
PROGRAMA
CUMPRAM-SE

 SOMANDO FORÇAS PARA O ADVOCACY
E LITIGÂNCIA ESTRATÉGICA EM FAVOR

DAS PESSOAS LGBTI+



O que é o
Programa
Cumpram-se?
É um programa estratégico que
envolve várias áreas da Aliança
Nacional LGBTI+, a Central de
Denúncia LGBTI+, com assessoria
jurídica, o Projeto Aliadas e o Projeto
Sinergia, entre outros, com ações de
advocacy, litigância estratégica,
accountability e controle social na
União, nos estados e no Distrito
Federal, para atingir a cidadania plena
LGBTI+ no Brasil.



Qual objetivo
do Programa
Cumpram-se?

Contribuir para fazer cumprir as
decisões do Supremo Tribunal Federal
que dizem respeito à cidadania e aos
direitos humanos da população
LGBTI+ brasileira, em especial a
criminalização da discriminação e
violência LGBTIfóbica.



Como
funciona?
Com o Programa Cumpram-se, buscamos criar
pontes entre órgãos do Estado e a sociedade,
entre as próprias instituições, nacionais, distrital e
estaduais, em todas as Unidades Federativas do
país.

A partir deste Programa trabalhamos junto ao
Poder Público para que políticas públicas
eficientes sejam criadas e as decisões do STF
referentes à comunidade LGBTI+, principalmente
a ADO 26 (criminalização da LGBTIfobia), sejam,
de fato, cumpridas.

Entre algumas ações junto aos órgãos públicos,
destaca-se o advocacy e, quando necessário, a
litigância estratégica com: 



SECRETARIAS DE SEGURANÇA
PÚBLICA

Criar medidas necessárias para

mapeamento e monitoramento dos crimes

de LGBTIfobia para que sejam coibidos e

estatísticas levantadas (Boletim de

Ocorrência e capacitação do

funcionalismo)

MINISTÉRIOS PÚBLICOS

Ter comissões ou equivalentes para

questões LGBTI+ e mecanismos para

que as denúncias sigam a ADO26.

DEFENSORIAS PÚBLICAS

Trabalhar para que as defensorias tenham

núcleos dedicados à defesa dos direitos

humanos das pessoas LGBTI+

CONSELHOS/COMITÊS
ESTADUAIS LGBTI+

Elaborar e monitorar políticas públicas

a partir de dados e reivindicações da

sociedade civil. É um novo foco do

Programa, ainda está sendo

implementado.



SECRETARIAS DE SEGURANÇA
PÚBLICA

Os estados destacados no mapa são os

que já indicaram servidores/as para diálogo

permanente com a instituição ou que

demonstraram interesse em firmar

parceria de alguma forma.

Ao todo são 12 estados e Distrito Federal

quando falamos de Secretarias de

Segurança Pública. 

DADOS DAS



Os estados destacados no mapa são os

que já indicaram servidores/as para diálogo

permanente com a instituição ou que

demonstraram interesse em firmar

parceria de alguma forma.

Ao todo são 10 estados e Distrito Federal

quando falamos de Ministérios Públicos

estaduais.

MINISTÉRIOS PÚBLICOS
DADOS DAS



Os estados destacados no mapa são os

que já indicaram servidores/as para diálogo

permanente com a instituição ou que

demonstraram interesse em firmar

parceria de alguma forma.

Ao todo são 10 estados e Distrito Federal

quando falamos de Defensorias Públicas

estaduais.

DEFENSORIAS PÚBLICAS
DADOS DAS



Os estados destacados em azul no tom

mais claro representam aqueles que uma

instituição indicou servidor/a ou deu

parecer positivo. Em tom intermediário são

duas e em tom mais escuro três.

Isso significa que 21 dos 27 entes

federativos já mantém algum tipo de

contato permanente com a Aliança em

nível institucional sendo que 27

servidores/as foram indicados pelos

respectivos órgãos

DADOS GERAIS



Trabalhamos para que no futuro o país

todo esteja atento às pautas de direitos

humanos das pessoas LGBTI+ com diálogo

permanente com todos os órgãos em

todos os entes federativos e

representação em todos os comitês e

comissões.

Essas parcerias também nos possibilitarão

convênios com os órgãos públicos para

capacitação de servidores, e parceria com

nossa Central Nacional de Denúncia

LGBTI+, um canal de recebimento de

denúncias de violações de direitos

humanos das pessoas LGBTI+

O FUTURO
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