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NOTA TÉCNICA QUE FAZ A DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AO PROJETO DE LEI 

N.º 4364/2021, PARA “INCLUIR NO CALENDÁRIO 

OFICIAL DO RIO DE JANEIRO O DIA ESTADUAL DE 

ENFRENTAMENTO AO LESBOCÍDIO – LEI LUANA 

BARBOSA”. 

 
 I – APRESENTAÇÃO  

A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é instituição essencial à justiça, e incumbida da 

promoção e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+ e no combate à violência contra a mulher, que 

busca empreender esforços e implementar medidas em defesa destas causas, através do seu núcleo 

especializado NUDIVERSIS e de sua COORDENAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER.  

Chegou a nosso conhecimento a tramitação do Projeto de Lei 4364/2021, de autoria da nobre 

deputada Mônica Francisco, que dispõe sobre a inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de 

Janeiro do DIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO LESBOCÍDIO, a ser celebrado anualmente no dia 

13 de abril. 

A parlamentar, em sua justificativa, aduz que o assunto é fundamental para a garantia dos direitos 

sociais da população lésbica, e que é preciso garantir subsídios que promovam a saúde e a segurança 

integral das mulheres, em toda a sua pluralidade. 

Importante sempre ressaltar, nesse sentido, que a violência contra a mulher lésbica é uma ofensa à 

dignidade humana, violação de direitos humanos e uma manifestação de relações de poder 

historicamente desiguais que transcende todos os setores da sociedade, independentemente de 

classe, raça ou grupo étnico, níveis de salário, cultura, nível educacional, idade ou religião. Toda mulher 

tem direito a uma vida livre de violência, tanto no âmbito público como no privado.  

Mencionamos, em especial, o compromisso da República Federativa do Brasil descrito no artigo 1º da 

Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a Mulher – Convenção 

de Belém do Pará (1994)1 - “deve-se entender por violência contra a mulher qualquer ação ou conduta 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm 
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baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 

no âmbito público como no privado. ” 

E ainda em seu artigo 7º:  

“Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e concordam em adotar, 

por todos os meios apropriados e sem demora, políticas orientadas a prevenir, punir e erradicar a dita 

violência e empenhar-se em: 

a. abster-se de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher e velar para que as autoridades, 

seus funcionários, pessoal e agentes e instituições públicas se comportem conforme esta obrigação;  

b. atuar com a devida diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher;  

c. incluir em sua legislação interna normas penais, civis e administrativas, assim como as de outra 

natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher e adotar 

as medidas administrativas apropriadas que venham ao caso;  

d. adotar medidas jurídicas que exijam do agressor abster-se de fustigar, perseguir, intimidar, ameaçar, 

machucar ou pôr em perigo a vida da mulher de qualquer forma que atente contra sua integridade ou 

prejudique sua propriedade;  

e. tomar todas as medidas apropriadas, incluindo medidas de tipo legislativo, para modificar ou abolir 

leis e regulamentos vigentes ou para modificar práticas jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a 

persistência ou a tolerância da violência contra a mulher; (...)”. 

 

II – O PROJETO DE LEI 4364/2021 - INCLUSÃO NO CALENDÁRIO OFICIAL DO RIO DE JANEIRO DO DIA 

ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO LESBOCÍDIO – LEI LUANA BARBOSA. 

 

A inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro do DIA ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO 

AO LESBOCÍDIO, a ser celebrado anualmente no dia 13 de abril, será medida com forte cunho 

educativo, preventivo e cultural, no sentido de erradicar o lesbocídio no nosso território. 
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As mulheres lésbicas precisam da soma de esforços, tanto da sociedade civil quanto do Poder Público, 

no sentido de promoverem sua segurança, respeitarem seu espaço na sociedade e incentivarem a 

melhoria de sua qualidade de vida. O combate ao preconceito é um ponto central, sendo certo que 

este é responsável por muitas mortes evitáveis de lésbicas. 

Fato é, que no Brasil, há um apagamento da população lésbica, sobretudo no que tange à ausência de 

dados e, consequentemente, de políticas públicas que atendam às especificidades das mulheres 

lésbicas em toda a sua diversidade.  

O ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) n.5 da ONU Brasil versa sobre a igualdade de gênero 

e tem como meta “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”. Os ODS 

são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a 

Agenda 2030 no Brasil. Portanto, a igualdade de gênero somente será alcançada quando toda forma 

de discriminação e violência contra a mulher forem banidas. 

Vale mencionar, ainda, que o Brasil é signatário dos Princípios de Yogyakarta – legislação internacional 

de direitos humanos relacionada à orientação sexual e identidade de gênero – dentre os quais se prevê 

o direito à vida: 

Princípio n.4: 

Toda pessoa tem o direito à vida. Ninguém deve ser arbitrariamente privado da vida, inclusive nas 

circunstâncias referidas à orientação sexual ou identidade de gênero. A pena de morte não deve ser 

imposta a ninguém por atividade sexual consensual entre pessoas que atingiram a idade do 

consentimento ou por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero.  

Os Estados deverão: 

 a) Revogar todas as formas de crimes que tenham como objetivo ou efeito a proibição da atividade 

sexual consensual entre pessoas do mesmo sexo que já atingiram a idade do consentimento e, até que 

esses dispositivos sejam revogados, nunca impor a pena de morte a nenhuma pessoa condenada por 

esses crimes;  
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b) Cancelar penas de morte e libertar todas as pessoas que atualmente aguardam execução por crimes 

relacionados à atividade sexual consensual entre pessoas que já atingiram a idade do consentimento; 

c) Cessar quaisquer ataques patrocinados pelo Estado ou tolerados pelo Estado contra a vida das 

pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero, e garantir que tais ataques, 

realizados por funcionários do governo ou por qualquer indivíduo ou grupo, sejam energicamente 

investigados, e que, quando forem encontradas provas adequadas, os responsáveis sejam processados, 

julgados e devidamente punidos. 

A inclusão da data de 13 de abril no calendário oficial do Rio de Janeiro como o dia do “Enfrentamento 

ao Lesbocídio” demonstrará o empenho do Poder Público no sentido de promover a igualdade de 

gênero e erradicar a violência contra as mulheres lésbicas. A data de 13 de abril será uma forma de 

afirmação de que as mulheres lésbicas estão amparadas pelo Poder Público e de que toda a sociedade 

deverá estar comprometida com o enfrentamento ao lesbocídio. 

Não podemos deixar de repisar o fato de que há um apagamento das mulheres lésbicas, e maior ainda 

quanto ao lesbocídio. Esta invisibilidade merece ter como contraponto uma data dedicada ao 

enfrentamento do lesbocídio. 

Registre-se que, no Brasil, foram mortas 347 pessoas LGBTQIA+ no ano de 2016. De 1983 até 2013, 

foram registadas 135 mortes de lésbicas no Brasil 1. 

O lesbocídio precisa se tornar uma questão a ser combatida por meio das políticas públicas nacionais 

e internacionais referentes ao direito a uma vida digna, à segurança da população, aos direitos das 

mulheres, da população LGBTQIA+ e, principalmente, àquelas referentes à educação e conscientização 

na luta contra todas as formas de discriminação e discursos que levem aos crimes de ódio. 

 

______________________ 

1Dados extraídos do “Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil” (Milena Cristina Carneiro Peres, Suane Felippe Soares e Maria 

Clara Dias) 
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III - A CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, tendo em vista que o PL N.º 4364/2021 apresenta verdadeiro avanço para os 

direitos das mulheres lésbicas, garantido sua visibilidade e unindo esforços para o combate ao 

lesbocídio, temos que o mesmo está de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da 

ONU, com os Princípios de Yogyakarta e com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos. É um importante passo para enfrentar o lesbocídio no nosso Estado.  

Recomenda-se, assim, a aprovação integral do citado projeto. 

 

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2021. 

 

 

Flávia Brasil Barbosa do Nascimento                                     Mirela Assad Gomes       
                                    Defensora Pública                                                         Defensora Pública 

Coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher                Coordenadora do NUDIVERSIS 
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