o nome da nossa Frente Parlamentar – LGBT –, 
o que não é uma marca simples. Vocês, que são mulheres e Par-
lamentares na vida pública, sabem o tamanho e a intensidade 
dessa disputa de participação e presença do gênero feminino 
na condução e liderança de determinados movimentos, o que é 
para nós também um registro importante.

Tenho absoluta convicção – digo isso em diversas frentes de 
militância por direitos humanos e por direito de cidadania – de 
que não há uma única lei que tenha instituído direitos que antes 
não tenham sido motivo de luta, de conflito e de afirmação des-
ses direitos. Portanto, não nos surpreendem aqueles que acham 
que lei que assegura direito está segregando, porque antes ela é 
produto de luta por afirmação de direito de alguém que foi segre-
gado, colocado na escuridão e à margem. 

Não é um fenômeno dessa Legislatura. Não é um fenômeno 
deste século, só que este século não tem o direito de repetir os 
erros e as discriminações do século passado.

Nós todos desta sala viemos do século passado. Muitos de 
nós, em razão da luta por direitos, Deputado José Genoíno, ex-
puseram a sua própria vida. E V.Exa. é testemunha presente des-
sa situação. Portanto, tenho convicção absoluta de que qualquer 
lei que afirme direito é, em primeiro lugar, motivo de luta e de 
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disputa, de denúncia, de grito, de manifestação, como faremos 
hoje ao meio-dia e meia na frente do Congresso Nacional. 

Não é por outra via que essas demandas entram no horizonte 
da institucionalidade em qualquer país, especialmente em países 
que querem consolidar a democracia, como é o nosso.

Por essa razão, tenho a convicção de que as leis vão se conso-
lidando e afirmando. E aqui a memória da Constituinte é fun-
damental, Deputado José Genoíno, inclusive aquela que nós 
fizemos ontem no plenário, à noite, durante os intervalos de 
votação da Medida Provisória nº 458. É fundamental porque, 
se é verdade que qualquer lei de direito é antes produto de luta, 
também é verdade que nenhuma lei coloca fim a todas as lutas. 
O que significa que o cenário das quatro proposituras que hoje 
são motivo de debate, todas elas prontas para a deliberação de 
alguma das Casas, Câmara ou Senado, é importante. Para nós, 
como Parlamentares participantes da Frente e que mobilizamos 
em diversas áreas o Brasil sem homofobia, nas diversas áreas de 
atuação dos nossos respectivos mandatos, só há razão para per-
manecermos na luta porque, por um lado, nós temos memória 
das conquistas e não as perderemos. E toda vez que o Parlamento 
perde a oportunidade de legislar e essa tarefa se transfere ao Judi-
ciário – lembrava muito bem em plenário outro dia, sobre outra 
matéria, o Deputado José Genoíno –, Senadora Fátima Cleide, 
essa inversão não é boa para a democracia.

Temos matéria de direito sucessório, por exemplo, já delibera-
da com jurisprudência em Tribunais. Matérias previdenciárias já 
regulamentadas por decisões judiciais. Matéria de união estável já 
consolidada por decisões judiciais. Para quem? Para aqueles que ti-
veram acesso ao serviço de Direito. Está aqui a OAB representada.

Queremos que essas disposições que inclusive ultrapassam 
determinadas legislações sejam consolidadas de maneira univer-
sal na garantia de direitos. Por isso tratamos de legislações.

Tenho absoluta convicção de que as matérias tratadas aqui hoje 
nada mais são do que, por um lado, a garantia de Constituição no 
que diz respeito à igualdade de direitos, e, por outro lado, o dever 
público de assegurar as condições de superação da desigualdade. 
Por isso essa marca do nosso sexto seminário seguramente nos 
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aponta que o sétimo e o oitavo farão de novo memória, apontarão 
de novo vitória e alimentarão mais ainda a luta.

Parabéns a todos nós. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Agradeço ao Deputado Carlos Abicalil.
Antes de passar a palavra ao Sr. Léo Mendes, primeiro não Par-

lamentar inscrito, consulto o Deputado Chico Alencar se S.Exa. 
deseja se manifestar. Não está inscrito S.Exa., mas, na condição 
de Parlamentar, tem a prioridade.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Perguntar se Parla-
mentar quer se manifestar é achar que, oferecendo milho para 
bode, ele vai recusar. 

Em primeiro lugar, esclareço que não estou aqui há mais tem-
po porque estava em outras atividades, no plenário, e em ativi-
dades de ordem pessoal médica. Só consegui me liberar agora.

Quero dizer, na minha condição de cidadão que professa a fé 
cristã, de formação católica, que toda forma de discriminação é 
odiosa. Jesus Cristo pregou isso, falava com os diferentes da sua 
época. A moral vigente dominante o condenou também por isso 
e não apenas por supostamente pretender ser rei. 

O reconhecimento da diversidade é uma imposição da de-
mocracia e da cultura dos nossos tempos. E todo o arcabouço 
jurídico sempre vem depois da realidade dos fatos.

Nós, nos tempos de luta pela democracia, que o corredor que 
dá acesso ao plenário da Casa revela em uma belíssima exposição 
do movimento dos operários do ABC, aprendemos desde àquela 
época que a luta faz a lei. A lei não é uma peça dogmática imutá-
vel, inscrita em uma pedra. 

O conceito inclusive de moralidade e de ética é sobredeter-
minado pelas circunstâncias históricas. E a ética universal é a 
do amor ao próximo e do respeito à dignidade da pessoa huma-
na. Nem o gênero foi explicitado. Aquela ideia de Declaração 
Universal dos Direitos do Homem já é uma expressão superada. 
Portanto, por tudo o que ouvi aqui em termos de avanço e de 
respeito, quero apenas me associar a essa luta, a esse movimento, 
e dizer que a dignidade de todos os que afirmam a sua maneira 
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de ser feliz e de existir tem de ser preservada como um compro-
misso vital de todos nós.

Estou aqui para isso. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigado, Deputado Chico Alencar.
Passo a palavra ao Sr. Léo Mendes, Secretário de Comunicação 

da ABGLT.
Estou sendo chata, mas quero lembrar que daqui a 15 minutos 

teremos de sair para fazer a foto e ainda há 5 inscritos mais a Mesa.
O SR. LÉO MENDES – Primeiro, quero parabenizar a Deputada 

Professora Raquel Teixeira, de Goiás, que é cristã também, espírita, 
e defensora da nossa causa. S.Exa. participa das nossas Paradas do 
Orgulho LGBT, defende as nossas causas no Parlamento e sabe 
que no dia 17 de maio é comemorado o Dia Mundial de Combate 
à Homofobia. Foi quando a Organização Mundial de Saúde che-
gou à conclusão de que nós, homossexuais, somos iguais aos he-
terossexuais, não há diferença nenhuma, não há doença. E mais: 
a Organização e os psicólogos chegaram à conclusão de que nós 
não optamos por ser homossexuais. Nós temos uma orientação 
sexual. Mesmo porque alguém com dezoito ou vinte anos de ida-
de jamais optaria por sofrer, por ser discriminado, por ser expulso 
de casa, por apanhar, por ser humilhado, por não ter direitos civis, 
políticos e culturais no País, por morrer.

Então, no dia 17 de maio relembramos 3 mil pessoas assassi-
nadas, durante esses 15 anos, neste País chamado Brasil, do qual 
o senhor é Deputado, simplesmente porque eram homossexuais. 
Essas pessoas foram assassinadas com cinquenta facadas, com 
tiros, com tijoladas; foram jogadas vivas dentro de rios, foram 
queimadas, enfim, foram vítimas das maiores atrocidades que se 
pode imaginar.

Se no Irã os homossexuais são assassinados porque a lei man-
da matá-los, no Brasil eles são assassinados por falta de uma lei 
que diga que eles têm direitos. Como diz o Presidente Lula, quan-
do um Deputado vem cobrar imposto, não pergunta se pessoa é 
homossexual, mas, na hora de criar direitos, diz que determina-
das pessoas não têm direitos por serem homossexuais, pois são 
iguais a todas. Então, se pagamos impostos criados por esta Casa, 
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dos Deputados, também queremos direitos. E não queremos pri-
vilégios, Deputado; queremos, no mínimo, ser respeitados.

Hoje o idoso tem a seu favor o Estatuto do Idoso; a mulher 
tem uma legislação que lhe garante a vida; a criança, o adoles-
cente e o índio têm os direitos garantidos. Se até as árvores, as 
águas, o ar e a moeda do País são protegidos, por que nós, LGBTs, 
não podemos ser protegidos, Deputado? Por que somente nós 
não podemos ter lei neste País? Por que somente nós temos que 
viver eternamente pagando impostos e mantendo Parlamentos, 
escolas, meios de comunicação e as estruturas familiares?

Além do senhor, Deputado, e de todos os Deputados e Sena-
dores, temos o exemplo do Senador Magno Malta que, de for-
ma canhestra, por meio da Fundação Perseu Abramo e de uma 
pesquisa realizada, disse que a maioria da população não quer 
que se aprove a lei contra a homofobia. Mas foi feita no Senado 
Federal uma pesquisa na qual 70% dos entrevistados disseram 
que os Senadores devem aprovar uma lei contra a homofobia, 
porque, neste País, somos 20 milhões de cidadãos e cidadãs 
LGBTs que sofremos, a cada minuto, discriminação – além dos 
nossos pais, mães e irmãos, que somam 50 milhões de pessoas. 
Não sou só eu que sofro discriminação; meu pai, Deputado, 
minha mãe e meus irmãos também sofrem diariamente discri-
minação por eu ser homossexual.

A Deputada que me representa, Professora Raquel Teixeira, 
sofre discriminação indireta por me defender; o senhor, por vir 
aqui, por e estar presente a esta reunião, provavelmente sofrerá 
discriminação lá fora, pois as pessoas vão lhe perguntar o que 
o senhor estava fazendo numa sala onde se estava discutindo a 
situação de “veados” neste País.

Precisamos mudar esse quadro para que uma pessoa idosa, 
uma mulher ou um indígena possam ter respeitada a sua dignida-
de no País. E, para termos dignidade – desculpe-me, Deputado –, 
precisamos de leis, precisamos que esta Casa de Leis garanta os 
nossos direitos, para que não sejamos mais discriminados, para 
que tenhamos os mesmos direitos dos heterossexuais e possamos 
ser cidadãos e cidadãs.
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No que diz respeito a direitos humanos, algumas pessoas não 
podem ser melhores do que outras.

Muito obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Léo.
Registro e agradeço a presença do Dr. João Alberto Simões Pi-

res Franco, da Defensoria Pública da União, que prestigia este 
seminário.

Passo a palavra imediatamente ao próximo inscrito, Julian 
Rodrigues, do Fórum Paulista LGBT.

O SR. JULIAN RODRIGUES – Boa tarde.
Começo minha intervenção cumprimentando os amigos da 

Mesa: a Fátima, nossa guerreira – aliás, há duas Fátimas; o Geno-
íno, companheiro de São Paulo; e a Raquel.

Começarei discorrendo sobre um tema de que o Genoíno e o 
Abicalil já falaram: os direitos civis e humanos.

Quando, em 1789, foi feita a Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, ela era dos homens – o Chico Alencar 
lembrou bem. Hoje ela não é somente dos homens, mas das 
mulheres também. Houve um tempo em que as mulheres não 
votavam. Houve um tempo – e ele não está muito longe – em 
que a família era sagrada, composta por um homem e uma mu-
lher, que não podiam se divorciar. E o seu chefe era o marido. 
Houve um tempo em que os negros não tinham alma. Houve 
um tempo em que se achava que a escravidão era legítima – e 
não estamos falando de muito tempo atrás.

Então, se hoje temos direitos civis, não é porque eles estão escri-
tos em algum lugar, mas porque houve luta social – das mulheres, 
dos negros e dos indígenas. Por isso, hoje a Constituição reconhe-
ce tais direitos, como bem lembrou bem o Genoíno, um pioneiro, 
juntamente com outros, como o nosso João Antonio Mascarenhas, 
do Movimento LGBT, que trabalhou com o Genoíno na Consti-
tuinte o tema da orientação sexual.

No ano passado comemoramos vinte anos de aprovação da 
Constituição, e o segmento LGBT é o único no Brasil que ainda 
não tem nenhuma lei ou norma infraconstitucional a seu favor. 
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Pessoas com deficiência, negros, mulheres, indígenas, como disse 
o Léo Mendes, têm leis para protegê-los; o único segmento que 
não tem nenhuma lei a seu favor é o de lésbicas, gays, homosse-
xuais, travestis e transexuais. Por que somente nós não temos lei?

O cineasta americano Michael Moore, que vocês conhecem e 
fez os documentários Fahrenheit 9/11 e Tiros em Columbine, ao fa-
lar sobre os Estados Unidos – e serve para nós também –, diz que 
a questão LGBT é a última fronteira dos direitos civis. Avançamos 
tanto nos últimos duzentos anos! Somente no que diz respeito aos 
LGBTs não avançamos! Por que todo mundo pode?

O argumento do Deputado também era usado para se dizer 
que não era necessária a Lei Caó, que criminalizou o racismo. 
Para que criminalizar o racismo? Hoje ninguém tem coragem 
de vir a público falar contra a lei, embora o racismo exista. Mas 
ninguém mais tem coragem de dizer isso publicamente.

Dizem que queremos criminalizar a liberdade de expressão. 
Não é isso, pois a liberdade de expressão não é um direito ab-
soluto. Os direitos têm que ser balanceados! Se eu chegar aqui e 
xingar judeus, negros e mulheres, posso ser preso, porque a mi-
nha liberdade de expressão não é absoluta. Não tenho liberdade 
para ofender ou discriminar. Portanto, não existe liberdade de 
expressão para discriminar homossexuais. Está errado!

A Bíblia não pode ser usada para discriminar! Parlamento não 
é templo! Ou discutimos o Estado laico, ou não vamos avançar 
na democracia brasileira! Isto aqui não é uma igreja; isto é um 
Parlamento! O Estado brasileiro não é regido pela Bíblia, e todos 
têm direito de acreditar no que quiserem. Inclusive nós, ateus, 
temos o direito de não acreditar em nada – somos uma minoria 
também discriminada. Portanto, o Estado é laico.

A minoria não pode, Deputado Genoíno, impedir que a maio-
ria aprove as leis. Tenho certeza de que vocês são maioria aqui. 
Vocês, aqui presentes, são uma minoria militante, mas, nesta 
Casa, tenho certeza de que há uma maioria silenciosa que não 
é homofóbica nem fundamentalista. Ela pode não estar engaja-
da e mobilizada ainda, mas, se pautarmos e colocarmos a votos 
nossos projetos, vamos ganhar. Existe uma minoria barulhenta, 
que tem direito a ser minoria, mas não pode impedir o avanço 
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da maioria. A minoria fundamentalista não pode impedir que 
as leis sejam aprovadas! Esta Casa tem correlação de forças, o 
Deputado José Genoíno sabe disso. A matéria não está restrita 
à esquerda; ela passa pelo centro, pela direita liberal, pela social 
democracia. Não é uma matéria da esquerda puramente. Portan-
to, há maioria nesta Casa para aprovar nossos direitos.

Termino dizendo que em 2010 haverá eleições. O Movimen-
to LGBT cresceu e aprendeu a fazer política também. Aprendeu, 
com o movimento sindical, não a colocar cartaz em postes, mas 
a fazer listas de políticos homofóbicos. No ano passado, nós fi-
zemos uma carta aberta ao povo do Rio do Janeiro, pedindo que 
não votasse no Senador Marcelo Crivella para Prefeito. Parece 
que ajudou um pouquinho. Vamos preparar uma lista, em 2010, 
com o nome dos Deputados, por Estado, que aqui vieram falar 
contrariamente e não nos deixaram avançar. Eu sou de São Paulo 
e quero dizer que o Deputado Paes de Lira já está encabeçando 
essa lista no meu Estado. 

O SR. DEPUTADO PAES DE LIRA – Sra. Presidenta, quero 
fazer apenas um pequeno aparte.

Gostaria de agradecer a inserção do meu nome em primeiro 
lugar nesta lista. Tenho muito orgulho disso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Julian.

Passo a palavra imediatamente a Denise Limeira, da ABL.
A SRA. DENISE LIMEIRA – Bom, fica difícil falar algo depois 

de tudo ter sido dito. Por isso, vou continuar a minha questão 
anterior.

Seria muito importante, além do reconhecimento do nome 
social e da criminalização da homofobia, dar atenção especial 
ao projeto, pouco discutido, sobre reprodução assistida para mu-
lheres que fazem sexo com mulheres. Essa é uma demanda da 
Conferência Nacional LGBT e também está no Plano Nacional 
de Políticas para LGBT.

Queria apenas salientar isso.
Muito obrigada. 
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Denise.

Passo a palavra imediatamente a Sra. Fernanda Benvenutti.
A SRA. FERNANDA BENVENUTTI – Boa tarde.
Sra. Presidenta, minha primeira reclamação é por ter que falar 

olhando para a Mesa. Eu gostaria de falar olhando para o públi-
co, mas o microfone não permite essa possibilidade.

Falarei olhando para o senhores, Deputado Paes de Lira, por-
que o senhor trava o discurso homofóbico baseado numa demo-
cracia que me parece ser para brancos, para uma classe de meia 
dúzia de políticos – isso é o que o senhor está dando a entender –, 
e nos critica, dizendo que não há necessidade dessa legislação. Eu 
lhe pergunto se alguma vez na vida o senhor levou um tapa na 
cara por ter orientação sexual diferente da heteronormatividade; 
se alguma vez foi impedido de entrar em uma universidade; se 
alguma vez o senhor esteve na rua, na prostituição, porque este 
País não dá a travestis e homossexuais a oportunidade de terem 
emprego; se, porventura, alguma vez o senhor empregou na sua 
casa pessoa homossexual.

Agora, Deputado, a parte que eu estava me coçando para lhe 
dizer. Infelizmente, Clodovil se foi – ou felizmente, para o se-
nhor. Clodovil está morto e não vai mais lhe dar votos na elei-
ção de 2010, certo? O senhor entrou nesta Casa pela porta dos 
fundos, enquanto nós entramos pela porta da frente para exigir 
nossos direitos. 

O mesmo direito que lhe assiste de estar nesta Mesa para nos 
discriminar, para dizer que a lei nos protege, nós também temos 
de lhe dizer o que acontecerá em 2010. E o senhor faz ironia e 
agradece ser o primeiro da lista dos homofóbicos. Porém, o se-
nhor será o último da lista, entre os perdedores.

Lamentavelmente, ainda nos deparamos com essas cenas. Eu 
não vim da Paraíba para ouvir esse tipo de comentário. Porém, 
como estamos numa democracia ainda em construção, o senhor 
tem todo o direito e o livre arbítrio de falar o que quiser, mas 
também tem a obrigação de ouvir as nossas dores, as nossas la-
múrias e o nosso sofrimento. 
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Deputado, as palmas da plateia neste momento não criticam 
apenas a sua fala homofóbica; servem também para mostrar a 
essa mesma parcela de homofóbicos que nos discrimina que, 
mesmo dois homossexuais sendo assassinados por dia; mesmo 
com toda a homofobia; mesmo com toda essa violência, nós 
existimos e temos clareza de que também buscamos um dia ser, 
na sociedade, tão felizes e tão iguais quanto o senhor.

Muito obrigada. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Muito obrigada, Fernanda.
Passo, rapidamente, a palavra ao último inscrito, Sr. Clóvis 

Arantes, a quem peço que seja breve, porque já vencemos o tem-
po e temos ainda uma foto e uma manifestação para fazer lá fora.

O SR. DEPUTADO PAES DE LIRA – Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixei-

ra) – O Deputado foi citado nominalmente. Por isso, tem direi-
to a 1 minuto.

O SR. DEPUTADO PAES DE LIRA – Quero apenas esclarecer 
que aceito o rótulo, mas não me considero homofóbico. E mais, 
estou defendendo uma posição com toda a clareza e expondo 
argumentos. Claro que não é a posição do seu agrado. Claro que 
não é a posição da Senadora Fátima Cleide e do Deputado José 
Genoíno. Mas esta é uma casa de debates. A democracia é isso. 
Existem divergências de opiniões. As pessoas lutam por realizar 
suas aspirações, na Câmara dos Deputados e no Senado da Repú-
blica, por meio de legislação. É assim que funciona. E eu estou 
aqui realmente para fazer um contraponto. E até os estou ajudan-
do, porque os alerto de que não existe uma posição homogênea 
de aceitação de suas posições. Haverá um debate. E tenho certeza 
de que muitas pessoas acompanharão o meu pensamento nesta 
Casa e no Congresso Nacional. Aliás, o Deputado Genoíno os 
alertou a esse respeito com palavras mais suaves que as minhas.

E quero apenas corrigir algo – e tenho esse direito: eu não 
cheguei a esta Casa pela porta dos fundos; cheguei a esta Casa 
porque tenho votos populares, embora, evidentemente, não se 
comparem, em número, aos dos ilustres Parlamentares que aqui 
estão. O sistema proporcional da Constituição da República foi 
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o que me trouxe para esta Casa, como o segundo deputado mais 
votado do PTC, em São Paulo, embora tenha sido declarado elei-
to em outubro de 2006.

Concordo com o debate de ideias e gostei que me tenha olhado 
nos olhos para expor suas posições. Mas essa sua afirmação não 
tem fundamento algum. Estou aqui porque a Constituição da Re-
pública disse que tenho esse direito. E estou aqui para defender as 
posições das pessoas que eu imagino pensem como eu. Farei isso 
porque é a minha missão, assim como a missão contrária é do  
Deputado José Genoíno e da ilustre Senadora Fátima Cleide.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Com a palavra o Sr. Clóvis Arantes.
O SR. CLÓVIS ARANTES – Sou Clóvis Arantes, de Mato Grosso.
Quero dizer ao Deputado, que não se considera homofóbico, 

que as pessoas que colocaram, na Bahia, o cartaz “Limpem a ci-
dade matando um homossexual por dia” não se consideravam ho-
mofóbicas; achavam que simplesmente estavam fazendo o seu 
papel de cidadãos, contribuindo para a limpeza da cidade. Isso 
é muito sério.

Depois da fala do Léo e do Julian tenho muito pouco a dizer.
Estamos, nesta Casa, lutando para ver nossas leis aprovadas, 

mas não nos restringimos a este espaço. Estamos, nas conferên-
cias, lutando por moradia, por saúde. Estamos em todas as con-
ferências. E, na maioria delas, as nossas delegações têm sido as 
maiores. E não vamos lá apenas para brigar pelos direitos dos 
LGBTs; vamos, sim, lutar pelo direito à dignidade. Vamos lutar 
pelo heterossexual, pelo homossexual, por toda a população, 
que deve ter seus direitos assegurados.

Este é um dos momentos em que nós, LGBTs, estamos reuni-
dos, mas nós estamos em todos os lugares deste País, e, cada dia 
mais, vamos ocupar os espaços – e não somente os periféricos. 
Como disse o Julian, cada dia mais vamos ocupar os espaços po-
líticos de decisão deste País. Em 2010 nós vamos realmente mos-
trar a que veio o Movimento LGBT e para que estamos aqui fa-
zendo política, dizendo que queremos direitos, e não privilégios. 
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E 2010 será o momento de dizermos quem são os inimigos e os 
amigos do Movimento LGBT.

Obrigado. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Clóvis.
Atrasamos um pouco. Logo o Toni virá até aqui dar a orienta-

ção final sobre as fotos, mas, antes, a Senadora Fátima Cleide e o 
Roberto querem 1 minuto para suas considerações finais.

O SR. ROBERTO AUGUSTO LOPES GONÇALE – Bom, eu 
acho interessante o debate e até louvo o Deputado por vir trazer 
a sua opinião. Às vezes, ser contrário a um movimento de maré 
ascendente é um pouco difícil. Louvo também a possibilidade de 
abertura democrática do debate.

Entretanto, gostaria de retificar uma informação: em São Paulo 
não há anonimato; há sigilo, um direito previsto para proteção 
principalmente às vítimas de violência. Então, faço este reparo 
de ordem técnica, porque o que é considerado sigilo não neces-
sariamente é considerado anonimato. Há anonimato quando a 
pessoa não está identificada e, para haver sigilo, é necessário haver 
a identificação do sujeito que se protege. Então, se há sigilo, do 
ponto de vista lógico, a pessoa é identificada e está protegida.

Acho fundamental que se faça esse debate, mas também que 
se superem as iniciativas inerciais da minoria frente à maioria.

Concordo com o Júlio e acho que esta Casa não é conservado-
ra; ela está desassociada da sociedade civil e precisa votar.

Na sua intervenção final, o senhor fez uma referência à vio-
lência. Digo ao senhor, portanto, que a ausência de direitos da 
população LGBT, a negativa de exercício de direitos é a principal 
violência que o nosso segmento sente, efetivamente, no dia a dia.

A OAB do Rio de Janeiro está à disposição para fomentar esse 
debate, para contribuir com ele, na medida do possível, e para, 
efetivamente, dar o melhor encaminhamento a essa questão, 
dentro do Congresso Nacional, para que este Poder efetivamente 
produza uma legislação positiva para o segmento LGBT.

Obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Senadora Fátima Cleide.

A SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE – Deputada Raquel, 
acredito muito no que disse o Deputado Paulo Rubem: acredito 
na educação como instrumento de superação da ignorância.

Eu me confessei ignorante, no início, com relação à vida, à 
dureza e à crueldade a que estão submetidas as pessoas LGBT 
neste País. E, por acreditar na educação e na evolução do ser 
humano, faço aqui, com muito carinho, Deputado Paes de Lira, 
a oferta ao senhor de uma síntese do debate em defesa da diver-
sidade sexual neste País, em defesa dos direitos civis, em defesa 
de todos aqueles que têm orientação sexual, que têm afetivida-
de diferente da minha, que sou declaradamente heterossexual. 
Acredito que o senhor, brevemente, estará cerrando fileiras co-
nosco pela ampliação desse direito. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Deputada Fátima Bezerra.

A SRA. DEPUTADA FÁTIMA BEZERRA – Mencionou-se que 
o ano de 2010 será muito especial para o País: haverá eleições e 
vamos escolher desde o Presidente da República até os membros 
das Assembleias Legislativas. Esse será um momento muito opor-
tuno para intensificarmos esse debate.

Sinceramente, não é justo nem confortável para nós que, de 
um lado, Genoíno, comemoremos os vinte anos da Constitui-
ção Cidadã, da qual você, junto com outros, foi protagonista, e, 
ao mesmo tempo, ao fazermos um balanço, constatemos que, 
como foi dito aqui, durante esses vinte anos, Dra. Berenice, ne-
nhuma – absolutamente nenhuma! – legislação voltada para a 
cidadania GLBT foi aprovada nesta Casa.

Digo isso para reforçar o quanto nós ainda temos que lutar, 
o quanto nós temos que nos mobilizar, o quanto de adesão da 
sociedade nós temos que conseguir, Deputado Abicalil, porque 
essa situação realmente é muito estranha.

Concluo, portanto, dizendo que o Partido dos Trabalhadores, 
o nosso partido, sempre teve como marca central o compromisso 
com o combate a todo e qualquer tipo de discriminação. Essa luta, 
para nós, é uma questão de cidadania; essa luta, para nós, é uma 
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questão de democracia; essa luta, para nós, visa fundamentalmente 
a reafirmarmos o caráter laico e republicano do Estado brasileiro. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Deputado José Genoíno.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Olha, pessoal, eu falei 
bastante, já expus a minha opinião para vocês. Quero, agora, 
parabenizá-los por este evento. Este dia é muito importante. Ha-
verá novos eventos, dos quais vou participar, de acordo com a 
minha agenda. É luta! Vamos lutar!

Um grande abraço. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Eu agradeço a presença de todos, mas, antes de passar a palavra 
ao Toni, que vai fazer o encerramento, quero fazer uma sugestão. 
Eu acho que a presença de opiniões diferentes...

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Aliás, Raquel, você 
pode falar um pouco. Você é uma pessoa importante.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Eu queria falar, mas eu respeito o tempo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Fale.
Ela merece falar. Ela tem tido um papel muito importante nas 

articulações aqui.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Eu só acho que, diante de opiniões divergentes, eu endosso tudo 
o que você disse, Genoíno.

O SR. DEPUTADO JOSÉ GENOÍNO – Eu sei, Raquel.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixei-

ra) – Mas eu acho que talvez seja interessante termos alguma 
argumentação também que não seja só baseada naquilo que nos 
move, como os direitos civis, os direitos humanos, o direito à 
felicidade, o suprapartidarismo nessas causas.

No seu último livro – por alguma razão, não consigo lembrar o 
título; vou lembrá-lo daqui a pouco. Eu o li há uns quatro meses –, 
Alvin Toffler, autor, também, de A Terceira Onda, faz uma análise 
dos sistemas econômicos no mundo. Começa do sistema agrário, 
passa pelo sistema industrial e vai para o sistema da sociedade do 
conhecimento, fazendo uma interação e uma relação direta en-



ação
 parlam

en
tar

87
 Comissão de Legislação Participativa

tre a família, que produz riqueza. Segundo ele, a família agrária é 
estendida, enorme, com o pai provedor, a mãe em casa; a família 
industrial é menor, e a mulher vai para o mercado de trabalho; 
a sociedade do conhecimento, cuja alavanca econômica é o co-
nhecimento, se caracteriza por famílias completamente diversifi-
cadas. O que a caracteriza é a diversidade do perfil da família: não 
interessa se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é 
alto, se é baixo; o que interessa é a relação afetiva, que dá prote-
ção, carinho e respeito ao parceiro e às crianças envolvidas.

Acho que esse modelo afetivo, que extrapola ideologias, reli-
giões, gêneros, mas que tem preocupação com a proteção, o res-
peito, a segurança, a felicidade da pessoa, é fruto de uma análise 
muito interessante, porque ligada ao sistema econômico.

Concordo que toda conquista de direitos se dê pela luta. Nem 
com a legislação a luta se encerra. Esse é um movimento que 
está fadado a vencer. Não há retorno. Não há possibilidade de 
impedimento àquilo que nos move. É uma questão de tempo, às 
vezes. Mas está na hora; está acontecendo. A luta continua.

Muito obrigada.
O SR. TONI REIS – Eu gostaria de dizer algumas palavrinhas. 

Não falarei mais que 3 minutos.
Primeiro, agradeço à Deputada Raquel o seu trabalho de coor-

denação da Mesa.
Segundo, quero parabenizar a Maria Eduarda, que está ali, 

uma pessoa maravilhosa, transexual, assessora do Russomanno, 
que foi uma das que mais ajudou na articulação do projeto que 
o Genoíno está encabeçando, junto com outros doze Deputados. 
Obrigado, Maria Eduarda, pela ajuda que nos deu. É importante 
uma pessoa da nossa comunidade colaborar aqui dentro.

Gostaria de agradecer à Comissão de Legislação Participativa, 
na pessoa da Sonia, da Gisele, da Cibele, que tanto nos ajudaram.

Agradeço ao pessoal da Comissão de Educação e Cultura e 
da Comissão de Direitos Humanos, que nos ajudou a organizar 
este evento.

Gostaria de parabenizar todos os membros da Frente Parla-
mentar que estão aqui e nos ajudaram: o Paulo Santiago, que 
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está junto conosco no projeto; o Abicalil, que sempre tem nos 
ajudado na questão da educação; o nosso querido Chico Alencar, 
do PSOL, que sempre está junto conosco.

Inclusive, voltando lá no Paulo Santiago, nós vamos precisar 
muito da ajuda de vocês na implementação do Plano Nacional 
de Cidadania e Direitos Humanos do Governo Federal. Não há 
um centavo para a aplicação do plano. Então, com a Frente Par-
lamentar, queremos falar de maneira bem bonita, bacana, trans-
parente, cidadã: vamos precisar nos organizar para colocar no 
Orçamento recursos para a execução do Plano nos dezoito Mi-
nistérios. Vamos lá! Precisaremos do apoio do PSDB, Deputada 
Raquel, de maneira bem bacaninha.

Agradeço ao Deputado Paes Lira a presença. Quero dizer uma 
coisa para o senhor: sabia que eu estou aqui dentro desde 1995, 
quando o meu companheirinho, o inglês ali, veio prestar depoi-
mento? Eu era minoria. Muitas vezes, havia uma fila com vários 
pastores evangélicos, e as pessoas me vaiavam. É muito triste ser 
minoria. Digo isso para o senhor ter um mínimo de sentimento 
do que é ser minoria. É muito triste. Respeito o senhor. Quanto 
às suas opiniões, temos divergências e vamos discuti-las. Mas é 
importante o senhor estar aqui para debatermos.

Nas campanhas políticas é assim, companheiro. Estão aqui 
os aliados e os adversários, mobilizados. O senhor, hoje, está na 
nossa lista de adversários, mas podemos conversar. Quem sabe 
chegamos a algum denominador comum? Pelo que percebi, o se-
nhor é uma pessoa com certa compreensão. Se o senhor estudar 
um pouquinho, ler, virá para o nosso lado.

Queria agradecer à Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
o Programa Nacional DST/Aids; e ao Deputado José Fernando 
Aparecido, de Minas Gerais. Inclusive, pessoal, havia, aqui, vá-
rios assessores do pessoal da Frente Evangélica. Tivemos uma 
boa conversa com o Bispo Gê sobre a questão do PLC nº 122. 
Nós estamos abertos ao diálogo e à negociação. Como foi dito 
aqui, queremos direitos iguais; nem mais, nem menos.

Domingo é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. 
Nós começamos em Brasília. Estamos aqui desde o dia 8 e hoje 
encerramos nossa atividade em Brasília, com o lançamento, no 
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Palácio do Itamaraty, do Plano Nacional de Combate à Homofo-
bia. Então, todas e todos estão convidados. Vai ser muito bacana. 
É um fato histórico no mundo – não apenas no Brasil. Não hou-
ve um Presidente da República, em nenhuma situação, que te-
nha convocado uma conferência nacional e, como agora, criado 
um plano envolvendo dezoito Ministérios. Então, vai ser muito 
importante. Todos estão convidados para a cerimônia.

A nossa ideia é fazer, de forma muito bonita, como sempre 
fazemos nas 150 paradas LGBT em todo o País. Deputado Paes 
Lira, haverá 3 milhões e 500 mil pessoas na parada. Inclusive o 
senhor está convidado para assistir. Não vamos poder chamar o 
senhor para ir no caminhão porque vai dar problema, mas o se-
nhor está convidado. Se for, vamos ver. A Senadora está fazendo 
um pedido. Vamos verificar, estudar. Mas o senhor está convida-
do a participar, pegar a bandeirinha do arco-íris.

A partir de segunda-feira, esse dia será comemorado em todas 
as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, com debates. 
Pessoal, temos aqui representações de todos os Estados e de to-
das as redes LGBT. Isso é importante ser dito.

O que vamos fazer agora? O pessoal da Segurança está aqui. 
Já articulamos direitinho. Não vai haver quebra-quebra. É tudo 
bacana, beleza, sem ocupação, neste momento, em que esta-
mos todos dialogando. Se os Parlamentares nos acompanharem, 
faremos de uma forma bem bonitinha, com a bandeirinha do 
arco-íris, que representa a diversidade humana: todos são iguais; 
ninguém é igual a ninguém; e nós somos todos especiais. Vamos 
caminhar com os Parlamentares, passando pelo Salão Verde, se 
os Parlamentares estiverem conosco – se não, não vai dar para 
passar sem eles. Vamos ao gramado, onde queremos tirar uma 
foto bem bacana, com o Senado e a Câmara ao fundo, as nossas 
torres gêmeas, porque queremos fazer um cartaz – o sétimo do 
nosso seminário – com todo mundo defendendo a diversidade 
humana e os direitos humanos.

Chamamos o Julian, o Léo, o Denilson, que estão preparando 
as palavras de ordem bem bacanas para irmos. Nossa palavra de 
ordem, Léo, é: “Direitos iguais, nem menos nem mais”.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Só um minutinho, Toni. Só um minutinho, Léo. A Segurança 
está pedindo orientação da Mesa, para não haver tumulto. Saire-
mos daqui, passaremos pelo Salão Verde, pela Chapelaria. Isso é 
importante porque, a Segurança, já sabendo desse trajeto, pode-
rá nos acompanhar. Ficamos combinados assim com a Seguran-
ça? Está certo? Obrigada.

O SR. TONI REIS – Ali está a bandeira, pessoal. Será legal se os 
Parlamentares puderem ir à frente. Por favor, peguem a bandeira 
do arco-íris.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Olha, houve uma ligeira modificação. Atenção! Atenção! Houve 
uma ligeira modificação no trajeto: não será através do Salão 
Verde, mas através do São Negro, por orientação... Salão Verde, 
Salão Negro, aí sairemos. Está bom?
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Siglário

A
ABGLT Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis 

e Transexuais
ABL Articulação Brasileira de Lésbicas
ABC Santo André, São Bernardo do Campo e  

São Caetano do Sul
Aids Acquired Immunodeficiency Syndrome
Anpocs Associação Nacional de Pós-Graduação e  

Pesquisa em Ciências Sociais
Antra Articulação Nacional de Travestis e Transexuais
Asical Associação para a Saúde Integral e Cidadania  

da América

C
CAS Comissão de Assuntos Sociais
CIS Consórcio de Informação Social
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito

D
DEM Democratas
DST Doenças Sexualmente Transmissíveis

H
HIV Human Immuno Deficiency

I
INSS Instituto Nacional de Seguro Social
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L
Lacaso Latin America and the Caribbean Council of Aids 

Service Organizations
LGBT Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais
LG Lésbicas e Gays

M
MHB Movimento Homossexual Brasileiro

O
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
ONU Organização das Nações Unidas

P
PCdoB Partido Comunista do Brasil
PDT Partido Democrático Trabalhista
PL Projeto de Lei
PLC Projeto de Lei da Câmara
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PNUD Programa Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PPS Partido Popular Socialista
PSB Partido Socialista Brasileiro
PSDB Partido Social Democracia Brasileira
PSOL Partido Socialismo e Liberdade
PT Partido dos Trabalhadores
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
PTC Partido Trabalhista Cristão
PV Partido Verde

S
SESC Servição Social do Comércio
STF Supremo Tribunal Federal

U
Unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura
USP Univerdidade de São Paulo
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

- PROJETO DE LEI Nº 4914  
DE 2009 -

(Dos Srs. e Sras., Deputado José Genoino; Deputada Raquel 
Teixeira; Deputada Manuela D’Àvila; Deputada Maria Helena; 
Deputado Celso Russomanno; Deputado Ivan Valente; Deputa-
do Fernando Gabeira; Deputado Arnaldo Faria de Sá; Deputada 
Solange Amaral; Deputada Marina Maggessi; Deputado Colbert 
Martins; Deputado Paulo Rubem)

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil.

O Congresso Nacional decreta:

 Art. 1º Esta lei acrescenta disposições à Lei 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil, relativas à 
união estável de pessoas do mesmo sexo. 

 Art. 2º  Acrescenta o seguinte art. 1.727 A, à Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. 

 “Art. 1.727 A. São aplicáveis os artigos anteriores do 
presente Título, com exceção do arti-
go 1.726, às relações entre pessoas do 
mesmo sexo, garantidos os direitos e 
deveres decorrentes.”

 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação

Os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, denomina-
dos pela jurisprudência de homoafetivos, são uma realidade jurí-
dica que têm contornos cada vez mais nítidos no Brasil.

Em vista da ausência de norma legal elaborada pelo Legislati-
vo, o cidadão procura em outro Poder da República – no caso, o 
Judiciário – a necessária concretização de um dos seus Direitos 
da Pessoa Humana, ou seja, ter reconhecido o seu direito ina-
lienável a se relacionar afetivamente e que este relacionamen-
to gere efeitos jurídicos próprios, decorrentes de seu reconheci-
mento legal ou judicial.

A ausência de regulamentação do fato social em questão, a 
União Homoafetiva, induz a uma “fuga” de direitos e deveres 
que são próprios e característicos dos relacionamentos afetivos 
como, por exemplo, na conjunção de esforços para a constru-
ção do relacionamento, que atualmente não gera obrigações e 
deveres, muito menos direitos para qualquer dos envolvidos e/
ou terceiros.

A omissão legislativa gera profunda perplexidade no tecido so-
cial, sendo esta cotidianamente resolvida por via Judicial.

Países de todos os continentes têm se debruçado na matéria e 
produzido regulamentações positivas sobre o tema, incluindo 
nossos vizinhos da América Latina, motivo pelo qual não há mais 
condições objetivas para que o assunto não seja pautado e votado 
no Congresso Nacional.

A proposta descrita regula os direitos e contempla os deveres e as 
obrigações mútuas dos que se relacionam homoafetivamente, na 
base do imperativo constitucional da igualdade e do tratamento 
isonômico; excetuando o contido no artigo que refere ao casa-
mento (Art. 1726).



ação
 parlam

en
tar

97
 Comissão de Legislação Participativa

A presente matéria não contém inconstitucionalidade, nem in-
juridicidade, pois está apenas normatizando a vasta jurisprudên-
cia acumulada nos Tribunais, que têm entendido a aplicação da 
analogia e da equidade como a melhor forma de preencher o vá-
cuo legal sobre o tema.

Não há criação de novo Instituto Legal, sendo reconhecida no 
ordenamento normativo da mesma forma como já reconhecida 
no repertório jurisprudencial, sendo tratada como uma União 
Estável para todos os fins de Direito.

 A presente proposta legislativa carece de normas regulamen-
tadoras posteriores à aprovação da matéria, posto que esta seja 
regulada pelas normas já existentes, capituladas no Código Civil 
e/ou em normas esparsas, de entendimento consolidado e con-
tinuado nos Tribunais. 

Sala das Sessões, em, 11 de março de 2009.

Deputado José Genoino (PT – SP)
Deputada Raquel Teixeira (PSDB – GO)

Deputada Manuela D’Ávila (PC do B – RS)
Deputada Maria Helena (PSB – RR)

Deputado Celso Russomanno (PP – SP)
Deputado Ivan Valente (PSOL – SP)

Deputado Fernando Gabeira (PV – RJ
Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB – SP)

Deputada Solange Amaral (DEM – RJ)
Deputada Marina Maggessi (PPS – RJ)

Deputado Colbert Martins (PMDB – BA
Deputado Paulo Rubem (PDT – PE)
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SENADO FEDERAL

- PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 72 DE 2007 - 

(Nº 6.655/2006, na Casa de origem)

Altera o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre registros 
públicos e dá outras providências, possibili-
tando a substituição do prenome de pessoas 
transexuais.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

 Art. 1º  Esta Lei altera o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros 
públicos e dá outras providências, possibilitando 
a substituição do prenome de pessoas transexuais.

 Art. 2º  O art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, 
todavia, a sua substituição, mediante sen-
tença judicial, nos casos em que:

 I –  o interessado for:

 a)  conhecido por apelidos notórios;

 b)  reconhecido como transexual de acordo 
com laudo de avaliação médica, ainda que 
não tenha sido submetido a procedimento 
médico-cirúrgico destinado à adequação 
dos órgãos sexuais;
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 II –  houver fundada coação ou ameaça decorren-
te da colaboração com a apuração de crime 
por determinação, em sentença, de juiz com-
petente após ouvido o Ministério Público.

 Parágrafo único. A sentença relativa à substituição do pre-
nome na hipótese prevista na alínea b do 
inciso I do caput deste artigo será objeto de 
averbação no livro de nascimento com a 
menção imperativa de ser a pessoa transe-
xual” (NR)

 Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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SENADO FEDERAL

- PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 122 DE 2006 - 

(Nº 5.003/2001, na Câmara dos Deputados)

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que 

define os crimes resultantes de preconceito de raça 

ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do 

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, e ao art. 5º da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, e dá outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

 Art. 1º  Esta Lei altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, e a Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, definindo os crimes resul-
tantes de discriminação ou preconceito de gênero, 
sexo, orientação sexual e identidade de gênero.

 Art. 2º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “ Define os crimes resultantes de discrimi-
nação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião, procedência nacional, gênero, 
sexo, orientação sexual e identidade de 
gênero.”(NR)
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 Art. 3º  O caput do art. 1º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os cri-
mes resultantes de discriminação ou pre-
conceito de raça, cor, etnia, religião, proce-
dência nacional, gênero, sexo, orientação 
sexual e identidade de gênero.”(NR)

 Art. 4º  A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 4º-A:

 “Art. 4º-A  Praticar o empregador ou seu preposto atos 
de dispensa direta ou indireta:

 Pena:  reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

 Art. 5º  Os arts. 5º, 6º e 7º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro 
de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 5º  Impedir, recusar ou proibir o ingresso ou a 
permanência em qualquer ambiente ou es-
tabelecimento público ou privado, aberto 
ao público:

 Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.”(NR)

 “Art. 6º  Recusar, negar, impedir, preterir, prejudi-
car, retardar ou excluir, em qualquer siste-
ma de seleção educacional, recrutamento 
ou promoção funcional ou profissional:

 Pena: reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos.

Parágrafo único. (Revogado). ”(NR)

 “Art. 7º  Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a 
hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou 
similares:

 Pena: reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos.”(NR)

 Art. 6º  A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a 
vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A:
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 “Art. 7º-A  Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a 
locação, a compra, a aquisição, o arren-
damento ou o empréstimo de bens mó-
veis ou imóveis de qualquer finalidade:

 Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

 Art. 7º  A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes art. 8º-A e 8º-B:

 “Art. 8º-A  Impedir ou restringir a expressão e a mani-
festação de afetividade em locais públicos ou 
privados abertos ao público, em virtude das 
características previstas no art. 1º desta Lei:

 Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

 “Art. 8º-B  Proibir a livre expressão e manifestação de 
afetividade do cidadão homossexual, bis-
sexual ou transgênero, sendo estas expres-
sões e manifestações permitidas aos demais 
cidadãos ou cidadãs:

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.”

 Art. 8º  Os arts. 16 e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 
1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 16.  Constituem efeito da condenação:

 I – a perda do cargo ou função pública, para o 
servidor público;

 II – inabilitação para contratos com órgãos da ad-
ministração pública direta, indireta ou fun-
dacional:

 III – proibição de acesso a créditos concedidos pelo 
poder público e suas instituições financeiras ou 
a programas de incentivo ao desenvolvimento 
por estes instituídos ou mantidos;
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 IV – vedação de isenções, remissões, anistias ou 
quaisquer benefícios de natureza tributária;

 V – multa de até 10.000 (dez mil) UFIRs, poden-
do ser multiplicada em até 10 (dez) vezes em 
caso de reincidência, levando-se em conta a 
capacidade financeira do infrator;

 VI – suspensão do funcionamento dos estabeleci-
mentos por prazo não superior a 3 (três) meses.

 § 1º  Os recursos provenientes das multas estabele-
cidas por esta Lei serão destinados para campa-
nhas educativas contra a discriminação.

 § 2º  Quando o ato ilícito for praticado por contratado, 
concessionário, permissionário da administração 
pública, além das responsabilidades individuais, 
será acrescida a pena de rescisão do instrumento 
contratual, do convênio ou da permissão.

 § 3º  Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será 
de 12 (doze) meses contados da data da aplica-
ção da sanção.

 § 4º  As informações cadastrais e as referências in-
vocadas como justificadoras da discriminação 
serão sempre acessíveis a todos aqueles que se 
sujeitarem a processo seletivo, no que se refere à 
sua participação.” (NR)

 “Art. 20.  Praticar, induzir ou incitar a discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 
procedência nacional, gênero, sexo, orien-
tação sexual e identidade de gênero:

 ..................................................................................

 § 5º  O disposto neste artigo envolve a prática de 
qualquer tipo de ação violenta, constrange-
dora, intimidatória ou vexatória, de ordem 
moral, ética, filosófica ou psicológica.”(NR)
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 Art. 9º  A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes arts. 20-A e 20-B:

 “Art. 20-A.  A prática dos atos discriminatórios a que 
se refere esta Lei será apurada em processo 
administrativo e penal, que terá início me-
diante:

 I –  reclamação do ofendido ou ofendida;

 II –  ato ou ofício de autoridade competente;

 III –  comunicado de organizações não governa-
mentais de defesa da cidadania e direitos 
humanos.”

 “Art. 20-B.  A interpretação dos dispositivos desta Lei e de 
todos os instrumentos normativos de prote-
ção dos direitos de igualdade, de oportunida-
de e de tratamento atenderá ao princípio da 
mais ampla proteção dos direitos humanos.

 § 1º  Nesse intuito, serão observadas, além dos 
princípios e direitos previstos nesta Lei, todas 
as disposições decorrentes de tratados ou con-
venções internacionais das quais o Brasil seja 
signatário, da legislação interna e das disposi-
ções administrativas.

 § 2º Para fins de interpretação e aplicação desta 
lei, serão observadas, sempre que mais be-
néficas em favor da luta antidiscriminatória, 
as diretrizes traçadas pelas Cortes Interna-
cionais de Direitos Humanos, devidamente 
reconhecidas pelo Brasil.”

 Art. 10.  O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 140.  .....................................................................
.....................................................................
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 § 3º  Se a injúria consiste na utilização de ele-
mentos referentes à raça, cor, etnia, reli-
gião, procedência nacional, gênero, sexo, 
orientação sexual e identidade de gênero, 
ou a condição de pessoa idosa ou portadora 
de deficiência:

 Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa.”(NR)

 Art. 11.  O art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho – 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo único:

 “Art. 5º  ....................................................................
.....................................................................

Parágrafo único. Fica proibida a adoção de qual-
quer prática discriminatória e limitativa para efeito 
de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, 
por motivo de sexo, orientação sexual e identidade 
de gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação fa-
miliar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses 
de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do 
caput do art. 7º da Constituição Federal.”(NR)

 Art. 12.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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