
Enlace 
Direitos e diversidade sexual

Coordenação: Filipe Garbelotto 
(Membro do Grupo pela Criação da 
Comissão de Diversidade Sexual na 
OAB- BA; Membro do IBDFAM – 
Instituto Brasileiro de Direito de 
Família); Ricardo Alves Sampaio 
(UNEB); Juliette Robichez; Renata Cunha 
(Membro do Grupo pela criação da 
Comissão de Diversidade Sexual na OAB- 
BA; UCSAL)

05/09/2011 - Segunda-feira - 14:00h 
às 17:30h
Sala Ondina
Sessão Única
Mediadores: Filipe Garbelotto; 
Ricardo Alves Sampaio; Juliette 
Robichez; Renata Cunha

Os (des)caminhos à implementação de 
s e r v i ç o s  d e  e d u c a ç ã o  e  
responsabilização para homens como 
política pública no enfrentamento da 
violência de gênero
Anderson Eduardo Carvalho de Oliveira

Famílias homoafetivas e classe: um 
estudo comparativo
Carmedite Moreira Santos Silva

“Ele é feita para apanhar, ela é bom de 
cuspir, maldito Geni”: análise discursiva 
das representações e violências 
(re)produzidas pelos julgamentos do tjms 
contra as travestis
Hisadora Beatriz Gonçalves Lemes; Simone 
Becker

Liberdade de expressão e de crença x 
direito a não discriminação: “Hate 
speech” homofóbico em  livros didáticos 
religiosos
Isan Almeida Lima

Adoção por casais homossexuais
Jacques Pereira Neves Lopes

O projeto de lei anti-homofobia e a 
avaliação dos discursos estatais: colisão 
de direitos fundamentais
Jader Nilton Maia Batista

Direito e sexualidade: os limites e alcance 
da criminalização no combate à 
descriminação
Marcelo Alves Lima

Entre o sofrimento e o direito: questões 
da diversidade sexual  à política de saúde 
mental
Marco José de Oliveira Duarte

Casamento: nosso final feliz?
Maria Letícia Dias Ferreira

O reconhecimento da união estável 
homoafetiva pelo STF: avanços, críticas e 
consequências
Monique Ximenes Lopes de Medeiros

Discriminação de gênero e concurso 
pública: análise da atuação do judiciário 
no período Lula
Paulo Sérgio Souza Andrade

A quebra do princípio da taxatividade na 
utilização do termo “Mulher” na 
legislação penal brasileira
Urbano Félix Pugliese do Bomfim

A necessidade do reconhecimento do 
d i r e i t o  à  i d e n t i d a d e  p e s s o a l  
independente da redesignação sexual : 
dos critérios objetivos e subjetivos
Wagton Rogério Rodrigues da Silveira

O amicus curiae no processo de controle 
de constitucionalidade brasileiro – a 
possibilidade do ingresso da AGBLT
Ricardo Alves Sampaio

Lésbicas enquanto sujeitas de direitos: 
lesbofobia e lei Maria da Penha 
Bruna Pinheiro de Araujo; Tatiana 
Nascimento dos Santos


