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RESUMO

O presente trabalho analisa os direitos da Comunidade LGBT+ abordando a Responsabilidade Civil e Crimes previstos no Código Penal quando 
motivados por repulsa, aversão, contra indivíduos em condição LGBT+. Em que pese esteja tramitando atualmente um projeto de lei no Senado 
Federal e duas ações no Supremo Tribunal Federal tratando da criminalização da LGBTfobia, analisando o contexto social atual, verifica-se que 
ainda que se obtenha êxito no STF ou no Senado em criminalizar a LGBTfobia, haverá uma grande dificuldade em aplicar essa inovação na prática 
por muitos motivos, dentre eles, o preconceito enraizado na sociedade heteronormativa, que enxerga o LGBT+ como anormal, e, muitas vezes, a 
falta de preparo para lidar com essas situações independentemente de religião, costumes, entre outros, dos próprios profissionais do direito. 
Neste sentido, faz-se importante analisar as proteções legais aplicadas à Comunidade LGBT+ a fim de assegurar a igualdade material e seus 
direitos fundamentais. Cabe esclarecer que LGBTfobia compreende qualquer ato de ódio e violência direcionado às pessoas em condição LGBT+, 
desde piadas de cunho pejorativo a atos de agressão e assassinato motivados por aversão aos indivíduos citados, incluindo uma visão patológica 
da sexualidade. Esse comportamento pode abarcar condutas tipificadas como crimes pelo Código Penal, mas nada impede que a vítima busque a 
reparação civil pelos danos sofridos, conforme aduz o Código Civil, não havendo que se falar em bis in idem porque a responsabilidade penal 
independe da civil. Além disso, a conduta danosa pode não ser crime mas gera o dever de indenizar. Verificou-se, a partir da análise de 
precedentes judiciais, que a pessoa em condição LGBT+ sofre discriminação em seu ambiente de trabalho, de estudo, de convivência, tendo 
acesso impedido a algum lugar, é demitido ou deixa de ser contratado, entre outros casos em razão da aversão à sua orientação sexual ou 
identidade de gênero, e tem-se concedido indenização a título de danos morais às vítimas dessa discriminação na medida em que viola direitos 
individuais e a dignidade da pessoa humana, causando danos, portanto, tal indenização é devida. Já no âmbito criminal, considerando que não há 
ainda tipificado o crime de LGBTfobia, faz-se necessária a análise dos tipos penais que mais ocorrem contra indivíduos em condição LGBT+, como: 
crimes contra honra, lesão corporal, homicídio, estupro corretivo, ameaça, assédio, tráfico de pessoas, lenocínio, rufianismo, importunação 
sexual, registro não autorizado da intimidade sexual, entre outros. É importante mencionar que existe também um projeto de lei que inclui 
mulheres trans – que nascem com uma identidade de gênero oposta à do seu sexo biológico, podendo buscar procedimento cirúrgico ou terapia 
hormonal e cirurgia de redesignação sexual – no texto da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), mas a jurisprudência já aplica, em alguns casos, o 
procedimento trazido pela Lei Maria da Penha a mulheres transgênero, transexuais e travestis quando vítimas de violência doméstica e familiar. E 
o que se entende hoje acerca do tema é que a Lei Maria da Penha protege a vítima que exerce o papel social de mulher, assim, o procedimento 
trazido pela lei pode ser aplicado em favor de mulheres cis – aquelas que se identificam com o sexo biológico com o qual nasceram –, transexuais, 
transgênero e travestis (trans). Pelo mesmo motivo, aplica-se a qualificadora do crime de feminicídio previsto no artigo 121, §2º, VI do Código 
Penal às mulheres trans, pois exercem o papel social de mulher. Assim, trata-se de pesquisa teórica, em desenvolvimento, realizada por meio de 
análise bibliográfica com consulta à legislação e aos precedentes judiciais que tratam de condutas que podem ser consideradas LGBTfóbicas.
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