SUPERAÇÃO DO PRECONCEITO E
DISCRIMINAÇÃO CONTRA GLBT

ANEXO 6
ANEXO 6: TRECHOS DA LEGISLAÇÃO

TRECHOS DA LEGISLAÇÃO

DEPARTAMENTO DA
DIVERSIDADE

SUPERAÇÃO DO PRECONCEITO E
DISCRIMINAÇÃO CONTRA GLBT
ANEXO 6: TRECHOS DA LEGISLAÇÃO

ANEXO 6
TRECHOS DA LEGISLAÇÃO
1 - Constituição da República Federativa do Brasil - 1988
Art. 3.º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 1.º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2.º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2 - ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Art. 3.º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-selhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e
de dignidade.
Art. 5.º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.
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Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis,
humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade,
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.
3 - Legislação Educacional
- LDB - Lei nº 9.394/96
Art. 3º . O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
- MEC - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. RESOLUÇÃO
Nº 2, DE 30 DE JANEIRO 2012
“XV - valorização e promoção dos direitos humanos mediante temas relativos a gênero,
identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência,
entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento
de todas as formas de preconceito, discriminação e violência sob todas as formas;”
- MEC/MJ - Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos - 2009.
Educação básica – ações programáticas
9 - “fomentar a inclusão, no currículo escolar, das temáticas relativas a gênero, identidade de
gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem
como todas as formas de discriminação e violações de direitos, assegurando a formação
continuada dos(as) trabalhadores(as) da educação para lidar criticamente com esses temas”
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4 - Código Penal Brasileiro - Sigilo Profissional e o Atendimento de Adolescentes
Art. 154 Revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tenha ciência, em razão de
função, ministério, oficio ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem.
Pena: detenção de três meses a um ano.
“Considerando que a revelação de determinados fatos para os responsáveis legais pode
acarretar conseqüências danosas para saúde do jovem e a perda da confiança na relação com
a equipe, o Código de Ética Médica não adotou o critério etário, mas o do desenvolvimento
intelectual, determinando expressamente o respeito à opinião da criança e do adolescente,
e à manutenção do sigilo profissional, desde que o assistido tenha capacidade de avaliar
o problema e conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo.” (BRASIL, Marco
Legal. Saúde, um direito do adolescente, 2005)
5 - RESOLUÇÃO N° 12, DE 16 DE JANEIRO DE 2015
Estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de
pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero
não reconhecida em diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino,
formulando orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero
e sua operacionalização.
Art. 1° Deve ser garantido pelas instituições e redes de ensino, em todos os níveis e
modalidades, o reconhecimento e adoção do nome social àqueles e àquelas cuja identificação
civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do próprio
interessado.
Art. 2° Deve ser garantido, àquelas e àqueles que o solicitarem, o direito ao tratamento
oral exclusivamente pelo nome social, em qualquer circunstância, não cabendo qualquer
tipo de objeção de consciência.
Art. 3° O campo “nome social” deve ser inserido nos formulários e sistemas de informação
utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência,
avaliação e similares.
Art. 4° Deve ser garantido, em instrumentos internos de identificação, uso exclusivo do
nome social, mantendo registro administrativo que faça a vinculação entre o nome social
e a identificação civil.
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Art. 5° Recomenda-se a utilização do nome civil para a emissão de documentos oficiais,
garantindo concomitantemente, com igual ou maior destaque, a referência ao nome social.
Art. 6° Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por
gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito.
Art. 7° Caso haja distinções quanto ao uso de uniformes e demais elementos de
indumentária, deve ser facultado o uso de vestimentas conforme a identidade de gênero
de cada sujeito;
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