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RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo levantar  problemática envolvendo a omissão do 

Poder Executivo e Legislativo brasileiro em desenvolver e aprovar políticas públicas voltadas 

à comunidade LGBT+ e de que como o movimento tem recorrido ao Poder Judiciário como 

forma de satisfazer suas reivindicações,  diante do desinteresse da maior parte dos 

parlamentarem eleitos em contribuir para determinadas pautas reivindicadas, como o 

reconhecimento da união homoafetiva e a criminalização da homofobia e transfobia. Dessa 

forma, será analisado como o processo de judicialização de tais demandas sociais tem sido 

usada como forma de garantir a tutela jurisdicional à população LGBT+ do país, e de como 

presença mais efetiva do direito na materialização do amplo elenco de Direitos Fundamentais 

estabelecidos na Constituição de 1988 tem colocado em cena o ativismo judicial, tema que traz 

à tona um amplo debate jurídico-político em torno da sua legalidade e de que forma ele se 

enquadra em um Estado Democrático de Direito. Tal análise também levará em conta casos 

semelhantes que aconteceram recentemente em outros países onde o poder judiciário, através 

de uma interpretação mais progressistas, tem usado o ativismo judicial como forma de garantia 

de manutenção desses direitos.  

 

 

Palavras-chave: Ativismo Judicial. LGBTQ+. Poder Judiciário.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

ABSTRACT 

This monograph aims to raise issues involving the omission of the Brazilian Executive and 

Legislative Power to develop and approve public policies aimed at the LGBT + community and 

that as the movement has resorted to the judiciary as a way to meet their demands, given the 

disinterest of the largest part of the parliamentarians elected to contribute to certain claimed 

agendas, such as the recognition of homosexual union and the criminalization of homophobia 

and transphobia. Thus, it will be analyzed how the process of judicialization of such social 

demands has been used as a way of guaranteeing judicial protection to the LGBT + population 

of the country, and as a more effective presence of the law in the materialization of the wide 

range of Fundamental Rights established in the Constitution. 1988 has set in motion judicial 

activism, a theme that brings to light a broad legal-political debate around its legality and how 

it fits into a Democratic Rule of Law. Such an analysis will also take into account similar cases 

that have recently occurred in other countries where the judiciary, through a more progressive 

interpretation, has used judicial activism as a means of guaranteeing the maintenance of these 

rights. 

 

Key-words: Judicial Activism. Judicial Branch. LGBT+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11 

1 A COMUNIDADE LGBTQ+ E O DIREITO COMPARADO ....................................... 16 

1.1 O CASAMENTO HOMOAFETIVO NA AMÉRICA LATINA ................................... 16 

1.1.1 A aprovação do casamento homoafetivo pelo Parlamento argentino e uruguaio .... 18 

1.1.2 O reconhecimento constitucional do matrimônio LGBTQ+ na Colômbia e no 

Equador ............................................................................................................................. 20 

1.2 A SUPREMA CORTE NORTE-AMERICANA E A UNIÃO HOMOAFETIVA ........ 23 

1.3 O PROGRESSISMO EUROPEU E A COMUNIDADE LGBTQ+ ............................... 25 

2 AÇÕES E OMISSÕES DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTICO COM A 

POPULAÇÃO LGBTQ+ ....................................................................................................... 27 

2.1 O PODER EXECUTIVO E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 

POPULAÇÃO LGBTQ+ .............................................................................................. 27 

2.2 O CONSERVADORISMO DO PODER LEGISLATIVO EM APROVAR AS 

DEMANDAS DA COMUNIDADE LGBTQ+ ............................................................. 31 

3 A JUDICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE LGBTQ+ ................. 34 

3.1 OS DIREITOS LGBTQ+ CONQUISTADOS ATRAVÉS DA JUDICIALIZAÇÃO 

DAS DEMANDAS ....................................................................................................... 34 

3.2 A IMPORTÂNCIA DO ATIVISMO JUDICIAL NA GARANTIA E MANUTENÇÃO 

DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQ+ ........................................................... 43 

CONCLUSÃO ......................................................................................................................... 48 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 51 

  



11 

 

   

 

INTRODUÇÃO  

Desde o final do século XX, movimentos sociais de grupos oprimidos, muitas vezes 

minoritários, vem ganhando notoriedade nas mídias e representação nos diversos âmbitos 

políticos e jurídicos dos países ocidentais. Dentre esses grupos que se organizaram em prol de 

direitos político-sociais, está a comunidade LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis/transexuais e outros), que se organizou em volta de suas reivindicações, trazendo à 

tona as reinvindicações de direitos das minorias sexuais como: a descriminalização da 

homossexualidade e transexualidade, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo 

gênero, o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas transexuais, a criminalização da 

homofobia e transfobia, dentre outras pautas reivindicatórias, em prol de direitos iguais, acesso 

a saúde e segurança da população LGBTQ+ . O primeiro grande ato que simboliza o alvorecer 

das grandes manifestações de rua em favor dessa comunidade é a primeira Parada LGBTQ+ do 

mundo, que aconteceu na cidade de Nova Iorque em 1970, com participação de mais de duas 

mil pessoas1, criando-se, assim, uma tradição que se repete mundialmente em vários países.  

Nesse contexto, tendo o Brasil como um Estado Democrático de Direito, nossa carta 

magna vigente, conhecida como “Constituição Cidadã”, elencou uma série de direitos sociais e 

individuais, contemplando os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração, o 

que nos trouxe uma grande expectativa no que se refere a aplicação e efetividade desses direitos 

nela expressos. Entanto, após 30 anos de sua criação, a Constituição Cidadã de 1988, que preza 

pela dignidade da pessoa humana como cláusula pétrea, ainda enfrenta dificuldades em ver a 

concretização de seus diplomas.  

Ao debatermos as últimas conquistas da população LGBTQ+ brasileira, nos deparamos 

com a figura do Poder Judiciário como garantidor dos direitos da comunidade. Em 2011 o 

Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, e, através de uma 

interpretação conforme à Constituição Federal de 1988, reconheceu a constitucionalidade da 

união estável entre pessoas do mesmo sexo, em todo território brasileiro. Isso foi possível na 

medida que a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Supremo Tribunal Federal a tarefa de 

 
1 MACHADO, Bernardo. Stonewall: a primeira parada de orgulho LGBT foi uma revolta. Disponível em: 

https://bernardomachado.blogosfera.uol.com.br/2019/06/11/stonewall-a-primeira-parada-do-orgulho-lgbt-foi-

uma-revolta/. Acesso em 06 out. 2020 

https://bernardomachado.blogosfera.uol.com.br/2019/06/11/stonewall-a-primeira-parada-do-orgulho-lgbt-foi-uma-revolta/
https://bernardomachado.blogosfera.uol.com.br/2019/06/11/stonewall-a-primeira-parada-do-orgulho-lgbt-foi-uma-revolta/
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julgar as causas que a ele chegassem pela via difusa e das ações de controle de constitucional, 

assumindo, portanto, a corte constitucional brasileira, o papel de “guardião da Carta Magna”, 

fazendo com que seja a última instancia das decisões no que se refere o controle de 

constitucionalidade.  

Dessa forma, diante de uma série de omissões do Poder Legislativo em garantir direitos 

básicos reivindicados pela população LGBTQ+ brasileira, como matrimônio igualitário e 

políticas públicas de segurança, coube ao Poder Judiciário a tutela dessas demandas sociais, 

visando a materialização do amplo elenco de Direitos Fundamentais estabelecidos na nossa 

atual Constituição. Diante disso, o Poder Judiciário tem sido visto como uma nova via para a 

efetivação das demandas reivindicadas pelo movimento LGBTQ+, através determinadas 

interpretações feitas a partir de uma visão mais inclusiva e progressista da Constituição de 1988 

pelos juristas brasileiros.   

Cabe ressaltar que tal fenômeno não se limita apenas ao Brasil. Ao observar os únicos 

países da América Latina a reconhecer a legalidade do casamento homoafetivo pela via 

legislativa, tem-se a Argentina, em 2010, sendo o primeiro país latino-americano a reconhecer 

tal direito2, e o Uruguai em 20133. Diferente do que aconteceu com o Brasil, Colômbia, Equador 

e Costa Rica, onde o direito matrimonial entre pessoas do mesmo sexo foi adquirido após 

determinação de suas respectivas Cortes Constitucionais4, após entendimento jurídico de seus 

membros. Isso reflete como o ativismo judicial e a judicialização das reinvindicações da 

comunidade LGBTQ+ foram e são cruciais para a garantia de direitos matrimoniais na América 

Latina. Outro caso mais recente, porém, fora da América Latina, foi o reconhecimento do 

casamento homoafetivo nos Estados Unidos, após a Suprema Corte reconhecer a sua 

constitucionalidade em todo território nacional.  

Há de se observar, entretanto, que o ativismo judicial brasileiro é alvo de críticas de 

diversos juristas brasileiros, que sustentam a tese de que o ativismo está diretamente ligado à 

causa da insegurança jurídica, uma vez que o Poder Judiciário toma para si atribuições que 

 
2 G1. Após 14 horas de debate, Senado da argentina aprova casamento gay. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/07/senado-da-argentina-aprova-o-casamento-gay.html. Acesso em: 06 

out. 2020 
3 BBC. Uruguai se torna 2º a aprovar casamento gay na América do Sul. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130410_uruguai_casamentogay_pai_dm. Acesso em: 06 out. 

2020 
4 O GLOBO. Equador se torna o quarto país da América Latina a aprovar casamento gay. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/equador-se-torna-quarto-pais-da-america-latina-aprovar-casamento-gay-

23736361. Acesso em 07 dez. 2019 

https://oglobo.globo.com/sociedade/equador-se-torna-quarto-pais-da-america-latina-aprovar-casamento-gay-23736361
https://oglobo.globo.com/sociedade/equador-se-torna-quarto-pais-da-america-latina-aprovar-casamento-gay-23736361
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seriam, constitucionalmente, do Congresso Nacional, fugindo de sua competência institucional. 

De acordo com Barreiros: “O Ativismo Judicial surge a partir do momento em que o judiciário 

ultrapassa a linha que separa sua esfera da esfera legislativa. Contraria-se a Constituição para 

se valer de preferências pessoais.”5 

Dessa forma, é notório que o ativismo judicial é um tema de certa polêmica entre 

juristas, uma vez que há quem o veja como ferramenta essencial para a garantia dos direitos 

fundamentais, e há quem o veja como meio de burlar a regra democrática, usurpando 

atribuições que pertencem ao Poder Legislativo e seus políticos democraticamente eleitos, 

intitulados como representantes do povo, levando em conta que a prerrogativa de indicar 

ministro do Supremo Tribunal Federal é do Presidente da República6, sendo, após a indicação, 

sabatinado pelo Senado Federal, diferente do cargo de parlamentar, que é eletivo. Entretanto, 

como se pode observar, o ativismo judicial também tem sido usado como ferramenta por 

determinados movimentos sociais brasileiros, e latino-americanos em geral, como uma via 

mais eficaz na conquista de direitos que muitas vezes são ignorados pela classe política.  

A importância do presente projeto está diretamente relacionada a forma de como o 

Congresso Nacional tem atuado em relação aos direitos da população LGBTQ+ brasileira. É 

notório que há omissão por parte dos parlamentares em normatizar pautas que favoreçam a 

criação de políticas públicas que protejam e incluam gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, 

por diversos fatores, sendo um deles o fundamentalismo religioso.  

O trabalho demonstrará como o judiciário brasileiro tem atuado em favor das conquistas 

de direitos da comunidade LGBT+, através do judicialização dessas demandas, sendo cada vez 

mais comuns novas decisões judiciais que acabam dando novas interpretações baseadas nos 

Direitos Fundamentais previstos na nossa constituição e de como isso traz à tona a crise de 

representatividade de pessoas LGBTQ+ no Brasil.  

Com isso, o trabalho se justifica na necessidade de apontar a importância jurídica e 

política na efetivação das demandas que incluam pessoas de diversas sexualidades e gêneros na 

sociedade e de como o ativismo nos tribunais superiores tem contribuído para tal feito, uma vez 

que os representantes eleitos não têm cumprido seu papel institucional no estabelecimento de 

 
5 BARREIROS, José de Ribamar. Ativismo Judicial no Brasil: O Supremo Tribunal Federal como Arena de 

Deliberação Política, 2010. Disponível em: 

http://bd.câmara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/5244/ativismo_judicial_soares.pdf?sequence=1. Acesso 

em: 07 dez. 2019 
6 Segundo Art. 101, parágrafo único da CRFB 88: Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados 

pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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políticas públicas que protejam minorias historicamente oprimidas pela sociedade, como a 

população LGBTQ+. 

A relação entre Estado e Igreja, como existia há alguns séculos atrás, já não existe mais 

nos países democráticos, abrindo espaço para o surgimento de demandas que antes eram 

consideradas tabus e, até criminosas. Nas últimas décadas, o movimento LGBTQ+ tem levado 

uma série de reivindicações pela necessidade de igualdade e equidade de direitos, conquistando, 

ao longo dos anos, algumas vitórias nos países mais desenvolvidos. Dessa forma, indaga-se: De 

que forma o Congresso Nacional tem trabalho no desenvolvimento de políticas voltadas a essa 

comunidade? Como se dá a tutela jurídica dos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros no 

Brasil? De que forma a judicialização das demandas do movimento LGBTQ+ tem contribuído 

para a garantia e manutenção desses direitos? 

O objetivo geral do presente trabalho é analisar a tutela jurisdicional da população 

LGBTQ+ no direito positivado brasileiro e de como os movimentos sociais pela luta LGBTQ+ 

tem recorrido ao judiciário como forma de materializar suas reivindicações, focando no 

reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal em 2011 e, mais 

recentemente, pela criminalização da homofobia e transfobia, também pelo STF, em 2019.  

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: analisar as demandas 

da comunidade LGBTQ+ no Brasil; levantar um debate acerca da legalidade do processo de 

judicialização dessas demandas sociais e de que forma ele tem sido usado para garantir os 

direitos de cidadãos LGBTQ+ no Brasil e no mundo; analisar casos das Cortes Superiores de 

outros países como protagonistas nas conquistas do movimento LGBTQ+. 

Parte-se da hipótese de que a legislação vigente não contempla a proteção de pessoas 

LGBTQ+ no ordenamento jurídico brasileiro, o que acaba fazendo com que essa comunidade 

acabe vendo o Poder Judiciário como uma nova via para efetivação dos direitos que os atendam, 

fazendo com que a população LGBTQ+ busque por uma presença mais efetiva do direito, afim 

de alcançar uma maior tutela jurídica. O presente trabalho assume também a hipótese de que os 

integrantes do Poder Judiciário adotaram uma postura mais ativista com finalidade de aumentar 

sua competência institucional, através das mais relevantes decisões.  

O trabalho será realizado de forma explicativa, através de uma abordagem qualitativa, 

a fim de compreender o crescente fenômeno da judicialização dos movimentos sociais, em 

específico o movimento LGBTQ+, analisando as doutrinas, jurisprudências, normas vigentes, 
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artigos científicos e a legislação infraconstitucional, além da realização de pesquisa 

bibliográfica e documental. 
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1 A COMUNIDADE LGBTQ+ E O DIREITO COMPARADO 

1.1 O CASAMENTO HOMOAFETIVO NA AMÉRICA LATINA 

A América Latina é um conjunto de países que compartilham, em certa medida, a 

identidade cultural resultada dos seus históricos de colonização e ditaduras militares no século 

XX. Foi na década de 80 que a América Latina passou por um processo histórico de 

democratização decorrente do fim dessas diversas ditaduras militares fruto das mudanças 

relacionadas a ordem internacional, como o desmantelamento da URSS, que já apontava para 

o fim da Guerra Fria. Tal processo abriu caminho para o desenvolvimento de novas 

Constituições nos países latino-americanos, encorajadas pelo progressismo do 

Constitucionalismo da Europa Continental pós-Segunda Guerra Mundial, pautadas na proteção 

dos direitos humanos que se consagravam na ordem internacional, decorrente de uma 

necessidade causada pela crise causada pela ausência da proteção da dignidade da pessoa 

humana resultada pela eclosão das guerras mundiais do século XX7, além do fortalecimento da 

sociedade civil como um todo, juntamente com o levante de vários movimentos sociais, entre 

eles, os movimentos LGBTQ+ e feminista, que levantaram o debate acerca dos direitos sexuais 

e de gênero no Ocidente.  

Este desenvolvimento inclusivo nas constituições nacionais latino-americanas foi um 

fator primordial para o desenvolvimento dos direitos da comunidade LGBTQ+ na América 

Latina, de modo geral. Os Tribunais Constitucionais dos países latino-americanos, como Brasil, 

Equador, Colômbia e Costa Rica foram importantes para a garantia de determinados direitos 

dos seus cidadãos LBTQ+, como o reconhecimento do casamento homoafetivo e penalização 

de atos discriminatórios por motivos de orientação sexual8. 

A necessidade de um Estado Social surgiu, principalmente, por conta da sua atuação de 

maneira interventiva com o intuito de que ocorra a efetividade dos direitos humanos, pois de 

nada valeria um sistema jurídico positivado que não contemplasse as minorias sociais mais 

frágeis ou tão pouco se ajustasse às demandas sociais que vão surgindo com o passar do tempo, 

 
7 RIOS, Roger Raupp. Desenvolver os direitos sexuais – desafios e tendências na América Latina. Disponível 

em: http://www.sxpolitics.org/ptbr/wp-content/uploads/2009/04/questoes-de-sexualidade.pdf#page=101. Acesso 

26 out. 2020.  
8 CABAL, Luisa, ROA, Mônica e LEMAITRE, Julieta (eds). (2001). Cuerpo y Derecho – Legislación y 

Jurisprudencia en América Latina, Bogotá: Editorial Temis. 

http://www.sxpolitics.org/ptbr/wp-content/uploads/2009/04/questoes-de-sexualidade.pdf#page=101
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como, por exemplo, o reconhecimento de direitos dos casais homoafetivos pelo Estado ou, até 

mesmo, a garantia de proteção à liberdade sexual.  

Destaca-se, nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada em 10 

de dezembro de 1948, como o maior marco na tutela dos direitos humanos e sociais, trazendo 

ao centro do debate do direito internacional a necessidade de novos ordenamentos jurídicos 

pautados na proteção da vida e da dignidade da pessoa humana pelo Estado. 

No entanto, um dos maiores desafios da América Latina, se não o maior, é a resistência 

difundida de forma ampla acerca da ideia de direitos humanos. Isto, porque, para uma grande 

parcela da população dos países latino-americanos, principalmente o Brasil, o entendimento 

acerca dos direitos humanos é percebido de maneira distorcida e preconceituosa, como se os 

direitos humanos estivessem a disposição tão somente à proteção dos criminosos. Tal 

pensamento, cada vez mais comum, resulta no levante do autoritarismo de extrema-direita, 

permeando as instituições públicas, o que acaba prejudicando a luta pelos direitos das pessoas 

LGBTQ+ pautadas nos princípios dos direitos humanos.  

Vivemos em um momento impar nos países latino-americanos, onde as demandas da 

população LGBTQ+ têm sido reivindicadas de modo crescente e, em alguns países da região, 

essas reivindicações tem resultado no desenvolvimento de novos direitos e garantias legais em 

favor das minorias sexuais, historicamente oprimidas, como a igualdade matrimonial, direito a 

identidade de gênero e políticas públicas de proteção.  

No que diz respeito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo na América Latina, 

apenas 6 países reconhecem esse direito, seguindo uma rodem cronológica, são eles: 

Argentina9, Brasil10, Uruguai11, Colômbia12, Equador13 e, mais recentemente, a Costa Rica14. 

No entanto, apenas dois, dos seis países que fazem parte da pequena lista de países latino-

 
9 UOL. Casamento Gay - Argentina é o primeiro país da latino-americano a oficializar a união. Disponível 

em: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/casamento-gay-argentina-e-o-primeiro-pais-

latino-americano-a-oficializar-uniao.htm. Acesso 28 out 2020. 
10 BBC. CNJ abre caminho para casamento gay; entenda. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130514_casamento_gay_entenda_lgb. Acesso 28 out 2020. 
11 BBC. Uruguai se torna o 2º a aprovar casamento gay na América do Sul. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130410_uruguai_casamentogay_pai_dm. Acesso 28 out. 

2020. 
12 EL PAÍS. Colômbia aprova casamento gay. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/07/internacional/1460039385_837414.html. Acesso 28 out 2020.  
13 FOLHA DE S. PAULO. Equador se torna 5º país da América do Sul a aprovar casamento gay. Disponível 

em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/equador-aprova-casamento-gay.shtml. Acesso 28 out 2020. 
14 DW. Costa Rica é o primeiro país da América Central a legalizar casamento gay. Disponível em: 

https://www.dw.com/pt-br/costa-rica-%C3%A9-primeiro-pa%C3%ADs-da-am%C3%A9rica-central-a-legalizar-

casamento-gay/a-53570677. Acesso 28 out. 2020.  

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/casamento-gay-argentina-e-o-primeiro-pais-latino-americano-a-oficializar-uniao.htm
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/casamento-gay-argentina-e-o-primeiro-pais-latino-americano-a-oficializar-uniao.htm
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/05/130514_casamento_gay_entenda_lgb
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130410_uruguai_casamentogay_pai_dm
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/07/internacional/1460039385_837414.html
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/06/equador-aprova-casamento-gay.shtml
https://www.dw.com/pt-br/costa-rica-%C3%A9-primeiro-pa%C3%ADs-da-am%C3%A9rica-central-a-legalizar-casamento-gay/a-53570677
https://www.dw.com/pt-br/costa-rica-%C3%A9-primeiro-pa%C3%ADs-da-am%C3%A9rica-central-a-legalizar-casamento-gay/a-53570677
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americanos que reconhecem a união homoafetiva, conquistaram o direito pela via legislativa, 

são eles a Argentina e o Uruguai, os demais foram através de decisões proferidas pelas suas 

respectivas cortes constitucionais.   

1.1.1 A aprovação do casamento homoafetivo pelo Parlamento argentino e uruguaio  

Foi em julho de 2010 que a Argentina entrou para a história das conquistas dos direitos 

da população LGBTQ+ na América Latina, se tornando o primeiro da região a reconhecer o 

direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo seu território nacional através do 

Art. 2º da Lei 26.61815, que trata sobre Casamento Civil, também conhecida como Ley de 

Matrimonio Igualitario16. Com isso, a legislação argentina estabeleceu que o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo possui os mesmos requisitos e efeitos que o casamento entre pessoas 

de sexo diferente, criando o direito do casamento homoafetivo de forma igualitária e direta.  

Desde a década de 90, diversas organizações LGBTQ+ argentinas apresentaram projetos 

de lei de união civil ou casamento igualitário ao Congresso Nacional do país, mas foi apenas 

em 2002 que a Câmara Legislativa de Buenos Aires aprovou um projeto de lei apresentando 

pela CHA (Comunidade Homossexual Argentina), que estabeleceu a união de casais 

homoafetivos na província, tornando-se a primeira cidade latino-americana a reconhecer a 

união civil entre casais do mesmo sexo. Embora a lei tenha garantido alguns direitos 

matrimoniais, como benefícios sociais concedidos pelo governo da cidade e visitas ao hospital, 

ela não incluía o direito à adoção ou herança. O legislativo portenho possui 60 deputados, o 

projeto de união civil foi aprovado 29 votos a favor e 10 contra17.  

No ano de 2009, o CHA (Comunidade Homossexual Argentina) junto com FALGBT 

(Federação Argentina LGBT), com o apoio de outras diversas províncias argentinas, lançaram 

uma campanha de nível nacional pelo casamento igualitário, seja pela via legislativa, tanto 

como na judiciária. Segundo a ONG Identidad & Diversidad, antes da aprovação da lei 

 
15 IDENTIDAD & DIVERSIDAD. Ley 26.618 – CASAMENTO IGUALITARIO (2010). Disponível em: 

https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-26-618-matrimonio-igualitario-2010/. Acesso em 29 out. de 

2020. 
16 ARGENTINA. LEI 26.618 – CASAMENTO IGUALITÁRIO (2010). Disponível em: 

https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-26-618-matrimonio-igualitario-2010/. Acesso em 29 out. de 

2020. 
17 FOLHA DE S. PAULO. Buenos Aires reconhece união civil homossexual. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1412200210.htm. Acesso em 29 de out. de 2020. 

https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-26-618-matrimonio-igualitario-2010/
https://identidadydiversidad.adc.org.ar/normativa/ley-26-618-matrimonio-igualitario-2010/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1412200210.htm
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nacional, a Argentina protagonizou cerca de 9 casamentos entre casais do mesmo sexo por meio 

de decisões judiciais. 

Após aprovação da Câmara dos Deputados, a lei seguiu para o Senado argentino, que 

aprovou a lei por 33 votos a favor, 27 votos contrários e 3 abstenções. Em 21 de julho de 2010, 

a então presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, sancionou a lei que reconhece o casamento 

civil entre pessoas do mesmo sexo, tornando a Argentina o primeiro país da América Latina a 

legalizar a união homoafetivo18. Um marco histórico para a luta da comunidade LGBTQ+ 

argentina e latino-americana, que serviu de inspiração para os países vizinhos, como, por 

exemplo, o Uruguai.  

Em 2013 o Uruguai foi o segundo país da América Latina a aprovar uma lei que 

reconhecesse o casamento entre pessoas do mesmo sexo19. Conhecida como Lei do Casamento 

Igualitário, a lei nº 19.075/201320 foi responsável por neutralizar o casamento no Uruguai, 

trazendo o entendimento de que o casamento é composto por duas pessoas adultas independente 

do gênero e da orientação sexual. Insta salientar que o Uruguai já possuía o título do primeiro 

país latino-americano a aprovar a união estável entre casais homossexuais a nível nacional 

desde 2007, quando o Congresso Nacional uruguaio legalizou o direito, com unanimidade no 

Senado21. 

Com 71 votos a favor e 21 contra a lei do casamento igualitário foi aprovada por ampla 

maioria na câmara dos deputados uruguaia. O projeto foi proposto pela coalização Frente 

Ampla, de esquerda, que governava o país na época com o ex-presidente Pepe Mujica, mas 

também obteve apoio dos parlamentares de partidos da oposição22.  

No entanto, há de se apontar que a Argentina e o Uruguai foram os únicos países da 

América Latina a reconhecerem o direito pela via legislativa, criando uma lei que possibilitasse 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os demais países latinos, como Brasil, Colômbia, 

 
18 JUSBRASIL. Agora é lei: Código Civil argentino autoriza união homoafetiva. Disponível em: 

https://coad.jusbrasil.com.br/noticias/2293846/agora-e-lei-codigo-civil-argentino-autoriza-uniao-homoafetiva. 

Acesso em  30 out. de 2020.  
19 BBC. Urugaui se torna o 2º a aprovar casamento gay na América do Sul. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130410_uruguai_casamentogay_pai_dm. Acesso em 30 out. 

2020. 
20 URUGUAI. Ley Nº 19.075 – MATRIMONIO IGUALITARIO. Disponível em: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6723031.htm. Acesso em 30 out. 2020. 
21 CONJUR. Congresso do Uruguai aprova união civil entre casais gays. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2007-dez-19/congresso_uruguai_aprova_uniao_entre_casais_gays. Acesso em 30 out. 

2020. 
22 EXAME. Lei do Casamento Igualitário entra em vigor no Uruguai. Disponível em: 

https://exame.com/mundo/lei-do-casamento-igualitario-entra-em-vigor-no-uruguai/. Acesso em 30 out. 2020. 

https://coad.jusbrasil.com.br/noticias/2293846/agora-e-lei-codigo-civil-argentino-autoriza-uniao-homoafetiva
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130410_uruguai_casamentogay_pai_dm
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp6723031.htm
https://www.conjur.com.br/2007-dez-19/congresso_uruguai_aprova_uniao_entre_casais_gays
https://exame.com/mundo/lei-do-casamento-igualitario-entra-em-vigor-no-uruguai/
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Equador e Costa Rica, que reconhecem o casamento homoafetivo em todo o território nacional, 

conquistaram esse direito por via judicial, através das suas cortes constitucionais. O que levanta 

o debate acerca do dever do Poder Judiciário diante da omissão legislativa na conquista de 

direitos da população LGBTQ+.  

1.1.2 O reconhecimento constitucional do matrimônio LGBTQ+ na Colômbia e no Equador  

O ponta pé inicial para a conquista de direitos dos casais homossexuais na Colômbia foi 

a decisão da Corte Constitucional que reconheceu os direitos de caráter patrimonial advindos 

de uniões maritais de fato constituídas por pessoas do mesmo sexo (C-075/2007)23, onde a 

Corte concluiu que a legislação que regulamentava o regime dos companheiros permanentes no 

país contemplava tão somente os casais heterossexuais, não protegendo os casais compostos 

por pessoas do mesmo sexo. O entendimento proferido pela Corte é que a exclusão dos casais 

homossexuais era uma clara violação de direitos humanos. 

A partir desse precedente, a Corte Constitucional colombiana adotou diversas outras 

decisões que expandiu aos casais compostos por pessoas do mesmo sexo os mesmos direitos 

existentes para casais heterossexuais no que se refere à meação (c-283/2011)24, a inclusão de 

companheiro do mesmo sexo no seguro obrigatório de saúde (C-881, 2007)25 e ao direito a 

pensão de conjugue sobrevivente (C-336/2008)26. Ao todo, o reconhecimento das uniões 

maritais pela Suprema Corte colombiano abriu espaço para alteração de cerca de 42 disposições 

que excluíam os direitos de casais homossexuais27.  

Em meados de 2011, a Corte Constitucional se manifestou sobre o casamento 

homoafetivo (C-577/2011)28, de modo que seria uma atribuição do Poder Legislativo dar novo 

sentido à legislação vigente no país que trata sobre matrimônio, alegando as limitações 

constitucionais existente entre os poderes, apelando para que o legislador tratasse a questão, 

 
23 COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentença  C-075/07. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm. Acesso 03 nov. 2020. 
24 ______. Corte Constitucional. Sentença C-283/11. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-283-11.htm. Acesso 03 nov. 2020. 
25 ______. Corte Constitucional. Sentença C-811/2007. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-811-07.htm. Acesso 03 nov. 2020. 
26 ______. Corte Constitucional. Sentença C-336/08. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-336-08.htm. Acesso 03 nov. 2020. 
27 El TIEMPO. 42 disposiciones modificó la Corte Constitucional para amparar derechos de las parejas gay. 

Disponível em: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4780782. Acesso 03 nov. 2020. 
28 ______. Corte Constitucional. Sentença C-577/11. Disponível em: 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm. Acesso 03 nov. 2020. 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-075-07.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-283-11.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-811-07.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-336-08.htm
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4780782
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-577-11.htm
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porém, sem sucesso. Diante da inércia do legislativo em reconhecer o casamento homoafetivo, 

a Corte Constitucional, em 28 de abril de 2016, decidiu em favor do matrimônio igualitário na 

Colômbia (SU-214/2016)29, reconhecendo, de forma expressa, o direito matrimonial de casais 

homossexuais em todo país. Com isso, a Colômbia passou a ser o quarto país da América Latina 

a legalizar o matrimonio igualitário em todo seu território. A decisão judicial deu à comunidade 

LGBTQ+ colombiana acesso a um direito humano essencial, o casamento legal.  

Já o Equador é um dos mais recentes países da América Latina a reconhecer o 

matrimonio igualitário. No entanto, desde 2014, o país passou a reconhecer a união civil entre 

casais do mesmo sexo como um direito constitucional após uma reforma do código civil. Com 

isso, casais homossexuais passaram a ter o direito de registrar a União de Fato em seus 

documentos de identidade, após registro da união em cartório. A União de Fato ganhou status 

de estado civil com a nova Constituição de 2008 do país30.  

 No Equador, a discriminação por motivo de orientação sexual é proibida 

constitucionalmente. A nova Constituição do país, em seu dispositivo legal, proíbe qualquer 

tipo de discriminação por motivos sexuais, étnicos, religiosos, políticos, entre outros, sendo um 

verdadeiro marco de proteção às minorias historicamente oprimidas. Conforme expresso na 

Constituição do Equador (Constitución Del Ecuador)31:  

Art. 11: O exercício dos direitos será regido pelos seguintes princípios:  

2. Todas as pessoas são iguais e terão os mesmos direitos, deveres e oportunidades. 

Ninguém pode ser discriminado por razões de etnia, local de nascimento, idade, sexo, 

identidade de gênero, identidade cultural, estado civil, idioma, religião, ideologia, 

filiação política, passado judicial, status socioeconômico, status de imigração, 

orientação sexual, estado de saúde, ter HIV, deficiência, diferença física; nem para 

qualquer outra distinção, pessoal ou coletiva, temporária ou permanente, cujo objetivo 

ou resultado é prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos. 

A lei vai sancionar todas as formas de discriminação. 

O Estado deverá adotar medidas de ação afirmativa que promovam a igualdade real 

em favor dos detentores de direitos que são em situação de desigualdade. 

 
29 COLÔMBIA. Corte Constitucional. Sentença SU214/16. Disponível em 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm. Acesso 03 nov. 2020. 
30 INFOBAE. Ecuador reconece como derecho constitucional la unión homossexual. Disponível em 

https://www.infobae.com/2014/08/24/1589824-ecuador-reconoce-como-derecho-constitucional-la-union-

homosexual/. Acesso 04 nov. 2020. 
31 EQUADOR. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/Constituic

aodoEquador.pdf. Acesso 04 nov. 2020.  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/su214-16.htm
https://www.infobae.com/2014/08/24/1589824-ecuador-reconoce-como-derecho-constitucional-la-union-homosexual/
https://www.infobae.com/2014/08/24/1589824-ecuador-reconoce-como-derecho-constitucional-la-union-homosexual/
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
http://www.stf.jus.br/repositorio/cms/portalStfInternacional/newsletterPortalInternacionalFoco/anexo/ConstituicaodoEquador.pdf
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Em junho de 2019, o Tribunal Constitucional do Equador reconheceu o casamento civil 

entre pessoas do mesmo sexo por 5 votos favoráveis a 4 votos contrários32. As decisões 

proferidas pela Corte, 11-18-CN/1933 e 10-18-CH/1934, foram favoráveis ao casamento 

homoafetivo após examinar recurso de dois casais de homens que exigiam o reconhecimento 

da união pelas autoridades civis, e foram pautadas nos princípios constitucionais equatorianos 

de Igualdade e Não discriminação. Com isso, o Equador se tornou o 5º país da América Latina 

a reconhecer o direito matrimonial entre casais do mesmo sexo.  

Na Costa Rica, o mais recente país da América Latina a reconhecer o casamento civil 

homoafetivo, a Sala Constitucional IV da Corte Suprema de Justiça do país, em 2018, emitiu 

uma resolução (nº12782-2018)35 resolvendo duas ações de inconstitucionalidade contra o Art. 

14, §6º, do Código de Família da Costa Rica, onde proibia, de forma explícita, o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. A resolução dava o prazo de 18 meses para que a Assembleia 

Legislativa do país adequasse o ordenamento jurídico nacional de modo a permitir o casamento 

civil homoafetivo36. A resolução foi pautada no parecer consultivo da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, solicitado pelo governo da Costa Rica, onde defende o reconhecimento do 

matrimonio igualitário aos 20 países, que na época que faziam parte do Pacto de San José da 

Costa Rica. 

De acordo com a decisão da Opinião Consulta (OC-24/17) 37, solicitada pela República 

da Costa Rica:  

6. A Convenção Americana, em virtude do direito à proteção da vida privada e 

familiar (artigo 11.2), bem como do direito à proteção da família (artigo 17), protege 

o vínculo familiar que pode derivar de uma relação entre um casal do mesmo sexo em 

os termos estabelecidos nos parágrafos 173 a 199. 

 
32 DW. Equador aprova casamento gay. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/equador-aprova-casamento-

gay/a-49172761. Acesso 05 nov. 2020. 
33 EQUADOR. Corte Constitucional. Sentença 11-18-CN/19. Disponível em: 

http://sgc.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=11-18-CN/19. Acesso 05 nov. 

2020. 
34 ______. Corte Constitucional. Sentença 10-18-CN/19. Disponível em: 

http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=10-18-CN/19. Acesso 05. nov. 

2020.  
35 COSTA RICA. Corte Suprema de Justiça – Sala Constitucional IV. Resolução 12782-2018. Disponível em: 

https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-875801. Acesso 05 nov. 2020.  
36 LA NACION. Sala IV da 18 meses para que entre em vigencia el matrimonio homossexual. Disponível em: 

https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-da-18-meses-para-que-entre-en-vigencia-

el/CZK6BUA5GRFSRJMN7H6H25BLNY/story/?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&utm_sourc

e=socialflow. Acesso 05 nov. 2020.  
37 CORTE INTERMAERICANA DE DIRIETOS HUMANOS. Opinião Consultiva OC-24/17. Disponível 

em: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf. Acesso 05 nov. 2020. 

https://www.dw.com/pt-br/equador-aprova-casamento-gay/a-49172761
https://www.dw.com/pt-br/equador-aprova-casamento-gay/a-49172761
http://sgc.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=11-18-CN/19
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento=10-18-CN/19
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-875801
https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-da-18-meses-para-que-entre-en-vigencia-el/CZK6BUA5GRFSRJMN7H6H25BLNY/story/?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow
https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-da-18-meses-para-que-entre-en-vigencia-el/CZK6BUA5GRFSRJMN7H6H25BLNY/story/?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow
https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-da-18-meses-para-que-entre-en-vigencia-el/CZK6BUA5GRFSRJMN7H6H25BLNY/story/?utm_medium=social&utm_campaign=socialflow&utm_source=socialflow
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
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7. O Estado deve reconhecer e garantir todos os direitos derivados de uma relação 

familiar entre pessoas do mesmo sexo, de acordo com o disposto nos artigos 11.2 e 

17.1 da Convenção Americana e nos termos estabelecidos nos parágrafos 200 a 218.  

8. De acordo com os artigos 1.1, 2, 11.2, 17 e 24 da Convenção, é necessário que os 

Estados garantam o acesso a todas as figuras existentes nos sistemas jurídicos 

internos, incluindo o direito ao casamento, para garantir a proteção de todos os direitos 

das famílias constituídas por casais do mesmo sexo, sem discriminação quanto às 

constituídas por casais heterossexuais, nos termos previstos nos parágrafos 200 a 228.
 
 

Em 26 de maio de 2020, após passado o prazo de 18 meses para o Parlamento costa-

riquenho analisar o assunto, sem nenhuma mudança legislativa, o dispositivo foi 

automaticamente anulado e a Suprema Corte do país reconheceu a legalidade do casamento 

homoafetivo. Com isso, a Costa Rica se tornou o 6º país da América Latina, e o 1º da América 

Central, a reconhecer o direito ao casamento LGBTQ+38.  

 

1.2 A SUPREMA CORTE NORTE-AMERICANA E A UNIÃO HOMOAFETIVA 

Em 2004, o estado de Massachusetts se tornou o primeiro estado americano a autorizar 

o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país39. A conquista veio através do Supremo 

Tribunal Judicial de Massachusetts, no caso Goodridge vs Departamento de Saúde Pública40, 

uma batalha judicial iniciada por sete casais homossexuais que tiveram seus pedidos de 

casamento negados em 2001. A decisão da Suprema Corte do Estado, de 18 de novembro de 

2003, considerou que a Constituição de Massachusetts exige que o estado reconheça legalmente 

o matrimônio entre parceiros do mesmo sexo, além de não identificar nenhum impedimento ao 

direito de casais do mesmo sexo se casarem na Constituição do país. A decisão se limitou a 

apenas aos casais LGBTQ+ residentes do Estado.  

O direito matrimonial de casais do mesmo sexo legalmente reconhecido se expandiu de 

um estado em 2004, para todos os cinquentas estados americanos em 2015 por meio de várias 

decisões de tribunais estaduais e federais, além de legislações estaduais e referendos. Nos EUA, 

cada estado possui autonomia para criar suas próprias leis matrimoniais.  

 
38 CARTACAPITAL. Costa Rica é o primeiro país da América Central a legalizar o casamento LGBT. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/mundo/costa-rica-e-primeiro-pais-da-america-central-a-

legalizar-casamento-lgbt/. Acesso 05 nov. 2020. 
39 UOL. Massachusetts, primeiro estado americano a legalizar o casamento gay. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2004/05/15/ult34u95513.jhtm. Acesso 06 nov. 2020. 
40 ESTADOS UNIDOS. Supremo Tribunal Judicial de Massachusetts. Sentença HILLARY GOODRIDGE 

& OTHERS VS. DEPARTAMENT OF PUBLIC HEALTH & ANOTHER. 440 Mass. 309. Disponível em: 

http://masscases.com/cases/sjc/440/440mass309.html. Acesso 06 nov. 2020. 

https://www.cartacapital.com.br/mundo/costa-rica-e-primeiro-pais-da-america-central-a-legalizar-casamento-lgbt/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/costa-rica-e-primeiro-pais-da-america-central-a-legalizar-casamento-lgbt/
https://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2004/05/15/ult34u95513.jhtm
http://masscases.com/cases/sjc/440/440mass309.html
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Em 2015 a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o caso Obergefell vs. Hodges41 

culminado por casos dos estados de Michigan, Ohio, Kentucky e Tennessee, onde, por uma 

margem curta de 5 votos favoráveis a 4 votos contrários, a Corte Constitucional americana 

decidiu que todos os 50 estados americanos mais o Distrito de Columbia e demais áreas 

insulares devem reconhecer o direito matrimonial de casais LGBTQ+, nos mesmo termos e 

condições, com todos os direitos e responsabilidades que acompanham o casamento entre casais 

de sexo oposto no país.  

A decisão foi fundamentada pela décima quarta emenda da Constituição dos Estados 

Unidos, adotada em 1868, após a Guerra Civil Americana, que trata dos direitos de cidadania, 

liberdade e proteção igual perante a lei. A mesma emenda concedeu tais direitos constitucionais 

aos ex-escravos recém libertos pós-guerra. Segundo a XIV emenda da Constituição dos Estados 

Unidos42:  

Seção 1  

Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas a sua 

jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado onde tiver residência. 

Nenhum Estado poderá fazer ou executar leis restringindo os privilégios ou as 

imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos; nem poderá privar qualquer pessoa de 

sua vida, liberdade, ou bens sem processo legal, ou negar a qualquer pessoa sob sua 

jurisdição a igual proteção das leis. 

 

 A decisão foi um marco histórico na conquista de direitos civis pela comunidade 

LGBTQ+ americana e ocidental, por ser tratar da maior potência econômica mundial. O voto 

mais emblemático foi proferido pelo juiz Anthony Kennedy43, onde diz: 

Nenhuma união é mais profunda do que o casamento, porque ele incorpora os mais 

altos ideais do amor, da devoção, do sacrifício e da família. Ao formalizar uma união 

conjugal, duas pessoas se tornam algo maior do que eram antes. Como alguns dos 

demandantes demonstraram nesse caso, o casamento incorpora um amor que pode 

perdurar mesmo após a morte. Seria um mal entendimento, para esses homens e 

mulheres, dizer que eles desrespeitam a ideia do casamento. Seu pleito é o de que eles 

respeitam o casamento e o respeito tão profundamente que procuram encontrar 

satisfação para si mesmos. A esperança é a de que não sejam condenados a viver em 

solidão, excluídos das mais antigas instituições da civilização. Eles pedem por 

dignidade igual aos olhos da lei. A Constituição garante a eles esse direito. 

 
41 ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte dos Estados Unidos. Sentença do caso OBERGEFELL v. HODGES, 

DIRECTOR, OHIO DEPARTAMENT OF HEALTH. Disponível em: 

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf. Acesso 07 nov. 2020. 
42 ______. The Constitution of the United States. Disponível em: 

https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf. Acesso 07 nov. 2020. 
43 CONJUR. Gays americanos juram ler voto do juiz Kennedy em todos os casamentos. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2015-jun-26/suprema-corte-eua-libera-casamento-gay-pais. Acesso 07 nov. 2020. 

https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf
https://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf
https://www.conjur.com.br/2015-jun-26/suprema-corte-eua-libera-casamento-gay-pais
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1.3 O PROGRESSISMO EUROPEU E A COMUNIDADE LGBTQ+ 

 No que diz respeito a direitos humanos e pautas progressistas, o continente europeu 

toma a frente nesses quesitos. Cenário de diversos momentos históricos importantes na história 

mundial, foi do velho continente que surgiram as primeiras leis em favor das minorias sexuais 

através de movimentos de luta históricos.  

 Desde a década de 80/90, países como: Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia e Países 

Baixos reconhecem legalmente uniões homoafetivas44, sendo os primeiros países do mundo a 

levarem o debate ao cenário político contemporâneo a respeito dos direitos da população 

LGBTQ+. A Dinamarca foi o primeiro país do mundo a reconhecer o direito de união civil 

entre pessoas do mesmo sexo. A lei foi aprovada pelo parlamento dinamarquês em 1989, por 

71 votos a favor, 47 votos contrários e 05 abstenções45.  

 Entretanto, foram os Países Baixos o primeiro país do mundo a legalizar o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. A lei 27.256/200046 alterou a legislação matrimonial do país, 

permitindo o casamento homossexual, que foi aprovada por 107 contra 33 votos contrários, no 

ano 2000, entrando em vigor em 200147. A lei, além de reconhecer o direito matrimonial, 

também permite a adoção de crianças por casais homoafetivos, sendo um marco histórico na 

luta pela igualdade. Os direitos LGBTQ+ na Holanda estão entre os mais progressistas do 

mundo.  

 Atualmente 17 países europeus reconhecem o direito matrimonial de casais LGBTQ+, 

sendo a Áustria o mais recente, através de uma decisão da Corte Constitucional do país de 

201748.  

No entanto, nenhum país da Europa Central ou Oriental permite o casamento legal entre 

casais do mesmo sexo. Segundo o Instituto Humanista Unisinos, as populações dessas regiões 

europeias são majoritariamente contrárias ao casamento homoafetivo, onde, por exemplo, 

 
44 EURODICAS. Direitos LGBT na Europa: conheça as diferenças entre países. Disponível em: 

https://www.eurodicas.com.br/direitos-lgbt-na-europa/. Acesso 09 nov. 2020. 
45 BBC. A história do 1º casal gay ‘de papel passado’ do mundo, que ficou junto até a morte. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48528087. Acesso em 09 nov. 2020. 
46 PAÍSES BAIXOS. Lei 27.256: Alteração da legislação em relação à abertura do casamento e a adoção por 

pessoas do mesmo sexo. Disponível em: 

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/27256_aanpassing_wetgeving_in. Acesso 09 nov. 2020. 
47 FOLHA DE S. PAULO. Holanda aprova casamento homossexual incluindo adoção de crianças. Disponível 

em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u8256.shtml. Acesso 09 nov. 2020. 
48 VEJA. Suprema Corte legaliza casamento gay na Áustria. Disponível em: 

https://veja.abril.com.br/mundo/suprema-corte-legaliza-casamento-gay-na-austria/. Acesso 09 nov. 2020. 

https://www.eurodicas.com.br/direitos-lgbt-na-europa/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48528087
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/27256_aanpassing_wetgeving_in
https://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u8256.shtml
https://veja.abril.com.br/mundo/suprema-corte-legaliza-casamento-gay-na-austria/
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apenas 5% dos russos e 9% dos ucranianos são favoráveis a casamento entre pessoas do mesmo 

sexo49. No entanto, uma decisão inédita do Tribunal de Justiça da Europa obrigou todos os 27 

países-membros do bloco a garantirem o direito de residência e circulação a casais 

homossexuais caso um dos conjugues não pertença a um país do bloco europeu50, mesmo que 

o país não reconheça o casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

Com isso, a Europa toma a frente na luta pelos direitos da população LGBTQ+, sendo 

considerado em 2014 o continente mais acolhedor para minorias sexuais, segundo levantamento 

do instituto Gallup51. O progressismo europeu coloca o continente a frente no que diz respeito 

à proteção de direitos fundamentais de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, servindo de 

exemplo para os demais países do mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 INSTITUTO HUMANISTA UNISINOS. O casamento gay e uniões civis na Europa 18 anos após a 

permissão do 1º país. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589784-onde-fica-a-europa-a-

respeito-do-casamento-gay-e-unioes-civis. Acesso 09 nov. 2020.  
50 UNIÃO EUROPEIA. Tribunal Europeu de Justiça. Acordão do processo C-673/16. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da52cb74a328eb4d94a7bb9f05d2acf6

73.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=

&occ=first&part=1&cid=302730. Acesso 09 nov. 2020. 
51 G1. Pesquisa diz que Europa é lugar mais acolhedor para homossexuais. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/pesquisa-diz-que-europa-e-lugar-mais-acolhedor-para-

homossexuais.html. Acesso 09 nov. 2020. 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589784-onde-fica-a-europa-a-respeito-do-casamento-gay-e-unioes-civis
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/589784-onde-fica-a-europa-a-respeito-do-casamento-gay-e-unioes-civis
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da52cb74a328eb4d94a7bb9f05d2acf673.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302730
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da52cb74a328eb4d94a7bb9f05d2acf673.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302730
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130da52cb74a328eb4d94a7bb9f05d2acf673.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pb3iPe0?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=PT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=302730
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/pesquisa-diz-que-europa-e-lugar-mais-acolhedor-para-homossexuais.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/08/pesquisa-diz-que-europa-e-lugar-mais-acolhedor-para-homossexuais.html


27 

 

   

 

2 AÇÕES E OMISSÕES DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTICO COM A 

POPULAÇÃO LGBTQ+ 

2.1 O PODER EXECUTIVO E SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À 

POPULAÇÃO LGBTQ+ 

A busca pela efetivação de políticas públicas voltadas à população LGBTQ+ atravessa 

uma longa caminhada, quando há a oportunidade de percorrer esse caminho, para sua 

aplicabilidade no campo prático. A incessante procura pela compreensão dos elementos 

necessários para a estruturação de ações governamentais tem, aos poucos, conseguido levar o 

debate no que se refere as demandas da população LGBTQ+ brasileira aos espaços nunca antes 

ocupados. Esse processo tem sido acompanhado por um grande desenvolvimento teórico 

pautado em pesquisas sociológicas, jurídicas e sanitárias que fundamentam a formulação e a 

legitimação de ações afirmativas e políticas públicas de proteção, saúde e garantias de direitos 

para gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e outros.  

Por isso, abordaremos algumas das políticas públicas voltadas às minorias sexuais pelo 

Poder Executivo nacional que foram verdadeiros marcos históricos no que diz respeito as 

conquistas da população LGBTQ+ brasileira. 

 Em 2001, no governo do então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

foi criado por meio da Medida Provisória 22216-3752, o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação, vinculado ao Ministério da Justiça, voltado ao fomento de políticas públicas 

nacionais à promoção da cidadania e direitos humanos de homossexuais. O Conselho foi 

responsável pela inclusão de 9 ações das 518 ações previstas no Programa Nacional de Direitos 

Humanos II (Decreto Nº 4.229/2002)53, em 2002, assumindo o compromisso do governo em 

promover programas de prevenção e combate à violência nas mais diversas esferas sociais. 

Segundo o PNHD II:  

Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais – GLTTB 

240. Promover a coleta e a divulgação de informações estatísticas sobre a situação 

sócio-demográfica dos GLTTB, assim como pesquisas que tenham como objeto as 

situações de violência e discriminação praticadas em razão de orientação sexual; 

 
52 BRASIL. Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2216-37.htm. Acesso 11 nov. 2020.  
53 USP. II PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (PNDH) – 2002. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-no-Brasil/ii-programa-nacional-de-direitos-

humanos-pndh-2002.html. Acesso 11 nov. 2002.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2216-37.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-no-Brasil/ii-programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-2002.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-Humanos-no-Brasil/ii-programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-2002.html
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241. Implementar programas de prevenção e combate à violência contra os GLTTB, 

incluindo campanhas de esclarecimento e divulgação de informações relativas à 

legislação que garante seus direitos. 

242. Apoiar programas de capacitação de profissionais de educação, policiais, juízes 

e operadores do direto em geral para promover a compreensão e a consciência ética 

sobre as diferenças individuais e a eliminação dos estereótipos depreciativos com 

relação aos GLTTB. 

243. Inserir, nos programas de formação de agentes de segurança pública e operadores 

do direito, o tema da livre orientação sexual. 

244. Apoiar a criação de instâncias especializadas de atendimento a casos de 

discriminação e violência contra GLTTB no Poder Judiciário, no Ministério Público 

e no sistema de segurança pública. 

245. Estimular a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para a 

promoção social e econômica da comunidade GLTTB. 

246. Incentivar programas de orientação familiar e escolar para a resolução de 

conflitos relacionados à livre orientação sexual, com o objetivo de prevenir atitudes 

hostis e violentas. 

247. Estimular a inclusão, em programas de direitos humanos estaduais e municipais, 

da defesa da livre orientação sexual e da cidadania dos GLTTB. 

248. Promover campanha junto aos profissionais da saúde e do direito para o 

esclarecimento de conceitos científicos e éticos relacionados à comunidade GLTTB. 

249. Promover a sensibilização dos profissionais de comunicação para a questão dos 

direitos dos GLTTB. 

Já em novembro de 2004 foi lançado o “Brasil Sem Homofobia (BSH) - Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania 

Homossexual”, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com 

60 ações divididas em 11 áreas que envolviam 8 secretarias e ministérios, voltadas ao 

fortalecimento de instituições públicas e não governamentais em matérias que envolvessem 

questões políticas e sociais como: saúde, proteção, trabalho e capacitação profissional, 

cidadania, incentivo à denúncia e combate à homofobia. O programa foi lançado no primeiro 

mandato do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo considerado um verdadeiro marco 

da inclusão da população LGBTQ+ em pautas governamentais, estimulando um projeto de 

democracia participativa onde minorias sexuais possam ter suas demandas ouvidas e 

materializadas.  

Segundo os princípios que estruturam o Programa Brasil Sem Homofobia54:  

A inclusão da perspectiva da não-discriminação por orientação sexual e de promoção 

dos direitos humanos de gays, lésbicas, transgêneros e bissexuais, nas políticas 

públicas e estratégias do Governo Federal, a serem implantadas (parcial ou 

integralmente) por seus diferentes Ministérios e Secretarias.  

A produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, implantação e avaliação das 

políticas públicas voltadas para o combate à violência e à discriminação por orientação 

 
54 BRASIL. Programa Brasil Sem Homofobia. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, 2004. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf. Acesso 

11 nov. 2020. 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf
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sexual, garantindo que o Governo Brasileiro inclua o recorte de orientação sexual e o 

segmento GLTB em pesquisas nacionais a serem realizadas por instâncias 

governamentais da administração pública direta e indireta.  

A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos direitos humanos incluem 

o combate a todas as formas de discriminação e de violência e que, portanto, o 

combate à homofobia e a promoção dos direitos humanos de homossexuais é um 

compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira.
 
 

Em 2009, já no segundo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi lançado 

o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais 

Travestis e Transexuais (PCDH – LGBTT), elaborado por uma Comissão Técnica 

Interministerial a partir da avaliação dos resultados obtidos das propostas aprovadas na 

Conferência Nacional LGBT, realizada em 2008. O PCDH - LGBTT foi desenvolvido 

pensando no fortalecimento do Programa Brasil sem Homofobia, onde o governo brasileiro se 

comprometia a tratar os assuntos referentes a Direitos Humanos da população LGBTQ+ como 

política de Estado, tendo como objetivos específicos:  

3.2.1. Promover os direitos fundamentais da população LGBT brasileira, de 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

dispostos no art. 5º da Constituição Federal;  

3.2.2. Promover os direitos sociais da população LGBT brasileira, especialmente das 

pessoas em situação de risco social e exposição à violência;  

3.2.3. Combater o estigma e a discriminação por orientação sexual e identidade de 

gênero
55

.  

Durante a Conferência Nacional LGBT, foram aprovadas duas ações importantes 

previstas no Plano Nacional LGBT, que se concretizaram, sendo elas: a criação da Coordenação 

Geral de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, além 

do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, os dois vinculados à Subsecretaria Nacional de Promoção 

e Defesa dos Direitos Humanos, conhecida como SDH. A intenção da criação e 

desenvolvimento dessas estruturas administrativas era proporcionar as condições ideais para 

implementação, monitoramento e avaliação das ações e diretrizes previstas no Plano Nacional 

LGBT.  

No entanto, vale ressaltar que as ações e diretrizes propostas no programa BSH e no 

Plano Nacional LGBT não foram formalizadas via decreto ou resolução, trazendo quase 

 
55 BRASIL. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. p. 10. Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2009. Disponível em: http://www.arco-

iris.org.br/wp-content/uploads/2010/07/planolgbt.pdf. Acesso em 11 nov. 2020. 

http://www.arco-iris.org.br/wp-content/uploads/2010/07/planolgbt.pdf
http://www.arco-iris.org.br/wp-content/uploads/2010/07/planolgbt.pdf
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nenhum efeito jurídico prático, se apresentando apenas como mais um norteador das intenções 

do governo federal e seus ministérios, ostentando apenas um caráter de plano de gestão pública, 

não oferecendo nenhuma garantia jurídico-normativa para a população LGBTQ+.  

De acordo com Mello, Avelar e Maroja56, quando o assunto são as dificuldades de 

efetivar o prometido nos planos e programas: 

é importante dizer também que, embora possuindo pouca força normativa, as 

diretrizes neles consubstanciadas geram um efeito de extrema relevância: o de impor 

uma conduta negativa ao Estado (ao Executivo, stricto sensu), ou seja: não fazer, não 

dizer, não dispor e não decidir nada em sentido contrário ao que foi estabelecido 

nesses dispositivos orientadores de ações. Apesar de não configurar, ainda, o direito 

à prestação positiva, tal efeito não deixa de ter seu valor, pois, enquanto não dispomos 

de instrumentos jurídicos dotados de maior segurança e eficácia, como as leis, é 

importante que saibamos fazer. 

 Outro ato importante realizado pelo Poder Executivo, na figura da então presidenta 

Dilma Rousseff, foi o Decreto nº 8.727/201657, que autoriza a utilização do nome social por 

transexuais e travestis nos órgãos do serviço público federal, como universidades federais, 

empresas estatais, ministérios, autarquias, entre outros. O decreto busca trazer dignidade às 

pessoas transgêneros nesses ambientes, de modo a trazer visibilidade e às pessoas que 

querem ser reconhecidas e respeitadas pela sua identidade de gênero, promovendo a cidadania 

e a inclusão de pessoas trans.  

 Essas políticas públicas e ações afirmativas implantadas pelo governo federal buscam 

trazer ao centro do debate as necessidades reivindicadas pela comunidade LBTQ+, devendo 

ultrapassar o campo teórico e ter sua aplicabilidade prática na sociedade civil, de forma que 

haja a positivação dessas reinvindicações, fazendo com que o Estado cumpra seu dever, 

constitucionalmente atribuído, de promover a igualdade e, além disso, a equidade para grupos 

historicamente oprimidos.  

 
56 MELLO, Luiz. AVELAR, Bruno Rezende. MAROJA, Daniela. Por onde andam as políticas públicas para a 

população LGBT no Brasil. p. 294. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000200005. Acesso em 21 nov. 2020. 
57 BRASIL. Presidência da República: Decreto Nº 8.727, de 28 de Abril de 2016. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm. Acesso 12 nov. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8727.htm
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2.2 O CONSERVADORISMO DO PODER LEGISLATIVO EM APROVAR AS 

DEMANDAS DA COMUNIDADE LGBTQ+ 

No Brasil, todos os principais direitos conquistados pela população LGBTQ+ foram 

garantidos por meio de decisões judiciais, como: casamento igualitário, criminalização da 

LGBTQfobia, adoção por casais do mesmo sexo, entre outros. O Poder Legislativo, até o 

presente momento, não aprovou nenhuma lei que assegure direitos sociais e civis para a 

população LGBTQ+ no país, tornando cada vez mais evidente a sua inércia em aprovar 

demandas que atendam os direitos de minorias sexuais e de gênero.  

 A forte tradição católica e o aumento expressivo de igrejas neopentecostais no Brasil, 

tem fortalecido uma crescente corrente de políticos conservadores no congresso nacional que 

travam verdadeiras batalhas no que diz respeito a aprovação de políticas voltadas às pessoas 

LGBTQ+. A Bancada Evangélica, um grupo suprapartidário de parlamentares evangélicos de 

diferentes demonizações, atua em conjunto para aprovar ou rejeitar projetos legislativos de 

interesse político-religioso, pautadas em um ativismo conservador, trazem à tona demandas 

moralistas contra direitos de pessoas LGBTQ+, descriminalização do aborto e mudanças nas 

políticas de drogas, temas contrários à moral pregada por suas congregações58. A Bancada tem 

atraído a atenção da mídia e dos seus eleitores, fomentando o lobby dentro do congresso e 

criando uma forte resistência para que legislações em prol dos direitos de homossexuais e 

transgêneros não sejam aprovadas, fundamentados em uma suposta de “defesa da família”. 

Atualmente, fazem parte da Bancada Evangélica 105 deputados e 15 senadores, o equivalente 

a 20% do Congresso Nacional59. 

Além do fato de que as desigualdades socioeconômicas que afetam a população 

brasileira acaba dificultando a aplicação desses direitos sexuais, por esse motivo a pobreza 

acaba se tornando uma barreira para o acesso ao conhecimento e informação sobre diversidade 

sexual, fazendo com que existe uma certa resistência entre as classes mais baixas em apoiarem 

essas pautas. É apostando na ignorância sobre o tema que políticos conservadores são eleitos 

 
58 PRANDI, Reginaldo. SANTOS, Renan William. Quem tem medo da bancada evangélica? Posições sobre 

moralidade e política no eleitorado brasileiro, no Congresso Nacional e na Frente Parlamentar Evangélica. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702017000200187&script=sci_arttext. Acesso 

em 21 de nov. 2020. 
59 UOL.  Veja quais deputados e senadores fazem parte da bancada evangélica. Disponível em: 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja-quais-deputados-e-senadores-fazem-parte-da-bancada-

evangelica/. Acesso em 16 de nov. 2020. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja-quais-deputados-e-senadores-fazem-parte-da-bancada-evangelica/
https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/veja-quais-deputados-e-senadores-fazem-parte-da-bancada-evangelica/
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pela grande massa, deturbando os conceitos e as verdadeiras reinvindicações da comunidade 

LGBTQ+.  

Some-se a isso o fato de que a população LGBT ainda não gera um tipo de 

solidariedade similar à que caracteriza grupos como idosas/os, crianças e 

adolescentes, por exemplo, que despertam uma cumplicidade social generalizada com 

seus problemas e dificuldades, o que os torna beneficiários potenciais legítimos de 

políticas públicas. Talvez por essa razão que se fundamenta na homofobia 

prevalecente em larga escala, a resistência ainda seja tão acentuada quando o assunto 

é políticas públicas envolvendo sexualidade e, mais especificamente, sexualidade não 

heterossexual.60 

Em 1995, o projeto de lei nº 115161 de autoria da então deputada federal Marta Suplicy, 

do Partido dos Trabalhadores, buscava reconhecer a união civil homoafetiva, sendo a primeira 

proposta do tipo no Congresso Nacional. No entanto, o projeto nunca chegou a ser votado, 

passando apenas por algumas comissões. O mesmo aconteceu com a PL 5120/201362, de autoria 

do então deputado federal Jean Wyllys, do Partido Socialismo e Liberdade, em colaboração 

com a deputada federal Erika Kokay, do PT, que prevê a alteração do Código Civil para incluir 

o casamento civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Mesmo com o 

reconhecimento constitucional pelo STF, a PL também sofreu resistência dentro do Congresso 

Nacional e ainda não foi votada.  

 O cenário é diferente em determinados estados e municípios onde existem legislações 

voltadas à proteção das minorias sexuais, como, por exemplo, a Lei Estadual nº 10.948/2002163 

que pune atos discriminatórios em razão da condição sexual ou identidade de gênero. A lei 

paulista existe há 19 anos e foi um verdadeiro marco na legislação estadual, e as penas variam 

entre advertência, multa, suspensão e até cassação de funcionamento de estabelecimentos 

comerciais que praticarem atos discriminatórios. Leis semelhantes a essa existem em outros 

estados como: Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e 

Distrito Federal64.  

 
60 MELLO, Luiz. AVELAR, Bruno Rezende. MAROJA, Daniela. Por onde andam as políticas públicas para a 

população LGBT no Brasil. p. 294 e 295. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000200005. Acesso em 21 nov. 2020. 
61 BRASIL. Projeto de Lei 1151/1995. Autoria: Marta Suplicy – PT/SP. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329. Acesso 16 nov. 2020.  
62 ______. Projeto de Lei 5120/2013. Autoria: Jean Wyllys – PSOL/RJ. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=567021. Acesso 16 nov. 2020. 
63 SÃO PAULO. Lei Estadual nº 10.948/2001. Disponível em http://www.casacivil.sp.gov.br/lei-paulista-contra-

lgbtfobia-completa-19-anos/. Acesso 16 nov. 2020. 
64 VICE. LGBTfobia já é crime em alguns estados brasileiros.  Disponível em: 

https://www.vice.com/pt/article/43zaem/lgbtfobia-ja-e-crime-em-alguns-estados-brasileiros. Acesso em 16 nov. 

2020. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=567021
http://www.casacivil.sp.gov.br/lei-paulista-contra-lgbtfobia-completa-19-anos/
http://www.casacivil.sp.gov.br/lei-paulista-contra-lgbtfobia-completa-19-anos/
https://www.vice.com/pt/article/43zaem/lgbtfobia-ja-e-crime-em-alguns-estados-brasileiros
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 No Rio de Janeiro, a Lei Estadual 2.041/2015, que prevê punições a estabelecimentos e 

agentes públicos que pratique discriminação em função da orientação sexual ou identidade de 

gênero, teve seu decreto que a regulamentava revogado pelo governador afastado Wilson 

Witzel, após forte pressão de deputados estaduais e federais evangélicos65.  

 A inércia e o conservadorismo do Congresso Nacional em aprovar leis de interesse da 

população LGBTQ+ traz à tona a baixa representatividade da comunidade no poder legislativo 

brasileiro. A necessidade da judicialização como meio de garantia dos direitos das minorias 

sexuais decorre da sistemática omissão legislativa, ascendendo a expectativa de conquista 

desses direitos, reivindicando-os pela via jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 CATRACA LIVRE. Evangélicos pressionam, e Wilson Witzel revoga lei contra homofobia. Disponível em: 

https://catracalivre.com.br/cidadania/evangelicos-pressionam-e-wilson-witzel-revoga-lei-contra-homofobia/. 

Acesso 16 nov. 2020. 

https://catracalivre.com.br/cidadania/evangelicos-pressionam-e-wilson-witzel-revoga-lei-contra-homofobia/
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3 A JUDICIALIZAÇÃO DAS DEMANDAS DA COMUNIDADE LGBTQ+  

3.1 OS DIREITOS LGBTQ+ CONQUISTADOS ATRAVÉS DA JUDICIALIZAÇÃO DAS 

DEMANDAS 

Em 05 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão histórica em 

favor dos direitos civis da comunidade LGBTQ+, reconheceu a constitucionalidade das uniões 

homoafetivas entre pessoas do mesmo sexo no julgamento da ADPF 132 e ADI 427766. O 

reconhecimento de direitos de casais homoafetivos foi unânime entre os ministros da Corte.  

  A ADPF 132, de 25 de fevereiro de 2008, de autoria do então Governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral, tinha como pedido principal a aplicação do art. 1732 do Código Civil 

brasileiro de forma semelhante às uniões entre pessoas do mesmo sexo, requisitando ao STF a 

equiparação jurídica das uniões homoafetivas às uniões estáveis heterossexuais, declarando, 

dessa forma, a inconstitucionalidade das decisões judiciais anteriores, que negaram tal 

equiparação, fazendo com que fosse possível a aplicação do Art. 1.723 do Código Civil às 

uniões entre pessoas do mesmo sexo que fossem funcionários públicos civis do Rio de Janeiro67. 

Já a ADI 4277 foi proposta como ADPF 178 pela Procuradoria Geral da República em 02 de 

Julho de 2009, com o objetivo principal de que o STF declarasse como obrigatório o 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, uma vez preenchido os 

requisitos legais para a configuração da união estável entre homem e mulher, de forma que os 

direitos decorrentes da união estável fossem estendidos aos casais homossexuais68.  

 Diante disso, pautados nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, CRFB/88), da não discriminação (art. 3º, IV, CRFB/88), do direito à intimidade 

(art. 5º, X, CRFB/88) e da igualdade (art. 5º, caput, CFRB/88), as relações homoafetivas devem 

ter proteção especial do Estado de forma como tem sido conferido à união estável ente homem 

e mulher, sendo consideradas como entidade familiar e possuir todas as garantias legais 

previstas no ordenamento jurídico.  

 
66 STF. Supremo reconhece união homoafetiva. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931. Acesso 19 nov. 2020; 
67 BRASIL. Supremo Tribunal Federal: ADPF 132/RJ. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633. Acesso 19 nov. 2020; 
68 ______. Supremo Tribunal Federal: ADI 4.277/DF. Disponível em: 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635. Acesso 23 nov. 2020. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628635
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 Para o Ministro Luís Roberto Barroso69, é dever de um Estado democrático de direito 

garantir a liberdade sexual de seus indivíduos e, além disso, criar meios para que as escolhas 

individuais possam ser praticadas de forma a assegurar esses direitos:  

Passando da filosofia para a teoria do Direito e para a teoria democrática, é de se 

consignar que um Estado democrático de direito deve não apenas assegurar ao 

indivíduo o seu direito de escolha entre várias alternativas possíveis, como, 

igualmente, deve propiciar condições objetivas para que estas escolhas possam se 

concretizar. As pessoas devem ter o direito de desenvolver a sua personalidade e as 

instituições políticas e jurídicas devem promover esse desenvolvimento, e não 

dificultá-lo. Certas manifestações da liberdade guardam conexão ainda mais estreita 

com a formação e o desenvolvimento da personalidade, merecendo proteção 

redobrada. É o caso, por exemplo, da liberdade religiosa, de pensamento e de 

expressão. E também da liberdade de escolher as pessoas com quem manter relações 

de afeto e companheirismo. De maneira plena, com todas as consequências 

normalmente atribuídas a esse status. E não de forma clandestina. 

Do princípio da liberdade decorre a autonomia privada de cada um. Não reconhecer a 

um indivíduo a possibilidade de viver sua orientação sexual em todos os seus 

desdobramentos é privá-lo de uma das dimensões que dão sentido a sua existência. 

Tal como assinalado, a exclusão das relações homoafetivas do regime da união estável 

não daria causa, simplesmente, a uma lacuna, a um espaço não-regulado pelo Direito. 

Esta seria, na verdade, uma forma comissiva de embaraçar o exercício da liberdade e 

o desenvolvimento da personalidade de um número expressivo de pessoas, 

depreciando a qualidade dos seus projetos de vida e dos seus afetos. Isto é: fazendo 

com que sejam menos livres para viver as suas escolhas. 

 

A importância de viver em um Estado laico adquire maior visibilidade quando estamos 

diante de temas relacionados aos direitos sexuais, sendo importante que se possa tratar de 

questões vinculadas à sexualidade pautada no ordenamento jurídico que vigora, não sob uma 

perspectiva moralista e religiosa. Em um Estado Democrático de Direito, a Constituição é o 

único livro ao qual devem obediência os agentes políticos do Estado, como: juízes, legisladores 

e governantes. As decisões dos Ministros também foram fundamentadas na laicidade do Estado, 

segundo voto do Ministro Marco Aurélio70:  

Especificamente quanto à religião, não podem a fé e as orientações morais dela 

decorrentes ser impostas a quem quer que seja e por quem quer que seja. As garantias 

de liberdade religiosa e do Estado Laico impedem que concepções morais religiosas 

guiem o tratamento estatal dispensado a direitos fundamentais, tais como o direito à 

dignidade da pessoa humana, o direito à autodeterminação, o direito à privacidade e 

o direito à liberdade de orientação sexual. 

 
69 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no 

Brasil, p. 124 e 125. Disponível em: http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/242. Acesso 05 

dez. 2020. 
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 4.277/DF: Voto do Ministro Marco Aurélio, p. 6. Disponível 

em: https://www.conjur.com.br/dl/marco-aurelio-uniao-homoafetiva.pdf. Acesso 23 nov. 2020.  

http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/242
https://www.conjur.com.br/dl/marco-aurelio-uniao-homoafetiva.pdf
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 No dia 25 de outubro de 2011, a 4º Turma do Superior Tribunal Federal reconheceu o 

direito matrimonial de um casal de mulheres em Recurso Especial no qual elas pediam para 

serem habilitadas ao casamento civil. A decisão foi da REsp 1183378 RS71, que foi 

fundamentada na decisão do STF que reconhece os direitos recorrentes da união estável 

homoafetivo, de forma a franqueá-los ao matrimônio igualitário. Segundo sua ementa: 

DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO 

SEXO (HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 

1.535 e 1.565 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO 

EXPRESSA A QUE SE HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS DO 

MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE 

INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF 

NO JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. 4.277/DF 

1. Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito 

infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do direito 

privado, vigorante a fase histórica da constitucionalização do direito civil, não é 

possível ao STJ analisar as celeumas que lhe aportam "de costas" para a 

Constituição Federal, sob pena de ser entregue ao jurisdicionado um direito 

desatualizado e sem lastro na Lei Maior. Vale dizer, o Superior Tribunal de Justiça, 

cumprindo sua missão de uniformizar o direito infraconstitucional, não pode 

conferir à lei uma interpretação que não seja constitucionalmente aceita.  

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF n.132/RJ e da 

ADI n. 4.277/DF, conferiu ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 interpretação 

conforme à Constituição para dele excluir todo significado que impeça o 

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 

sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família.  

3. Inaugura-se com a Constituição Federal de 1988 uma nova fase do direito de 

família e, consequentemente, do casamento, baseada na adoção de um explícito 

poliformismo familiar em que arranjos multifacetados são igualmente aptos a 

constituir esse núcleo doméstico chamado "família", recebendo todos eles a 

"especial proteção do Estado". Assim, é bem de ver que, em 1988, não houve uma 

recepção constitucional do conceito histórico de casamento, sempre considerado 

como via única para a constituição de família e, por vezes, um ambiente de 

subversão dos ora consagrados princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana. Agora, a concepção constitucional do casamento - diferentemente do que 

ocorria com os diplomas superados - deve ser necessariamente plural, porque plurais 

também são as famílias e, ademais, não é ele, o casamento, o destinatário final da 

proteção do Estado, mas apenas o intermediário de um propósito maior, que é a 

proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade.  

4. O pluralismo familiar engendrado pela Constituição -explicitamente reconhecido 

em precedentes tanto desta Corte quanto do STF - impede se pretenda afirmar que 

as famílias formadas por pares homoafetivos sejam menos dignas de proteção do 

Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais 

heteroafetivos.  

5. O que importa agora, sob a égide da Carta de 1988, é que essas famílias 

multiformes recebam efetivamente a "especial proteção do Estado", e é tão somente 

em razão desse desígnio de especial proteção que a lei deve facilitar a conversão da 

união estável em casamento, ciente o constituinte que, pelo casamento, o Estado 

melhor protege esse núcleo doméstico chamado família.  

 
71 JUSBRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.183.378/RS. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285514/recurso-especial-resp-1183378-rs-2010-0036663-8-

stj/inteiro-teor-21285515. Acesso 23 nov. 2020.  

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285514/recurso-especial-resp-1183378-rs-2010-0036663-8-stj/inteiro-teor-21285515
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285514/recurso-especial-resp-1183378-rs-2010-0036663-8-stj/inteiro-teor-21285515
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6. Com efeito, se é verdade que o casamento civil é a forma pela qual o Estado 

melhor protege a família, e sendo múltiplos os "arranjos" familiares reconhecidos 

pela Carta Magna, não há de ser negada essa via a nenhuma família que por ela 

optar, independentemente de orientação sexual dos partícipes, uma vez que as 

famílias constituídas por pares homoafetivos possuem os mesmos núcleos 

axiológicos daquelas constituídas por casais heteroafetivos, quais sejam, a 

dignidade das pessoas de seus membros e o afeto.  

7. A igualdade e o tratamento isonômico supõem o direito a ser diferente, o direito 

à auto-afirmação e a um projeto de vida independente de tradições e ortodoxias. Em 

uma palavra: o direito à igualdade somente se realiza com plenitude se é garantido 

o direito à diferença. Conclusão diversa também não se mostra consentânea comum 

ordenamento constitucional que prevê o princípio do livre planejamento familiar (§ 

7º do art. 226). E é importante ressaltar, nesse ponto, que o planejamento familiar 

se faz presente tão logo haja a decisão de duas pessoas em se unir, com escopo de 

constituir família, e desde esse momento a Constituição lhes franqueia ampla 

liberdade de escolha pela forma em que se dará a união.  

8. Os arts. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, todos do Código Civil de 2002, não 

vedam expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não há como se 

enxergar uma vedação implícita ao casamento homoafetivo sem afronta a caros 

princípios constitucionais, como o da igualdade, o da não discriminação, o da 

dignidade da pessoa humana e os do pluralismo e livre planejamento familiar.  

9. Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus 

representantes eleitos, não poderia mesmo "democraticamente" decretar a perda de 

direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse 

cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel 

contra majoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por não 

ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a 

Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, sejam 

eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que pensam os 

críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta se reafirma como forma de 

governo, não das maiorias ocasionais, mas de todos.  

10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicitamente, 

sua coparticipação nesse processo constitucional de defesa e proteção dos 

socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob 

pena de aceitação tácita deum Estado que somente é "democrático" formalmente, 

sem que tal predicativo resista a uma mínima investigação acerca da universalização 

dos direitos civis.  

11. Recurso especial provido. 

 

 Dois anos após a decisão que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo 

pelo STF, considerando o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.183.378/RS, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) aprovou uma resolução determinando que cartórios civis de todo o 

país sejam obrigados a celebrar casamento civil homoafetivo. A Resolução n. 175/201372 

passou a garantir aos casais homossexuais o direito matrimonial, de forma que tabeliães e juízes 

ficaram proibidos de recusar o registro da união ou de converter a união estável em casamento, 

trazendo maior segurança jurídica e padronizando a atuação dos cartórios no país.  

 
72 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça: Resolução Nº 175 de 14/05/2013. Disponível em: 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754. Acesso 23 nov. 2020.  
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 Em março de 2015, a Ministra Cármen Lúcia, ao julgar o Recurso Extraordinário 

846.102, considerou que a união estável homoafetiva também é equivalente a uma entidade 

familiar como qualquer outra, autorizando a adoção de uma criança por um casal gay. O caso 

chegou ao STF após o Ministério Público do Estado do Paraná questionar o pedido de adoção 

feito por um casal homoafetivo. Para o MP-PR, a adoção deveria ser limitada a uma criança 

com 12 anos ou mais, que pudesse opinar sobre o pedido de adoção. A decisão proferida pela 

Ministra Relatora foi fundamentada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

4.277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 13273. Com isso, o STF, pela 

primeira vez, se posicionou de forma favorável à adoção por casais do mesmo sexo, pacificando 

a jurisprudência de modo a compreender as uniões homoafetivas como entidades familiares e, 

por isso, dotadas de direitos como, por exemplo, a adoção.  

 Em seu voto como Relatora do Recurso Extraordinário, a Ministra Cármen Lúcia74 

decidiu que:  

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO 

DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA E RESPECTIVAS CONSEQUÊNCIAS 

JURÍDICAS. ADOÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 

4.277. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL 

SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Recurso extraordinário interposto com base 

na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado 

do Tribunal de Justiça do Paraná: “APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO POR CASAL 

HOMOAFETIVO. SENTENÇA TERMINATIVA. QUESTÃO DE MÉRITO E NÃO 

DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DEFERIDA. LIMITAÇÃO 

QUANTO AO SEXO E À IDADE DOS ADOTANDOS EM RAZÃO DA 

ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS ADOTANTES. INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se as uniões 

homoafetivas já são reconhecidas como entidade familiar, com origem em um vínculo 

afetivo, a merecer tutela legal, não há razão para limitar a adoção, criando obstáculos 

onde a lei não prevê. 2. Delimitar o sexo e a idade da criança a ser adotada por casal 

homoafetivo é transformar a sublime relação de filiação, sem vínculos biológicos, em 

ato de caridade provido de obrigações sociais e totalmente desprovido de amor e 

comprometimento” (doc. 6). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 2. 

O Recorrente alega contrariado o art. 226, § 3º, da Constituição da República, 

afirmando haver “duas questões jurídicas que emergem do contexto apresentado, para 

que se possa oferecer solução ao presente recurso: i) se há possibilidade de 

interpretação extensiva do preceito constitucional para incluir as uniões entre pessoas 

do mesmo sexo na concepção de união estável como entidade familiar; ii) se a 

interpretação restritiva do preceito constitucional incorreria em discriminação quanto 

à opção sexual. (…) Logicamente, nem dois homens e uma mulher; nem duas 

 
73 CONJUR. Cármen Lúcia reconhece adoção, sem restrição de idade, por casal gay. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2015-mar-20/carmen-lucia-reconhece-adocao-restricao-idade-casal-gay. Acesso 05 

dez. 2020.  
74 BRASIL. Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário 846.102. Disponível em: 

http://www.direitohomoafetivo.com.br/jurisprudencia-categoria/sub26supremo-tribunal-federal/42/1. Acesso 05 

dez. 2020.  

https://www.conjur.com.br/2015-mar-20/carmen-lucia-reconhece-adocao-restricao-idade-casal-gay
http://www.direitohomoafetivo.com.br/jurisprudencia-categoria/sub26supremo-tribunal-federal/42/1
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mulheres e um homem (fatos estes que não chegam a ser tão raros em certas regiões 

do Brasil); nem dois homens ou duas mulheres; foram previstos pelo constituinte 

como configuradores de uma união estável, ainda que os integrantes dessas relações, 

hipoteticamente consideradas, coabitem em caráter análogo ao de uma união estável, 

ou seja, de forma pública e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição 

de família. (…) Com isso, a nível constitucional, pelo que foi dito, infere-se, em 

primeiro lugar, que não há lacuna, mas sim, uma intencional omissão do constituinte 

em não eleger (o que perdura até a atualidade) a união de pessoas do mesmo sexo 

como caracterizadores de entidade familiar. (…) E vamos além, a generalização, no 

lugar da individualização do tratamento jurídico a ser dado a situações materialmente 

diversas, poderá, sim, se não respeitadas e previstas as idiossincrasias e 

particularidades dos relacionamentos homoafetivos, vir em maior prejuízo que 

benefício aos seus integrantes, ferindo axialmente o princípio da igualdade, por tratar 

igualmente situações desiguais” (doc. 7). Apreciada a matéria trazida na espécie, 

DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. No julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277 e da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental n. 132, Relator o Ministro Ayres Britto, por votação unânime, 

este Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao art. 1.723 do Código 

Civil, “para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união 

contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, 

entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que é de ser feito 

segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 

heteroafetiva” (DJe 14.10.2011). No voto, o Ministro Relator ressaltou que “a 

Constituição Federal não faz a menor diferenciação entre a família formalmente 

constituída e aquela existente ao rés dos fatos. Como também não distingue entre a 

família que se forma por sujeitos heteroafetivos e a que se constitui por pessoas de 

inclinação homoafetiva. Por isso que, sem nenhuma ginástica mental ou alquimia 

interpretativa, dá para compreender que a nossa Magna Carta não emprestou ao 

substantivo “família” nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica. 

Recolheu-o com o sentido coloquial praticamente aberto que sempre portou como 

realidade do mundo do ser. Assim como dá para inferir que, quanto maior o número 

dos espaços doméstica e autonomamente estruturados, maior a possibilidade de 

efetiva colaboração entre esses núcleos familiares, o Estado e a sociedade, na 

perspectiva do cumprimento de conjugados deveres que são funções essenciais à 

plenificação da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho. Isso numa projeção exógena ou extramuros domésticos, porque, 

endogenamente ou interna corporis, os beneficiários imediatos dessa multiplicação de 

unidades familiares são os seus originários formadores, parentes e agregados. Incluído 

nestas duas últimas categorias dos parentes e agregados o contingente das crianças, 

dos adolescentes e dos idosos. Também eles, crianças, adolescentes e idosos, tanto 

mais protegidos quanto partícipes dessa vida em comunhão que é, por natureza, a 

família. Sabido que lugar de crianças e adolescentes não é propriamente o orfanato, 

menos ainda a rua, a sarjeta, ou os guetos da prostituição infantil e do consumo de 

entorpecentes e drogas afins. Tanto quanto o espaço de vida ideal para os idosos não 

são os albergues ou asilos públicos, muito menos o relento ou os bancos de jardim em 

que levas e levas de seres humanos abandonados despejam suas últimas sobras de 

gente. Mas o comunitário ambiente da própria família. Tudo conforme os expressos 

dizeres dos artigos 227 e 229 da Constituição, este último alusivo às pessoas idosas, 

e, aquele, pertinente às crianças e aos adolescentes. Assim interpretando por forma 

não-reducionista o conceito de família, penso que este STF fará o que lhe compete: 

manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o 

conceito contrário implicaria forçar o nosso Magno Texto a incorrer, ele mesmo, em 

discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. Quando o certo − data 

vênia de opinião divergente - é extrair do sistema de comandos da Constituição os 

encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a 

proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos 

somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à 
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formação de uma autonomizada família. Entendida esta, no âmbito das duas tipologias 

de sujeitos jurídicos, como um núcleo doméstico independente de qualquer outro e 

constituído, em regra, com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e 

durabilidade”. O acórdão recorrido harmoniza-se com esse entendimento 

jurisprudencial. Nada há, pois, a prover quanto às alegações do Recorrente. 5. Pelo 

exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de 

Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

Publique-se. Brasília, 5 de março de 2015. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora  

 

 Em março de 2018, o STF, através da ADI 4.275, autorizou a mudança de nome e gênero 

de pessoas transexuais em seu registro civil sem que se submetam a cirurgia de redesignação 

sexual75. Com a decisão, a mudança pode ser realizada sem a necessidade de decisão judicial, 

diretamente pelo cartório, não sendo, também, necessário comprovar a identidade psicossocial, 

que passou a ser aceita por autodeclaração.  

 A decisão foi fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana, e visa, 

justamente, trazer dignidade à população transexual brasileira, já marginalizada e estigmatizada 

pela sociedade, sofrendo todos os tipos de mazelas sociais. 

 Com isso, ficou decidido na ADI 4.27576 que:  

DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. 

ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. 

POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À 

DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE 

TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS 

HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES.  

1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de 

gênero.  

2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana 

e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la.  

3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela 

que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita 

desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e 

da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, 

independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de 

tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade.  

4. Ação direta julgada procedente. 

 

 Em agosto de 2018, o Plenário do STF reiterou a jurisprudência da Corte que permite a 

alteração de gênero no registro civil de pessoas transexuais por decisão judicial ou diretamente 

 
75 CONJUR. STF autoriza pessoas trans a mudar nome mesmo sem cirurgia ou decisão judicial. Disponível 

em: https://www.conjur.com.br/2018-mar-01/stf-autoriza-trans-mudar-nome-cirurgia-ou-decisao-judicial. Acesso 

05 dez 2020.  
76 BRASIL. Supremo Tribunal Federal: ADI 4.275/DF. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200. Acesso 05 dez 2020.  

https://www.conjur.com.br/2018-mar-01/stf-autoriza-trans-mudar-nome-cirurgia-ou-decisao-judicial
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749297200
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do cartório. O Plenário da Corte deu provimento ao RE 67042277 sob regime de repercussão 

geral, dando o mesmo entendimento fixado anteriormente no julgamento da ADI 4275.  

 A tese desenvolvida pelo Ministro Relator Dias Toffoli78 foi aprovada pelo Plenário com 

caráter de repercussão geral e tem os seguintes termos:  

1 – O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de 

sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo para tanto nada além da 

manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela 

via judicial como diretamente pela via administrativa. 

2 – Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a 

inclusão do termo “transgênero”. 

3 – Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, 

vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio 

interessado ou por determinação judicial. 

4 – Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar, 

de ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específicos para 

a alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais 

deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos. 

Foi por meio dessas decisões judiciais que a comunidade LGBTQ+ brasileira conquistou 

os direitos necessários decorrentes de reinvindicações antigas. Essas decisões foram 

importantes, pois, além de reconhecer direitos fundamentais, trouxe visibilidade para pessoas 

trans e para as relações homoafetivas, que antes eram tratadas na informalidade e não recebiam 

proteção especial do Estado, trazendo luz às concepções familiares diversificadas e o respeito 

jurídico à identidade de gênero de pessoas trans, muito além do conceito judaico-cristão de 

família heteroafetiva e de cisgeneridade reforçados por uma cultura LGBTfóbica. 

 A judicialização das demandas da comunidade LGBTQ+ ampliou-se e, em 13 de junho 

de 2019, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 2679 em conjunto 

com o Mandado de Injunção nº 4733 DF80, reconhecendo a inconstitucionalidade da omissão 

legislativa acerca da proteção das minorias sexuais no Brasil. Segundo o entendimento da Corte, 

 
77 STF. Supremo Tribunal Federal: RE 670422 RG/ RS. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7302788. Acesso 05 dez 2020.  
78 ______. STF reafirma direito de transgêneros de alterar registro civil sem mudança de sexo. Disponível 

em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386930#:~:text=1%20%E2%80%93%20O

%20transg%C3%AAnero%20tem%20direito,como%20diretamente%20pela%20via%20administrativa. Acesso 

05 dez 2020.  
79 ______. Supremo Tribunal Federal: ADO Nº 26. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADO26ementaassinada.pdf. Acesso 24 nov. 2020.  
80 JUSBRASIL. Supremo Tribunal Federal: MI 4733/DF. Disponível em: 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/24353944/mandado-de-injuncao-mi-4733-df-stf. Acesso 24 nov. 2020.  
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a falta de tipos penais para tornar crime a homotransfobia, de maneira específica, geraria uma 

inconstitucionalidade.  

 O STF entendeu que atos preconceituosos decorrentes de LGBTfobia estão enquadrados 

constitucionalmente nos crimes dos incisos XLI e XLII do art. 5º, CRFB/88, que criminaliza a 

discriminação de modo geral e o racismo. Com isso, a Corte trouxe um entendimento 

constitucional de forma que seja possível equiparar os atos de homotransfobia ao crime de 

racismo previsto na Lei nº 7.71681, que define os crimes resultantes de preconceito de cor e 

raça, concedendo proteção jurídica e resguardando as demandas da comunidade LGBTQ+ por 

tutela penal. Dessa forma, o julgamento da ADO 26 fixou a seguinte tese:  

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os 

mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da 

Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, 

que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de 

alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão 

social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos 

primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, 

também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por 

configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). 

 No entanto, a decisão proferida pelo Supremo dividiu opiniões e trouxe à tona o debate 

acerca das competências constitucionalmente atribuídas ao Poder Judiciário. Uma vez que seria 

competência do Poder Legislativo criar tipo penal, não do STF. Segundo o Professor Gustavo 

Badaró82:  

Por outro lado, é perfeitamente possível criar, por lei, delitos específicos, 

criminalizando em um tipo penal próprio a homofobia e transfobia. Há parte 

considerável da sociedade que considera a criminalização da homofobia algo 

necessário. Mas quem deverá o fazer é o Congresso Nacional, não o Poder Judiciário. 

Qualquer das opções, quais sejam, criminalizar ou não criminalizar, penso serem 

compatíveis com a Constituição. Mas isso é tarefa para o legislador, se assim 

considerar que é a vontade da sociedade. 

 Já para o advogado e militante LGBTQ+ Paulo Roberto Vecchiatti83, a decisão do STF 

não extrapola suas atribuições, já que a Corte não criou um tipo penal, tão somente promoveu 

 
81 BRASIL. LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7716.htm. Acesso 24 nov. 2020. 
82 BADARÓ, Gustavo. Legalidade penal e homofobia subsumida a crime de racismo: um truque de 

ilusionista. Disponível em: https://cutt.ly/iho3Qf3. Acesso 24 nov. 2020.  
83 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Supremo não legislou e nem fez analogia ao considerar homofobia como 

racismo. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-ago-19/paulo-iotti-stf-nao-legislou-

equipararhomofobia-racismo. Acesso 24 nov. 2020.  
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https://www.conjur.com.br/2019-ago-19/paulo-iotti-stf-nao-legislou-equipararhomofobia-racismo
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a interpretação constitucional de forma que abrangesse as minorias sexuais historicamente 

oprimidas pela sociedade e pelo Estado:  

As condutas que se enquadrarem no conceito geral e abstrato de racismo reconhecido 

pelo STF (em suma, a inferiorização desumanizante de um grupo social relativamente 

a outro, no contexto de relações de poder social de grupo dominante relativamente a 

grupo dominado) merecerão esse qualificativo. O reconhecimento da homotransfobia 

como crime de racismo não viola o princípio da legalidade penal estrita, por ser 

subsumível a tipo penal já previsto em lei (por exemplo, artigo 20 da Lei 7.716/89, de 

praticar, induzir ou incitar o preconceito e a discriminação por raça), donde respeita 

a legalidade penal formal (lei escrita), por se enquadrar no conceito ontológico-

constitucional de racismo, referendado por precedente histórico do STF (HC 

82.424/RS) e pela literatura negra antirracismo, de sorte que não pode ser considerado 

como “intoleravelmente vago”. Inexiste violação ao princípio da taxatividade, pois 

este sempre admitiu a criminalização por “conceitos valorativos” (conforme supra), 

donde a interpretação do STF respeita a legalidade penal substancial, relativa aos 

princípios da taxatividade e anterioridade (lei certa, estrita e prévia), pois modulados 

os efeitos da decisão. 

 Diante da omissão do Estado brasileiro e a ausência de normas legislativas que visam 

criar políticas que protejam e dignifiquem a população LGBTQ+, é inquestionável a urgência 

em criar medidas legais que tragam a proteção especial de forma a resguardar à integridade das 

minorias sexuais no país. No entanto, com a carência de leis que atendam as demandas da 

comunidade LGBTQ+, a judicialização dessas reinvindicações se apresentou como uma forma 

viável de trazer a proteção jurídica necessária.  

3.2 A IMPORTÂNCIA DO ATIVISMO JUDICIAL NA GARANTIA E MANUTENÇÃO 

DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQ+ 

A abertura do debate sobre a garantia dos direitos das minorias sexuais no campo 

jurídico permitiu a construção da visibilidade de uma comunidade constantemente apagada e 

oprimida socialmente de um modo geral. Apesar da Constituição de 1988 garantir a igualdade 

de direitos a todos, alguns direitos assegurados a todos os cidadãos brasileiros só foram 

reconhecidos à população LGBTQ+ após a judicialização dessas demandas.  

 A atuação do Poder Judiciário em aprovar decisões que abram o caminho para a 

conquista de direitos da população LGBTQ+ brasileira, fundamentada em uma abrangente 

interpretação constitucional, gera um debate entre os juristas acerca das competências 

constitucionalmente delimitadas entre os poderes e da crescente presença do ativismo judicial 
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nas decisões do Supremo Tribunal Federal nas últimas décadas. Segundo o Ministro Roberto 

Barroso84:  

Os primeiros anos de vigência da Constituição de 1988 envolveram o esforço da teoria 

constitucional para que o Judiciário assumisse o seu papel e desse concretização 

efetiva aos princípios, regras e direitos inscritos na Constituição. Pode parecer óbvio 

hoje, mas o Judiciário, mesmo o Supremo Tribunal Federal, relutava em aceitar esse 

papel. No início dos anos 2000, essa disfunção foi sendo progressivamente superada 

e o STF foi se tornando, verdadeiramente, um intérprete da Constituição. A partir daí, 

houve demanda por maior sofisticação teórica na interpretação constitucional, 

superadora da visão tradicional de que se tratava apenas de mais um caso de 

interpretação jurídica, a ser feita com base nos elementos gramatical, histórico, 

sistemático e teleológico. Foi o início da superação do positivismo normativista e de 

sua crença de que a decisão judicial é um ato de escolha política 

O sociólogo Alain Touraine85 não acredita no argumento de que a separação dos poderes 

seja um elemento essencial da democracia, uma vez que a democracia não pode ser definida 

apenas pela separação dos poderes, mas sim pela existência do elo entre sociedade civil, 

sociedade política e Estado. De modo que, segundo Touraine, se cada poder fosse independente 

um do outro, os poderosos utilizar-se-iam das leis para se proteger e proteger seus próprios 

interesses. No entanto, isso só não acontece devido à jurisprudência possibilitar a constante 

transformação das leis, adequando-as à realidade.  

Dessa forma, a judicialização das demandas da comunidade LGBTQ+ representa um 

suspiro diante da nefasta omissão do Poder Legislativo em aprovar leis voltadas a proteção e 

direitos constitucionais às minorias sexuais, de modo que a provocação ao Poder Judiciário se 

apresentou como um meio de garantir esses direitos fundamentais através de ações de controle 

de constitucionalidade pelo STF que, segundo Paulo Bonavides86, tem como objetivo principal 

a defesa do cidadão, das liberdades e da efetivação do Estado Democrático de Direito, 

colocando as instituições a serviço dos direitos humanos.  

A respeito da necessidade de os juízes assumirem uma postura ativista diante de uma 

crescente crise social, Luís Carlos Cancellier Olivo87 argumenta que: 

 
84 BARROSO, Luís Roberto. A razão sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da maioria. In: VIEIRA, 

Oscar Vilhena; GLEZER, Rubens (orgs.). A razão e o voto: diálogos constitucionais com Luís Roberto Barroso. 

São Paulo: FGV, 2016, p.30. 
85

 TOURAINE, Alain. O que é a democracia? 2a ed. Trad. de Guilherme João de Freitas Teixeira. Petrópolis: 

Vozes, 1996, p.51. 
86 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p.511. 
87 OLIVO, Luís Carlos Cancellier. JUÍZES LEGISLADORES: O CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO JUDICIÁRIO, 

p. 108. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15417/13990. Acesso 25 nov.  

https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15417/13990
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Os Juízes, no moderno constitucionalismo, assumem cada vez mais as funções de 

legisladores, mesmo porque necessitam reafirmar seu poder diante do crescimento da 

presença do Executivo nas ações do Estado. Durante muito tempo o Judiciário 

manteve-se afastado dos debates ocorridos na sociedade e os juízes limitavam-se a 

declarar a lei, numa posição pretensamente neutra e imparcial. Hoje em dia essa 

postura não mais se justifica, seja pelo agravamento da crise social, que exige uma 

intervenção direta do Judiciário, seja pela necessidade de defesa dos princípios 

democráticos e constitucionais, muitas vezes subjugados diante da pressão de grupos 

económicos mais fortes, que possuem mecanismos de interferência nas atividades dos 

poderes legislativo e Executivo. Portanto, assumindo o papel de juízes legisladores, 

os magistrados nada mais fazem do que fortalecer a democracia e o equilíbrio entre 

os poderes. 

 No entanto, é necessário dosar essa capacidade interpretativa dos juízes, de modo que 

não extrapole os limites constitucionalmente atribuídos a esses agentes representantes do Poder 

Judiciário. É justamente esse debate que traz à tona os perigos do ativismo judicial ao Estado 

Democrático de Direito, de modo que o Judiciário possa vir a adotar uma postura totalmente 

incoerente a sua atribuição constitucional. Para Plínio Regis Bama Almeida88, apesar da 

importância dada à interpretação constitucional na produção das normas no Brasil, há uma 

crítica em relação à ausência de normas voltadas a conter possíveis excessos dos juízes, o que 

acaba por demonstrar uma inconsistência no próprio ideário da democracia contemporânea, que 

vem a ser chamada de “neoconstitucionalismo à brasileira”. Para o autor, os excessos de um 

ativismo judicial aplicado desproporcionalmente são vistos em manifestações judiciais que 

ignoram o desenvolvimento da metódica argumentativa e sistemática, que descreve o 

neoconstitucionalismo focando apenas no personalismo do juiz, resultando em um capricho que 

é fortalecido “ao permitir com a livre criatividade do juiz um decisionismo agora revestido de 

discurso racional e envolto numa capa moral” que vem se afastando cada vez mais de uma 

tentativa de cientificidade de racionalidade das decisões judiciais.  

 Acerca da capacidade interpretativa do juiz, o Ministro Luís Roberto Barroso89 entende 

que:  

A interpretação constitucional, como a interpretação jurídica em geral, não é um 

exercício abstrato de busca de verdades universais e atemporais. Toda interpretação é 

produto de uma época, de um momento histórico, e envolve as normas jurídicas 

pertinentes, os fatos a serem valorados, as circunstâncias do intérprete e o imaginário 

social. A identificação do cenário, dos atores, das forças materiais atuantes e da 

posição do sujeito da interpretação constitui o que a doutrina denomina de pré-

compreensão. É hoje pacífico que o papel do intérprete não é – porque não pode ser – 

 
88 ALMEIDA, Plínio Regis Baima de. Poder judiciário e política: o dilema do constitucionalismo democrático. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 54; 60;166.  
89 BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas 

no Brasil, p. 110. Disponível em: http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/242. Acesso 05 dez. 

2020. 

http://www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/view/242
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apenas o de descobrir e revelar a solução que estaria abstratamente contida na norma. 

Diversamente, dentro das possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento, a ele 

caberá fazer, com frequência, valorações in concreto e escolhas fundamentadas. 

 Já para Gisele Cittadino90, a interpretação constitucional construtivista é uma 

necessidade decorrente das Constituições das democracias, mas isso não pode ser confundido 

com o ato de “criar direito”:  

Não se pode negar que as Constituições das democracias contemporâneas exigem uma 

interpretação construtivista das normas e dos princípios que as integram e, nesse 

sentido, as decisões dos tribunais especialmente em face de conflitos entre direitos 

fundamentais -têm necessariamente o caráter de "decisões de princípio". No entanto, 

a despeito do fato da dimensão inevitavelmente "criativa" da interpretação 

constitucional-dimensão presente em qualquer processo hermenêutico o que, por isso 

mesmo, não coloca em risco, a lógica da separação dos poderes -, os tribunais 

constitucionais, ainda que recorram a argumentos que ultrapassem o direito escrito, 

devem proferir "decisões corretas" e não se envolver na tarefa de "criação do direito", 

a partir de valores preferencialmente aceitos. As decisões de princípio proferidas pelas 

cortes supremas não podem ser equiparadas a emissões de juízos que ponderam 

objetivos, valores e bens coletivos, pois, dado que normas e princípios constitucionais, 

em virtude do seu sentido deontológico de validade, são vinculantes e não 

especialmente proferidos, a interpretação constitucional deve decidir qual pretensão e 

qual conduta são corretas em um dado conflito e não como equilibrar interesses ou 

relacionar valores.  

Segundo a doutrina defendida por Andreas Krell91, o ativismo judicial moderado, 

aplicado como uma interpretação extensiva da Carta Magna voltada à efetivação dos valores e 

direitos fundamentais, é saudável ao ordenamento jurídico interno, desde que essas decisões 

judiciais resguardem a racionalidade jurídica e possuam fundamentações bem estruturadas, pois 

o ativismo é um fenômeno de caráter jurídico, muito diferente da judicialização da política, que 

é uma questão social contingente.  

 Com isso, o ativismo para o Ministro Luís Roberto Barroso92 seria uma forma de 

participação mais ampla do Judiciário na concretização dos valores constitucionais 

materializados na:  

 
90 CITTADINO, Gisele. PODER JUDICIÁRIO, ATIVISMO JUDICIAL E DEMOCRACIA. Rev. da 

Faculdade de Direito de Campos, nº 2 e nº 3, 2001-2001, p. 141 e 142.  
91 KRELL, Andreas. Para além do fornecimento de medicamentos para indivíduos: o exercício da 

cidadania jurídica como resposta à falta de efetivação dos direitos sociais: em defesa de um ativismo judicial 

moderado no controle de políticas públicas. In: O judiciário e o discurso dos direitos humanos. Org: Enoque 

Feitosa [et al]. Volume 2. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2012. p. 151.  
92 BARROSO, Luís Roberto. JUDICIALIZAÇÃO, ATIVISMO JUDICIAL E LEGITIMIDADE 

DEMOCRÁTICA, 2012, p. 8. Disponível em: 

https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf. Acesso 26 nov. 

2020. 

https://www.direitofranca.br/direitonovo/FKCEimagens/file/ArtigoBarroso_para_Selecao.pdf
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a) aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em 

seu texto e independentemente de manifestação do legislador ordinário; b) 

declaração de inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, 

com base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da 

Constituição; c) imposição de condutas ou de abstenções ao Poder Público, 

notadamente em matéria de políticas públicas. 

As decisões judiciais da ADPF 132 e ADI 4277 proferidas pelo STF, onde foi 

reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo, e a REsp nº 1183378 do STJ que 

ensejou a Resolução nº 175/2013 do CNJ que reconhece o matrimônio igualitário em todo país, 

além da ADO nº 26 que criminaliza a homotransfobia, representam um avanço na efetivação 

de direitos das pessoas LGBTQ+ através da judicialização dessas demandas e do ativismo 

desses tribunais. Embora o tema traga uma grande repercussão dotada de argumentos válidos, 

decidir algo tão importante e fundamental atende à concepção de justiça social e de Estado 

Democrático de Direito, de forma que o perigo real seria o não reconhecimento desses direitos 

fundamentais, seja pela via jurídica ou legislativa.  
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CONCLUSÃO 

O processo de judicialização das demandas de movimentos sociais é crescente e, pelo o 

que pode ser analisado, está apenas começando. A ausência de uma política que represente as 

minorias sociais historicamente oprimidas, entre elas os LGBTQ+, acaba gerando um vão no 

que diz respeito à representatividade e, consequentemente, no desenvolvimento de leis e 

políticas públicas que proporcionem direitos fundamentais às minorias sexuais.  

As tendências de desenvolvimento dos direitos LGBTQ+ na América Latina nas últimas 

décadas se deram, em sua maioria, pela via judicial, de modo que apenas a Argentina e o 

Uruguai reconheceram o direito matrimonial entre pessoas do mesmo sexo através dos seus 

respectivos parlamentos. Já o Brasil, Colômbia, Equador e Costa Risca legalizaram o casamento 

homoafetivo através de decisões das suas Cortes Constitucionais, mostrando que o fenômeno 

da judicialização não acontece somente no Brasil. 

No que diz respeito ao processo de judicialização que ocorreu na América do Norte e 

na Europa, é preciso se atentar ao fato de que quando se compara a evolução desse tema na 

América Latina, no ponto de vista legal, o reconhecimento dos direitos sexuais LGBTQ+ 

decorrem, em sua maioria, de omissão do Estado em não intervir de modo que possa atender 

essas demandas, dando a proteção especial necessária, pautada no conceito de Estado Social. 

Já a jurisprudência, do ponto de vista europeu e norte-americana, tende a enfatizar o direito a 

não-intrusão do Estado nas escolhas e práticas individuais, de modo que o direito à privacidade 

é usado como premissa constitucional para a demanda dos direitos individuais e coletivos das 

pessoas LGBTQ+.  

Como pode ser visto nesta pesquisa, o Poder Executivo desenvolveu programas e 

políticas públicas importantes para a expansão e promoção da cidadania, trabalho, segurança e 

saúde da população LGBTQ+, trazendo à tona o debate acerca das necessidades e 

reinvindicações de direitos da comunidade. Sem dúvidas, foram avanços significativos que 

resultaram em uma maior visibilidade e participação democrática das minorias sexuais na 

política nacional. No entanto, atualmente, programas como o Brasil sem Homofobia caíram no 

esquecimento da população e do próprio Governo Federal. Soma-se isso ao fato de que há uma 

dúvida constante no que diz respeito ao interesse do atual governo em dar continuidade ou 

desenvolver novas políticas públicas no campo da sexualidade.  
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 A hipótese de que o Congresso Nacional é omisso ao desenvolvimento de leis favoráveis 

aos direitos da comunidade LGBTQ+ se confirma nesta pesquisa, levando em conta que, apesar 

de diversos projetos de leis visando a regulamentação de direitos das minorias sexuais visando 

direitos básicos, nenhum deles chegou a ser votado em plenário, mostrando a tendência 

conservadora e moralista do legislativo brasileiro, que tem ignorado todos os dados dos recordes 

negativos que o Brasil acumula no que diz respeito a violência contra pessoas LGBTQ+.  

Além de que o surgimento de movimentos religiosos fundamentalistas, principalmente 

o neopentecostal, se apresenta no cenário político como um novo impasse para o 

desenvolvimento de políticas públicas para a população LGBTQ+, não só no Brasil, como em 

toda a América Latina. Ainda há uma grande dificuldade em afirmar a laicidade do Estado nas 

jovens democracias latino-americanas, decorrente da influência histórica que a Igreja Católica 

possui nesses países, o que dificulta um debate amadurecido e democrático com a sociedade a 

respeito dos direitos das minorias.  

A autodenominada, por exemplo, “Bancada Evangélica” é um movimento crescente no 

Congresso Nacional, com uma significativa quantidade de parlamentares e possui uma enorme 

influência em todo o país, mobilizando milhões de eleitores em favor de políticas anti-LGBTQ+ 

e reagindo de forma contrária a qualquer projeto de lei favorável à dignificação de pessoas 

LGBTQ+. 

Com isso, se confirma a primazia do Poder Judiciário em promover direitos e garantias 

para a população LGBTQ+ no Brasil através de decisões judiciais pautados em uma 

interpretação constitucional de caráter progressista, guiadas pelos princípios que regem os 

direitos humanos.  

Foi somente através de decisões judiciais que a comunidade LGBTQ+ conquistou 

direitos importantes e históricos como o casamento civil igualitário, adoção por casais 

homoafetivos, a criminalização da LGBTQfobia, entre outros.  

O debate acerca do ativismo judicial, com suas críticas e defesas, e de como ele tem sido 

usado por juízes como forma de atender as demandas do movimento LGBTQ+ é extenso e 

aborda pontos importantes e necessários. No entanto, o entendimento firmado nesta presente 

monografia é que, por se tratar de direitos fundamentais, as demandas são de caráter urgente e 

devem ser atendidas como forma de garantir o acesso a esses direitos. Seja pela via jurídica ou 

legislativa, os direitos humanos não podem esperar. E levando em conta a omissão do Poder 

Legislativo em tratar essas demandas, os direitos das pessoas LGBTQ+ não podem estar à 
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mercê da melhor vontade dos nossos legisladores em mudar o status quo das minorias sexuais 

no Brasil, de forma que a judicialização dessas demandas surgiu como uma ferramenta viável 

e necessária, tornando o Poder Judiciário, junto com seu ativismo judicial, responsável pela 

garantia e manutenção dos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transsexuais, entre 

outros, no Brasil. 
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