
153 – Polícia Civil: ligue para este número 
para saber o telefone e o endereço da delegacia 
mais próxima para o registro de ocorrências.

190 – Polícia Militar

Disque 100 – Disque Direitos Humanos 
Sec. de Direitos Humanos da Pres. da República.
Número para denúncias (ligação gratuita).

Saúde – Centro de Pesquisa e Atendimento 
para Travestis e Transexuais 
(41) 3304-7527

Coped-PR – Conselho Permanente dos 
Direitos Humanos do Estado do Paraná
copedh@seju.pr.gov.br

MPPR – Ministério Público do Estado do Paraná – 
Núcleo LGBT 
(41) 3250-4905 
constitucional@mppr.mp.br
www.direito.mppr.mp.br

Serviços Marcos Legais  

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948)
“Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos” (art. 1º). 

Princípios de Yogyakarta (ONU/2006) 
Normas de direitos humanos e de sua 
aplicação a questões de orientação sexual e
identidade de gênero. 

No Brasil

Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos 
Direitos LGBT 
Decreto n° 7.388/2010. 

17 de maio 
Dia Nacional de Combate à Homofobia 
Decreto de 4 de junho 2010.

Casamento entre pessoas do mesmo sexo 
Instituído pela Resolução nº 175/2013 do 
Conselho Nacional de Justiça.



Gênero 
Gênero é a construção sociocultural da ideia de 
masculino e feminino associada ao sexo 
biológico. 

Identidade de gênero 
Identidade de gênero é a maneira pela qual um 
indivíduo identi�ca-se com determinado gênero, 
independentemente do seu sexo biológico e dos 
papéis sociais atribuídos a ele.  
Assim, existem as pessoas cisgênero, ou seja, 
aquelas em que o sexo biológico está de acordo 
com a identidade de gênero, e as pessoas que 
possuem determinado sexo biológico mas se 
identi�cam com outro gênero ou transitam entre 
eles, como é o caso das pessoas “trans” (travestis, 
transexuais e transgêneros).

Orientação Sexual 
A orientação sexual refere-se aos desejos eróticos 
e/ou afetivos de cada ser humano. 
Heterossexuais são aqueles que se sentem 
atraídos por pessoas do gênero oposto. 
Homossexuais são indivíduos que se atraem por 
pessoas do mesmo gênero.
Bissexuais são os que sentem atraídos por 
pessoas de ambos os gêneros.

O princípio da dignidade da pessoa humana está 
previsto na Constituição Federal (art.1º, III).  
Atender a esse princípio implica garantir 
condições de vida digna a todas as pessoas. 
Assim, é fundamental que a sociedade e o poder 
público promovam a dignidade da comunidade 
LGBT, preservando o direito ao nome, à liberdade 
de ir e vir, ao trabalho, à educação, à saúde e a 
uma vida livre de violência e discriminação. 

Relação entre Identidade de Gênero e 
Orientação Sexual 
Comumente, os conceitos de identidade de 
gênero e orientação sexual são confundidos. 
Enquanto gênero é a maneira como as pessoas se 
identi�cam como homem ou mulher, orientação 
sexual é a relação afetivossexual que o indivíduo 
tem por alguém de algum(ns) dos gêneros.
Uma pessoa “trans”, por exemplo, pode ser 
homossexual, bissexual ou heterossexual. 

Lesbofobia, homofobia, bifobia e 
transfobia 
Esses termos referem-se às manifestações de 
ódio relacionadas a pessoas com identidade de 
gênero e orientação sexual dissonante da 
esperada socialmente. 
Os gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 
transexuais e transgêneros sofrem preconceito 
simplesmente pelo fato de assumirem o que são 
e o que sentem. Por isso, faz-se relevante 
atuação positiva dos órgãos públicos para 
enfrentar a discriminação e a violência contra a 
comunidade LGBT.
Crimes motivados por essas práticas podem 
quali�car ou agravar a pena dos seus autores. 

Não há pessoas mais dignas que outras.
O ataque à dignidade de qualquer uma 
afeta a dignidade de todas.

Informação x Preconceito


