
04/11/13 Última Instância - Imobiliária é multada por anúncio que vetava locação para homossexuais

ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/noticias/67331/imobiliaria+e+multada+por+anuncio+que+vetava+locacao+para+homossexuais.shtml 1/3

Assine 0800 703 3000 SAC Bate-papo E-mail Notícias Esporte Entretenimento Mulher Shopping BUSCAR

Encontre-nos no Facebook

Última Instância

Curtir 46.382

Faculdades FMU

Ensino Diferenciado e
Inovador Faça Sua
Graduação na FMU. Saiba
Mais!
FMU.Seletivo2014.com.br

Petra São Caetano

do Sul

Aptos de 2 dorms com suíte,
terraço gourmet e excelente
localização.
ed-petra.com.br

Especiais

MENSALÃO

Julgamento dos embargos será rápido

Para Ricardo Lewandowski, a análise dos
infringentes não passará de cinco sessões

25 ANOS DE CONSTITUINTE

Leia o Especial sobre a Constituição
Federal promulgada em 1988

FENALAW I

Entenda o que é um centro de
serviços compartilhados

FENALAW II

Pequenos e médios escritórios
conquistam seu espaço no mercado

CONCURSOS JURÍDICOS

Atenção à atualidade da jurisprudência

Artigo do professor do Pedro Lenza dá
dicas para quem vai prestar

Opinião

Aparecida Tokumi Hashimoto

Programa de participação nos lucros e/ou
resultados diferenciado por grupo de
empregados da empresa

Christianne Boulos

Limites ao favorecimento tributário de
microempresas e empresas de pequeno
porte

Livan Pereira

Recesso forense, que saudades de você!

Aílton Soares de Oliveira

Guerra Fiscal: uma visão em defesa do
empresariado brasileiro

Gustavo Lopes Pires de Souza

Betim Esporte Clube e a Justiça Comum

Mais Lidas

Mantida condenação
contra apresentador
Datena por
sensacionalismo

Deputados federais
representarão contra De
Grandis no CNMP

Imobiliária é multada por
anúncio que vetava
locação para
homossexuais

Votação do novo Código
de Processo Civil foi
adiada para terça-feira

Justiça Federal determina
retomada das obras da
usina de Belo Monte

Câmara dos Deputados
aprova proibição da
custódia de presos em
delegacias

Bebês podem ser
registrados com “sexo
indefinido” a partir de
hoje na Alemanha

MP-RS reabre inquérito
civil sobre incêndio na
Boate Kiss

Procurar no site Boletins em seu e-mail

Imobiliária é multada por anúncio que
vetava locação para homossexuais
Secretaria da Justiça de SP aplicou multa de R$ 19 mil ao
estabelecimento. Lei estadual prevê punições administrativas para
casos desta ordem
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DISCRIMINAÇÃO

Em São Paulo, a Secretaria de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania aplicou uma multa no valor de

cerca de R$ 19 mil a uma imobiliária da capital paulista, após divulgação de anúncio de locação de um

apartamento que vetava a oferta para inquilinos homossexuais.

O anúncio foi publicado no site da imobiliária no ano de 2009. A representação inicial à Secretaria de

Justiça foi feita pela sua própria Coordenadoria de Políticas para Diversidade Sexual. A partir daí, a

DP-SP (Defensoria Pública de São Paulo) também atuou no processo administrativo por meio de seu

Núcleo de Combate a Discriminação, Racismo e Preconceito.

Em sua decisão, a Secretaria de Justiça afirmou que “a referida mensagem repercutiu negativamente

na mídia, de forma constrangedora, intimidatória e vexatória de ordem moral, ética e psicológica a

cidadãos homossexuais. Assim, não se pode mensurar a quantidade de cidadãos que foram

constrangidos e discriminados, e que foram impedidos de realizar contratos de locação”.

Ipea propõe nova legislação em substituição à Lei de Licitações

MP vai investigar se construtoras participaram de fraudes na prefeitura de SP

Prefeitura de SP vai abrir processo administrativo contra servidores acusados de fraudes

Conselho do MP abre investigação preliminar sobre procurador do caso da Alstom

A decisão aponta ainda que “o anúncio discriminatório veiculado no site da Imobiliária, com

repercussão negativa na mídia, fomenta o preconceito, seja ele explícito ou velado, contra essa

população estigmatizada, que ainda enfrenta preconceitos e dificuldades de inserção na sociedade”.

A ação da Secretaria da Justiça foi baseada na Lei Estadual 10.948/01, que prevê penalizações

administrativas contra a prática de discriminação por orientação sexual. Todo cidadão, inclusive

detentores de funções públicas, civil ou militar, e toda organização social, empresa pública ou privada

pode ser punido por esta legislação.

Após ser comprovada a ocorrência de discriminação, a Comissão Processante Especial da Secretaria

da Justiça pode aplicar penas administrativas como advertências e multas, ou até mesmo suspender a

licença estadual de funcionamento de estabelecimentos comerciais.
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