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SIMPÓSIO ONLINE 1 

 
Simpósio: 

 
EFETIVIDADE DOS PRINCÍPIOS DE YOGYAJARTA NO BRASIL 

 
Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Daniel Pacheco Pontes 
Vinculação Institucional: Universidade de São Paulo (USP) 
Resumo Curricular: Possui graduação em Direito (2001) e curso de pós-graduação estrito 
senso, doutorado em direito penal, pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é 
professor doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, da Universidade de 
Ribeirão Preto, do Centro Universitário Barão de Mauá e da FACAMP. Tem experiência na 
área de Direito, com ênfase em Direito Penal, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Direito Penal, Parte Geral; Teoria do Delito; Culpabilidade; Sanções Penais e Política Criminal. 
 
Nome do Coordenador 2: Alexandre Sanches Cunha 
Vinculação Institucional: Complexo Educacional Renato Saraiva (CERS) 
Resumo Curricular: Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas - PUC Campinas (1993) e graduação em Filosofia pela Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP (1996). Especialista em Direito Penal pela Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas. Especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. 
Mestre em Filosofia Antiga pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente 
é advogado criminalista e professor titular da Universidade Paulista - UNIP, em Campinas e 
Limeira, nas disciplinas de Direito Constitucional, Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo 
do Direito e Direitos Humanos. 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

Em 2006, na Universidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia, vinte e nove 
especialistas provenientes de vinte e cinco países, inclusive do Brasil, realizaram uma 
conferência com o objetivo de elaborar um guia para os Estados no tocante à aplicação de 
legislação internacional de Direitos Humanos voltada à orientação sexual e à diversidade de 
gênero. Esse guia contém 29 princípios, dentre os quais de: não discriminação, reconhecimento 
perante a lei, segurança pessoal, privacidade, direito ao trabalho, proteção contra abusos 
médicos e o direito de constituir família, além de recomendações adicionais aos países 
signatários. 

Assim, os Princípios de Yogyakarta tratam de um amplo espectro de normas de direitos 
humanos e de sua aplicação a questões de orientação sexual e identidade de gênero, 
consagrando o direito à igualdade e à não discriminação, deixando claro que “todas as pessoas 
têm o direito de desfrutar de todos os direitos humanos livres de discriminação por sua 
orientação sexual ou identidade de gênero”. 

O objetivo do presente simpósio é discutir e criticar a efetividade de tais princípios no 
Brasil, aceitando trabalhos que estudem a questão tanto do ponto de vista legislativo - ou seja, 
até que ponto a legislação brasileira está em consonância com tais ideias -, quanto a partir da 
visão pragmática, criticando a aplicação prática de tais preceitos. 

Serão aceitos trabalhos que abordem a efetividade dos referidos princípios em 
qualquer área do direito brasileiro. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
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Português (X) 
Inglês (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 1 

 
Symposium: 

 
EFFECTIVENESS OF THE YOGYAJARTA PRINCIPLES IN BRAZIL 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Daniel Pacheco Pontes 
Institution: Universidade de São Paulo (USP) 
Curricular Summary: Graduated in Law (2001) and postgraduated strict sense, doctorate in 
criminal law, from the University of São Paulo (USP). He is currently a PhD professor at the 
Ribeirão Preto School of Law from USP, at Ribeirão Preto University, at Barão de Mauá 
University Center and at FACAMP. Has experience in Law, with emphasis on Criminal Law, 
acting mainly on the following topics: Criminal Law, General Part; Crime Theory; Guilt; 
Criminal Sanctions and Criminal Policy. 
 
Name of Coordinator 2: Alexandre Sanches Cunha 
Institution: Complexo Educacional Renato Saraiva (CERS) 
Curricular Summary: Graduated in Law from the Pontifical Catholic University of Campinas 
- Puc Campinas (1993) and graduated in Philosophy from the State University of Campinas - 
UNICAMP (1996). Specialist in Criminal Law from the Pontifical Catholic University of 
Campinas. Specialist in Human Rights from the University of Coimbra. Master in Ancient 
Philosophy from the State University of Campinas (UNICAMP). He is currently a criminal 
lawyer and professor at the Universidade Paulista - UNIP, in Campinas and Limeira, in the 
disciplines of Constitutional Law, Philosophy of Law, Introduction to the Study of Law and 
Human Rights. 

 
Line(s) of discussion (symposium description):  

In 2006, at Gadjah Mada University, in Yogyakarta, Indonesia, twenty-nine specialists 
from twenty-five countries, including Brazil, held a conference aiming the development of a 
guide for countries regarding the application of international human rights law. Humans 
focused on sexual orientation and gender diversity. This guide contains 29 principles, among 
them: non-discrimination, law recognition, personal safety, privacy, right to work, protection 
against medical abuse and the right of founding a family, and additional recommendations to 
the signatory countries. 

Thus, the Yogyakarta Principles deal with a wide spectrum of human rights standards 
and their application to issues of sexual orientation and gender identity, enshrining the right to 
equality and non-discrimination, making clear that “everyone has the right to enjoy all human 
rights free from discrimination based on their sexual orientation or gender identity ”. 

The objective of the present symposium is to discuss and criticize the effectiveness of 
such principles in Brazil, accepting papers that study the issue both from a legislative point of 
view - that is, if Brazilian legislation is in line with such ideas -, as well from the pragmatic 
view, criticizing the practical application of such precepts. 

Papers that address the effectiveness of these principles in any area of Brazilian law will 
be accepted. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 


