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RESUMO 

 
 
A diversidade sexual emerge no continente americano como sendo um dos temas mais 
relevantes no tocante à proteção e à promoção dos direitos humanos. A partir da 
redemocratização de grande parte dos Estados Sul-americanos iniciada na década de 80, 
iniciou-se uma discussão acerca da ampliação do conceito de igualdade no sentido de inserir o 
direito à diferença como outra expressão da dignidade da pessoa humana, cujos estudos foram 
encabeçados a partir do que convencionou-se chamar de Hermenêutica da Diversidade. Nesse 
cenário o Direito Internacional dos Direitos Humanos apresenta-se como o principal 
responsável pelo processo de reconhecimento da diversidade sexual como um direito humano, 
permitindo a alocação de temas como a sexualidade e o gênero na agenda dos principais órgãos 
regionais de proteção dos direitos humanos, assim como na agenda de alguns Estados, os quais 
em razão de suas políticas de promoção da diversidade passaram a ser considerados 
empreendedores normativos no tocante ao livre exercício da sexualidade humana. Nesse 
sentido, pretende-se com a presente dissertação analisar o processo de reconhecimento da 
diversidade sexual como direito humano no âmbito no âmbito do Sistema Interamericano de 
proteção, verificando o potencial normativo da Argentina, do Brasil e do Uruguai no tocante à 
adoção de normas domésticas de promoção da diversidade sexual. Pretende-se também analisar 
a normativa internacional denominada Convenção Interamericana contra todas as formas de 
Discriminação e Intolerância enquanto primeiro tratado produzido pelo Sistema Interamericano 
para a proteção da sexualidade considerada um direito digno de tutela. A pesquisa mostrou que 
após a partir do posicionamento adotado pela Comissão e Corte Interamericanas quanto ao 
exercício da sexualidade, países como a Argentina, o Brasil e o Uruguai, promoveram um 
expressivo progresso no campo das liberdades individuais e no campo das políticas públicas 
alocando a sexualidade como um efetivo direito digno de proteção estatal. 
 
PALAVRAS- CHAVE:  Diversidade sexual; Empreendedorismo normativo em matéria de 
direitos humanos; Hermenêutica da Diversidade; Sexualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RESUMÉN 
 
La diversidad sexual emerge en las Américas como una de las cuestiones más importantes en 
relación con la protección y promoción de los derechos humanos. A partir de la democratización 
de la mayor parte de los Estados Sudamericanos en los años 80, se ha iniciado una discusión 
acerca de la ampliación del concepto de igualdad con el fin de introducir el derecho a la 
diferencia como otra expresión de la dignidad de la persona humana, cuyos estudios fueron 
encabezado de lo que se llamaba La hermenéutica de la Diversidad. En este escenario, el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos aparece como el principal responsable por el 
proceso de reconocimiento de la diversidad sexual como un derecho humano, lo que permite la 
asignación de temas tales como la sexualidad y el género en la agenda de los principales órganos 
regionales de protección de derechos humanos, así como en la agenda de algunos Estados, que 
por su promoción de políticas de diversidad han llegado a ser considerados empresarios 
normativos en relación con el libre ejercicio de la sexualidad humana. En este sentido, se 
pretende con esta tesis analizar el proceso de reconocimiento de la diversidad sexual como un 
derecho humano en el marco del sistema interamericano de protección, comprobando el 
potencial normativo de Argentina, Brasil y Uruguay con respecto a la adopción de normas 
internas promoción de la diversidad sexual. También tenemos la intención de analizar la norma 
internacional llamada Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e 
intolerancia como el primer tratado producido por el sistema interamericano para la protección 
de la sexualidad como un derecho digno de protección. La investigación ha demostrado que 
después de la posición adoptada por la Comisión y la Corte Interamericana respecto al ejercicio 
de la sexualidad, países como Argentina, Brasil y Uruguay promovieron un progreso 
significativo en el campo de las libertades individuales y en el campo de las políticas públicas 
de asignación de la sexualidad como un derecho que necesita de una protección efectiva del 
Estado. 

 
PALABRAS CLAVE : Diversidad Sexual; Espíritu empresarial normativa en el ámbito de los 
derechos humanos; Hermenéutica de la Diversidad; Sexualidad. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A sexualidade é parte essencial de cada pessoa e está presente em nosso cotidiano 

ainda que as vezes não tenhamos claramente conta dessa presença. Efetivamente, apesar de não 

direcionarmos atenção para esse tema como o fazemos com outros eventos do dia-a-dia, a 

sexualidade tem a ver com a vida de todas as pessoas, não importando nessa influência se somos 

de pele branca ou negra, se somos cristãos, judeus, mulçumanos, budistas, hinduístas ou 

simplesmente não crentes. A sexualidade atravessa nossa vida tanto como o sangue que corre 

em nossos corpos. 

Dentro dessa cotidiana presença, é frequente também encontrarmos nos diversos 

meios de comunicação notícias que estão ligadas à sexualidade e a como ela pode afetar as 

vidas e relações humanas. A intenção de algum país em seguir sancionando com duras penas 

aos homossexuais por amarem-se em privado; a discussão sobre se os homossexuais devem 

participar ativa e publicamente nas forças armadas; as manifestações em vias públicas em favor 

de uma sexualidade aberta, mas reprimida a golpes pela polícia; os protestos praticados por 

alguns setores religiosos, que apontam a “imoralidade” do século XXI; ou as acaloradas 

disputas em um parlamento para aprovar uma lei que busque mudar para sempre uma das 

instituições centrais da civilização humana como é o casamento, são parte desse mundo que 

com toda a visibilidade que possui, segue sendo invisibilizado por e para muitos. Tudo isso é 

parte de uma realidade da qual o direito precisa intervir com sua vocação normativa. 

O que relatamos acima serve para mostrar que, ainda que à primeira vista as 

relações entre sexualidade e direito possam se mostrar distantes ou mesmo inexistentes, o certo 

é que os pontos de conexão são evidentes, seja quando se põe atenção nos exemplos antes 

indicados, seja quando se tem claro que o direito existe e que sua vocação parte da ideia de 

proteger a dignidade de todas as pessoas através do reconhecimento dos direitos humanos1. 

Assim, inicialmente, essas relações nos dizem que a sexualidade se relaciona com 

a origem da vida e o início de nossa condição de sujeitos de direito. Todavia, a sexualidade é 

muito mais do que o aspecto reprodutivo de nossas vidas. Ela se relaciona com a forma como 

vivemos, com a forma como sentimos e como nos identificamos para construir nossa identidade 

                                                           
1 A expressão “direitos humanos” é sem dúvida uma das mais usadas nos planos político e jurídico. Mas, para 
além dessa expressão, existem outras que se utilizam na linguagem acadêmica para se referir à mesma ideia: 
direitos naturais, direitos morais, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, direitos individuais, direitos 
inatos, direitos do cidadão, direitos fundamentais. O importante frente à diversidade terminológica é ter claro que 
cada um desses nomes têm uma origem e uma razão que os fundamenta, sem que então específico o uso de um ou 
de outro. A situação das concepções fundamentadoras dos direitos humanos está em direta relação com, o nome 
ou terminologia que se use para se referir a esses direitos, já que cada um deles encobre uma distinta fundamentação 
com implicações históricas, culturais, ideológicas, sociais, políticas e até econômicas. 



 

 

pessoal ao longo da vida. Nesse sentido, a sexualidade tem relação com nossos comportamentos 

individuais e coletivos, sendo através dela que expressamos desejos, afetos ou sentimentos 

maiores e vamos dando vida a uma série de relações nos distintos ciclos da vida. 

Por sua parte, a educação que recebemos, a cultura em que crescemos e os modelos 

que cada uma delas produz sobre as instituições sociais, refletidas em crenças e em 

determinadas formas de expressão e linguagem, produzem em cada um de nós uma especial 

relação com a sexualidade, que condiciona a sua vez os gêneros masculino e feminino em cada 

tempo e lugar, desde como estes podem atuar ou não no interior de certas instituições que 

moldam nossa vida social e geram a inclusão ou exclusão de cada um em seu próprio meio. 

Assim, o direito se encontra com a sexualidade quando intervém desde seu rol de 

ordem normativo que rege os sujeitos e suas distintas relações ao largo da vida humana, em 

muitas das quais a sexualidade é relevante e toma lugar destacado na construção e vivência 

dessas relações que, muitas vezes, se desenvolvem a partir de marcos inequitativos e 

discriminatórios2.  

Justamente quando se produzem situações discriminatórias e a ordem jurídica 

interna não é capaz de reparar a distinção injustificada é que deve intervir o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, a partir do que é seu grande princípio orientador, qual seja 

a subsidiariedade ou a complementariedade, que se traduz na aplicabilidade de seus princípios, 

regras e instituições quando os direitos nacionais não querem ou não podem resolver a negativa 

ao gozo e exercício de um direito por parte de alguém submetido à jurisdição de um 

determinando estado. 

Esse direito tem, desde seu nascimento formal em 19453, um princípio articulador 

chamado igualdade, que inicialmente toma manifestação normativa na regra de não 

discriminação reconhecida em quase todos os tratados e instrumentos internacionais de direitos 

humanos, mas que resta diariamente vulnerado em razão da sexualidade de alguns destinatários 

e da forma como ela é vivida, fazendo com que se vivam relações em condições desiguais, o 

que nos reconduz à ideia trazida em linhas iniciais e prova a intima conexão que existe entre 

direito e sexualidade. 

                                                           
2 Nesse trabalho, assumimos uma concepção normativa do direito, seguindo o entendimento de Norberto Bobbio. 
Isso parece mais completo do que os enfoques meramente institucionais ou relacionais dados ao Direito, enquanto 
ciência. 
3 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p.  120. 
 



 

 

Partindo-se das premissas acima trazidas o objetivo geral da presente dissertação é 

estudar a sexualidade desde uma perspectiva jurídica internacional, analisando o processo de 

inserção dessa perspectiva da vida humana no rol de direitos humanos dentro Sistema 

Interamericano de proteção dos direitos humanos, e dentro dos ordenamentos jurídicos da 

Argentina, do Brasil e do Uruguai, os quais, segundo demonstraremos no decorrer desse 

trabalho, tornaram-se referência nacional e internacional na promoção da sexualidade como um 

direito humano.  

Como objetivo específico sinalizamos conhecer e averiguar os conceitos que 

definem os temas ligados à sexualidade humana, bem como o surgimento da hermenêutica da 

diversidade, com vistas a reconstruirmos a importância do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos na efetividade da Dignidade da Pessoa Humana, princípio por meio do qual se 

fundam as ideias de igualdade e respeito às diferenças.  

Ainda como objetivo específico apontamos a realização de um estudo minudente 

sobre a primeira Convenção Americana que estabelece os parâmetros de proteção da 

sexualidade como um direito decorrente da dignidade humana, analisando suas principais 

definições, os campos de atuação dessa normativa e os efeitos que dela se esperam a partir de 

sua entrada em vigor. Indicamos ainda compreender o conceito de empreendedorismo 

normativo em matéria de direitos da diversidade sexual, arrolando as principais iniciativas 

domésticas dos países em estudo, afim de demonstrar a influência do reconhecimento da 

diversidade sexual como um direito humano nos respectivos ordenamentos jurídicos.  

Por fim, a título de estudo paradigma, objetivou-se analisar a perspectiva estatal 

encabeçada pela República Argentina no tocante à identidade de gênero, com a intenção de 

demonstrar os possíveis resultados que poderão ser obtidos no Brasil caso seja aprovada a Lei 

de Identidade de Gênero em trâmite perante o Congresso Nacional. 

A hipótese que compreendeu toda a linha investigativa partiu das seguintes 

afirmações: o reconhecimento, por parte do Direito Internacional dos Direitos Humanos, da 

diversidade sexual como um direito humano, teve influência direta nos ordenamentos 

domésticos da Argentina, do Brasil e do Uruguai. Outra hipótese que compreendeu a presente 

investigação é a de que o Direito Internacional dos Direitos Humanos, aplicado por meio dos 

Organismos Interamericanos influenciou na posição política internacional desses países em 

relação a temas ligados à diversidade sexual. 

Desde um ponto de vista metodológico, a investigação seguiu o método qualitativo, 

e como técnica, utilizou-se a análise documental e o estudo de fontes secundárias, tais como 

doutrina dos principais jus-internacionalistas e outros especialistas dedicados à análise dos 



 

 

distintos alcances dos temas investigados; análise de instrumentos internacionais de diversos 

valores jurídicos, e os trabalhos preparatórios para sua elaboração; opiniões de órgãos 

internacionais de proteção de direitos humanos, como por exemplo, os órgãos de vigilância dos 

tratados; e jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos, selecionada com 

base em sua relevância. Ademais, pela especial natureza da investigação nos valemos também 

de documentos originários da imprensa escrita e de informações angariadas por organizações 

não governamentais e outros atores internacionais. 

No tocante ao âmbito dos estudos, a abordagem será feita desde o ponto de vista do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, pelo qual se analisará essencialmente a dimensão 

jurídica e social do reconhecimento da diversidade sexual como direito humano, demonstrando 

o impacto e o alcance desse posicionamento.  

Inobstante a disciplina eminentemente jurídica que guiou a realização da presente 

dissertação, é importante registrar que, por sua especial natureza, o tema em estudo não é uma 

questão cuja analise deva ser considerada somente desde uma perspectiva jurídica-

internacional, sendo indispensável, para lograr os objetivos propostos, contarmos com o auxílio 

de outras disciplinas muito vinculadas ao direito. A história, a filosofia política, a sociologia, 

as relações internacionais e claro, a ciência política, são essenciais para compreendermos o 

alcance que tem a ideia de diversidade sexual como parte dos direitos humanos, assim como 

para analisar o direito à diferença como parte do direito à igualdade jurídica.  

O mesmo se pode dizer sobre a sexualidade e tudo o que dela emana, para cuja 

compreensão, nos valeremos de disciplinas aparentemente alheias ao direito como a biologia, 

a psicologia e a sociologia. Nesse sentido, durante a leitura do trabalho, será possível encontrar 

referências a tais disciplinas, especialmente na realização de um estudo inicial acerca da 

sexualidade humana e suas principais manifestações, conformando a investigação em um 

trabalho de enfoque multidisciplinar. 

No capítulo inicial realizamos um recorrido histórico para situar o leitor quanto ao 

enfoque que será dado ao tema. Realizamos uma construção histórica, desde o ponto de vista 

da Ciência Política e do Direito Internacional, para enfim chegarmos ao Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, que surge em meados do século XX. O processo de internacionalização 

e a concretização dos direitos humanos são, pois, os objetos do capítulo inicial. 

O capitulo que se segue busca demonstrar as raízes históricas e políticas que deram 

início à percepção da sexualidade como uma das diversas nuances do homem político, dando 

especial ênfase à exposição de conceitos importantes para o entendimento da proposta do 

presente trabalho, para em seguida analisarmos o surgimento da Hermenêutica da Diversidade, 



 

 

demonstrando suas bases jurídicas e histórico-políticas. Procedemos com um recorte temático 

para direcionarmos nossos estudos à ideia de diversidade sexual disseminada pela Organização 

dos Estados Americanos – OEA, para em seguida analisarmos como, a partir de algumas 

normativas desse organismo internacional, a diversidade sexual passa a ser considerada um 

direito humano. 

No capítulo subsequente trataremos de estudar a dignidade da pessoa humana 

enquanto núcleo responsável pela inserção da sexualidade humana como um direito tutelado 

pelo Sistema Interamericano. Nesse mesmo capítulo faremos um estudo no sentido de se 

verificar como e a partir de quais perspectivas foi possível a realização de interpretações que 

levassem os órgãos do Sistema Interamericano a concluírem pela inserção da sexualidade como 

uma decorrência de outros direitos protegidos pelas convenções e tratados da OEA. 

No que se segue buscamos analisar qual é o papel do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos na concretização da sexualidade como um direito humano, registrando o 

importante avanço angariado pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a partir da 

positivação convencional da proibição da discriminação em razão da orientação sexual e do 

gênero. 

No último capítulo condensamos os principais objetivos do presente trabalho. Nele 

estudamos o novel conceito de empreendedorismo normativo em matéria de direitos ligados à 

sexualidade humana, dando especial ênfase às práticas normativas encabeçadas pela Argentina, 

pelo Brasil e pelo Uruguai nos últimos anos. Ainda nessa perspectiva analisamos o papel 

específico do Brasil como um dos maiores empreendedores de normas ligadas ao tema em 

âmbito internacional e ao fim, a título de estudo paradigma, analisamos o caso da Argentina 

quanto ao tema da identidade de gênero, trazendo para a análise números colhidos de uma 

pesquisa realizada em 2013 – divulgada em 2014 – através da qual demonstrou-se que as 

políticas públicas realizadas pelo Estado, após a publicação da Lei de Identidade de Gênero, 

proporcionaram um aumento expressivo no número de acesso aos serviços de saúde, de 

educação, de oportunidades de empregos formais e de convivência pacífica com a sociedade. 

A análise dos dados demonstrou que a cidadania dos destinatários foi reiterada em diversos 

níveis, podendo, tais dados, servirem de base para a discussão parlamentar no Brasil, do projeto 

de lei que intenta estabelecer os parâmetros do exercício da identidade de gênero em nosso país. 

 

 

 

 



 

 

2 OS DIREITOS HUMANOS: CONCRETIZAÇÃO E INTERNACIONA LIZAÇÃO 
 

Locução bastante desgastada pelo seu mau uso, normalmente associada à proteção 

de marginais em detrimento da proteção de suas vítimas, os direitos humanos, ao contrário, têm 

significado que transcende a essa concepção reducionista, para não dizer simplória. Nesse 

sentido, no presente capítulo buscaremos identificar o conceito de direitos humanos, assim 

como registrar, numa perspectiva transversal da história, a relação intrínseca existente entre a 

formação do Estado Moderno e a afirmação histórica dos direitos humanos.  

Essa análise introdutória partirá das teorias acerca do surgimento dos direitos 

humanos, de um lado por meio do cristianismo, de outro por intermédio do jusnaturalismo, 

estudando como os ideais liberais propagados pelas revoluções atlânticas (Inglesa, Americana 

e Francesa) serviram de base para a construção do conceito moderno de direitos humanos, o 

qual foi finalmente criado após o fim da Segunda Guerra Mundial, oportunidade em que se 

verifica na história o processo de internacionalização dos direitos humanos, responsável pela 

inserção de sua proteção nos textos constitucionais modernos.  

 

2.1 O SURGIMENTO DO ESTADO MODERNO E SUA RELAÇÃO COM OS DIREITOS 
HUMANOS 
 

A ideia de ser o homem um sujeito de direito está intimamente ligada à própria 

formação do Estado moderno4. Diz-se isso porque foi a partir da noção de limitação do poder 

estatal que eclodiram as revoluções que propunham um reanálise sobre a Teoria do Estado até 

então vigente, dando, a partir daí, ênfase à proteção do homem e de sua propriedade, fazendo 

surgir as primeiras noções sobre o que seriam os direitos humanos. 

A busca pelo conceito de direitos humanos sinaliza a análise de dois aspectos. O 

primeiro deles aponta para uma análise dos primeiros fundamentos desses direitos, o que vem 

a ser um tema de grande importância para a filosofia e para a ciência política. O segundo é a 

própria abordagem jurídica que se faz em relação a esse tema, que tem aproximação com o 

conjunto de normas internacionais que os definem e que também regulam os mecanismos de 

proteção nacional e internacional garantes dos direitos da pessoa humana. Partindo-se desses 

dois aspectos, tem-se que a expressão direitos humanos pode se referir a situações de cunho 

                                                           
4 Estado moderno é a denominação atribuída à nova conformação da Teoria do Estado.  O Estado constitucional 
de direito que surge a partir das revoluções atlânticas deu início a atual teoria do Estado, na qual exige uma série 
de comandos legais para garantir a alternância do poder e a vigilância das decisões emanadas dos poderes do 
Estado, pelos próprios poderes. 



 

 

político, social ou cultural diversas, de maneira que o conceito que se pretende encontrar 

alcança um caráter fluido e de continua definição, o que faz com que cada autor encontre o 

conceito mais apropriado para a referida expressão. 

Para o autor Louis Henkin5, a expressão direitos humanos constitui um termo de 

uso comum, mas que não está definida de forma categórica. Aponta, pois, que os direitos 

humanos devem ser considerados como aqueles incluídos nas reivindicações de ordem moral e 

política que no contexto da contemporaneidade, todo o homem e toda mulher tem ou deveria 

ter perante um determinado contexto social ou político, como um direito e não apenas por amor, 

graça ou caridade. Partindo dessa visão, podemos considerar que os direitos humanos vêm a ser 

aqueles direitos que o homem e a mulher possuem pelo simples fato de serem humanos. 

Nessa perspectiva é que podemos afirmar que os direitos humanos foram alvo de 

uma significativa evolução no decorrer da história mundial, seja no que diz respeito à sua 

definição jurídica, ou mesmo no tocante ao seu aspecto material. Em razão da historicidade6 e 

da afirmação dos direitos humanos7 é que autores com Hannah Arendt8 costumam falar em 

direitos humanos como um construído e não como um dado. 

Com efeito, a noção do que se entende por direitos humanos, em linhas gerais, não 

é algo novo. A noção moderna, como dito acima, advém do surgimento do Estado de Direito, 

mas seu embrião está ligado à valoração da pessoa humana, valor presente já no início do 

cristianismo. O professor Celso Lafer9, em obra dedicada à contribuição de Hannah Arendt para 

                                                           
5 DE SÁ NETO. Clarindo Epaminondas. O sistema Interamericano de Direitos Humanos e a proteção dos 
direitos sociais e econômicos na América Latina. Juris rationis (UnP), v. 5, p. 11-22, 2012. 
6 A historicidade dos direitos humanos demonstra-se pela trajetória de lutas para se chegar à sua própria concretude 
formal. Inicialmente os direitos do homem se fundamentam na natureza, como inerentes à própria natureza do 
homem, que ninguém lhe pode subtrair: são direitos naturais e universais que pertencem ao homem, 
independentemente do Estado, como direito à vida, à liberdade, à sobrevivência e também à propriedade; 
posteriormente passam à categoria de direitos positivos, porém particulares a cada Estado que os reconhece, 
quando firmados nas Constituições de cada Estado; e, sendo positivados na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, tornam-se direitos formais universais. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004, p. 30. 
7 Trata-se de uma fase, dentro da historicidade dos direitos humanos, cujo início pode ser marcado com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, na qual a afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, 
universal e positiva. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 70. 
8 Hannah Arendt começou a escrever “As origens do totalitarismo” logo depois da guerra. Após sua chegada aos 
Estados Unidos em 1941, ela se dedicou, sobretudo, às questões ligadas à situação dos judeus, colaborando com 
várias revistas ligadas aos imigrantes europeus e participando intensamente dos debates travados por intelectuais 
que haviam sido obrigados a fugir de seus países de origem. A partir de sua análise sobre o que gerou o 
totalitarismo, a autora estuda o que aconteceu para que houvesse uma ruptura entre o que já se havia construído 
sobre direitos fundamentais e o nazismo da primeira metade do século passado. Conclui em seu texto que essa 
ruptura faz com que os Direitos Humanos sejam um construído decorrente da estruturação do próprio estado. 
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estud. av., São Paulo, 
v. 11, n, 30, 1997, p. 134. 
9 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estud. av., São Paulo, 
v. 11, n, 30, 1997, p. 119. 



 

 

a construção dos Direitos Humanos, afirma que foi o cristianismo o responsável pela ideia de 

humanidade do homem ao proteger o seu valor absoluto enquanto pessoa, o que refletiu nos 

anseios das revoluções atlânticas10. 

Norberto Bobbio11, em sentido contrário, afirma que a doutrina que cria os direitos 

humanos é nascente da filosofia jusnaturalista12. Para ele, o jusnaturalismo serviu para justificar 

a existência de direitos pertencentes ao homem enquanto ser humano, já que essa ideia parte da 

hipótese de um estado de natureza, onde não existia a figura do Estado na acepção moderna de 

seu conceito, onde os direitos do homem são poucos e essenciais, tais como o direito à vida, à 

sobrevivência, à propriedade, à liberdade etc. 

É a partir da laicização do Estado, o que passa a ocorrer como uma consequência 

da doutrina jusnaturalista, que se surge a acepção moderna de direitos humanos13. O liberalismo 

emergente propõe uma concepção de caráter contratualista de direitos humanos, o que pode ser 

claramente percebido no texto da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, assim como 

na Declaração de Virgínia e na Declaração Norte-Americana de independência, todas criações 

do século XVIII. Desses textos é que surgiram as primeiras ideias extraídas do conceito 

moderno de direitos humanos, as quais compuseram os textos das principais constituições dos 

Estados liberais e que foram amplamente inspiradas em John Locke e em Jean Jacques 

Rousseau, conforme análise feita por Júrgen Habermas14. 

Contudo, mesmo antes das ideias propagadas pelo Liberalismo, a Carta Magna 

havia surgido no Reino Unido em 121515, como um instrumento de limitação dos poderes dos 

reis e rainhas; é importante também ressaltar o surgimento da burguesia e sua luta contra o 

feudalismo, o que já demonstrava o descontentamento do povo com o sistema político então 

vigente, já revelando nessa época um embrião da concepção do que mais tarde se entenderia 

                                                           
10 As revoluções atlânticas foram a Revolução Inglesa, a Americana e a Francesa, nos séculos XVII e XVIII.  
11 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 68. 
12 Para Luís Roberto Barroso, o termo jusnaturalismo identifica uma das principais correntes filosóficas que têm 
acompanhado o Direito ao longo dos séculos, fundada na existência de um direito natural. Sua ideia básica reside 
no reconhecimento de que há, na sociedade, um conjunto de valores e de pretensões humanas legítimas que não 
decorrem de uma ordem jurídica emanada do Estado, isto é, independem do direito positivo. BARROSO, Luis 
Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 
transformadora. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 318). 
13 O moderno conceito de direitos humanos surge baseia-se na concepção de que toda a nação tem a obrigação de 
respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade internacional têm o direito 
e a responsabilidade de protestar, se um Estado não cumprir suas obrigações. PIOVESAN, Flávia. Temas de 
Direitos Humanos. Ed. Max Limonad: SP,1998. 
14 (...) Direitos Humanos em sentido moderno remontam à Virginia Bill of Rights e à Declaração de Independência 
norte-americana de 1976, bem como à Déclaration des droits de l´homme et du citoyen, de 1789. Essas declarações 
são inspiradas pela filosofia política do direito racional, especialmente por Lock e Rousseau. HABERMAS, 
Júrgen. A inclusão do outro – estudos de teoria política. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2007, p. 221. 
15 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
394. 



 

 

por Estado Liberal, este, responsável pela propalação da ideia de direitos fundamentais através 

das revoluções ocorridas no século XVIII. 

Foi a partir do Liberalismo que o estado passou a ser encarado como uma criação 

do homem, o que viabilizou a ideia do contratualismo, pois se deslocou a ideia do poder 

absolutista a partir da divindade, que foi entregue/outorgado ao monarca de forma irreversível 

e também inquestionável, para um poder entregue ao governante pelas mãos do cidadão. Foi a 

partir desse deslocamento de poder que abriu-se o caminho para a inserção da pessoa humana 

como um valor fonte do direito. 

O professor Eduardo Bittar16 afirma que em Hobbes o contratualismo aparece 

certificando que o Estado é uma real criação do homem. No entanto para o autor, Hobbes 

entrega o poder a um soberano, o qual fica à frente do estado civil, que surge a partir do 

melhoramento do estado anterior, o natural, limitando dessa maneira as liberdades individuais. 

Sobre esse aspecto do contratualismo, Bobbio17 afirma que em Hobbes a figura do Estado é 

concebida como um “homem artificial”, dentro do qual o soberano é tido como a alma; os juízes 

são concebidos como articulações; as sanções e os prêmios são tidos como um nervo, etc. 

John Locke, ao seu turno, erigiu a ideia de Estado a partir da criação humana, de 

origem eminentemente contratual. Bobbio, nesse sentido, afirma que a partir de fatores como o 

secularismo e a laicização do Estado, o poder perde sua ligação histórica com as divindades, 

concluindo que em Locke o estado de natureza, ao contrário do que se verificava nas ideias de 

Hobbes, seria “um estado real e historicamente constitutivo do passado da humanidade”18. 

Em Hobbes constata-se que o soberano é tido como absoluto, já em Locke é 

perceptível o direito à resistência em relação ao soberano, que exerce o seu mandato de forma 

desvirtuada19. Aliás, é importante registrar que foi a partir da concepção do direito de resistência 

que Locke passou a ser apontado como o real fundador da doutrina política liberal, o que 

                                                           
16 O Leviatã, como assim chamado por Hobbes, é o monstro legendário utilizado para ilustrar a figura artificial do 
Estado, criada pelo homem para substituir o estado de natureza, belicoso, em que se vivia antes de sua existência. 
Aduz Bittar que o homem é o artifex, ou seja, um ser capaz de não somente reproduzir, imitar a natureza, mas 
também de aperfeiçoá-la, melhorá-la, dar-lhe um fim mais nobre e capacitá-la a servir aos bons fins humanos. 
BITTAR, Eduardo. C. B. Curso de Filosofia Política. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 164-165. 
17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 56. 
18 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 55. 
19 Sobre o tema a autora Yara Frateschi afirma que o que caracteriza uma monarquia absoluta é a concentração 
dos poderes e a não submissão do monarca às leis. Hobbes, para ela, entendia que a superioridade do monarca em 
relação à lei é condição necessária para que se mantenha um governo. Já Locke precisou alterar esse ponto e 
submeter o monarca à lei civil. Locke acredita que não pode haver segurança nessa situação apontada por Hobbes. 
FRATESCHI, Yara. John Lock: Estado e Resistência. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto (Org). Curso de Filosofia 
Política – Do nascimento da filosofia a Kant. São Paulo: Atlas, 2008, p. 345.  



 

 

segundo Celso Lafer, subsidiou a ideia de que a primeira função do Estado é proteger o direito 

dos indivíduos20. 

O direito de resistência criado por Locke vem sendo utilizado na análise do corrente 

processo de afirmação histórica dos Direitos Humanos, de forma a ter sido positivado em vários 

instrumentos internacionais a exemplo da Declaração do Bom Povo da Virgínia, da Declaração 

de Independência dos Estados Unidos da América, ambas do ano de 1776, assim como nas 

Declarações Francesas dos Direitos do Homem e do Cidadão, dos anos de 1789 e 179321. Nessa 

linha, podemos afirmar que o direito à resistência é antecedente do próprio contrato social, 

sendo parte condicionante à existência deste, já que ligado ao jusnaturalismo e também ao 

individualismo22. 

Com efeito, as teorias contratualistas foram influenciadas pela própria noção de 

individualismo, que passou a direcionar o Estado Liberal, desde sua formação. O fundamento 

do individualismo é extraído do jusnaturalismo, o qual, segundo Bobbio, era considerado como 

a secularização da ética cristã23; essa noção de individualismo foi amplamente contestada pela 

visão que entendia o homem como um ser membro de um conjunto, a sociedade, pois segundo 

seus idealizadores, a sociedade deveria estar acima dos indivíduos. Assim, o individualismo, 

percussor das teorias contratualistas, consistiria no fato de que o indivíduo deveria ser primeiro 

valorado, para que depois o Estado o fosse24.  

Como dito em linhas anteriores, o direito à resistência funciona como um elemento 

de afirmação dos Direitos Humanos, vez que consta de diversas declarações acerca desses 

direitos. Sendo assim, o referido direito serviu para justificar a destituição do poder daquele 

governante considerado faltoso, corroborando num retorno ao estado de natureza, o qual para 

Locke é um estado de liberdade que oferece a possibilidade de reconstrução ou regeneração do 

próprio Estado25. 

Também Rousseau faz críticas às ideias de Hobbes no tocante ao estado de natureza, 

afirmando, segundo Filipe Gonçalves Silva26, que sua impropriedade é verificada numa ilusão 

retrospectiva que insere paixões típicas do estado civil nos cuidados que os selvagens possuem 

                                                           
20 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estud. av., São Paulo, 
v. 11, n, 30, 1997, p. 187. 
21 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a contribuição de Hannah Arendt. Estud. av., São Paulo, 
v. 11, n, 30, 1997, p. 189. 
22 Ibid. 
23 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 56. 
24 Ibid., p. 55-56. 
25 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São 
Paulo: Cia das Letras, 1988, p. 190. 
26 SILVA, Felipe Gonçalves. Rousseau e a soberania da vontade popular. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto 
(Org). Curso de Filosofia Política – Do nascimento da filosofia a Kant. São Paulo: Atlas, 2008, p. 359-360. 



 

 

com sua vida, qual seja, o desejo de sempre querer mais, atrelado ao medo de ter uma morte 

violenta27. Nesse aspecto, registre-se que Rousseau elege a ideia do contrato social como sua 

principal preocupação, chegando a afirmar que a vontade individual estaria preterida em relação 

à vontade geral, uma vez que o contrato social seria um acordo estabelecido com vistas a fundar 

a sociedade, figurando, pois, como um divisor de águas entre o que se concebia como estado 

de natureza e o estado civil em que vivem os homens. 

A partir dessas ideias iniciais, podemos perceber que o Estado divino vai deixando 

de existir e então por meio dessa separação entre Estado e divindade, o homem assume um 

prestigiado valor fonte, e o Estado se dá por meio de um contrato. Inobstante a teoria 

Hobbesiana direcionar sua atenção para um poder absoluto como uma forma de sair do estado 

da natureza, as teorias contratualistas que se seguiram demonstraram uma nova perspectiva ao 

colocar o homem como um valor de que todo o Poder Estatal deveria se preocupar, visando 

garantir como um fim máximo a preservação da pessoa humana, dando-lhe a prerrogativa de 

participar na tomada de decisões em relação ao destino do Estado. 

O contratualismo e a organização dos Estados com fulcro nessa teoria ganha maior 

destaque quando Immanuel Kant, em seu livro intitulado “À paz perpétua”, levanta a 

desorganização dos Estados e a existência de um estado de natureza na comunidade mundial, 

vale dizer, segundo Kant, não bastava que os homens saíssem do estado de natureza para 

formarem os Estados, pois os próprios Estados já estariam num estado de natureza ente si. O 

problema, segundo Kant, seria resolvido a partir da formação de uma organização de Estados, 

a qual foi chamada de Liga Internacional, que teria como escopo promover e manter a paz, 

sendo essa ideia o embrião da possível aplicação da teoria contratualista em âmbito 

internacional28. 

Essa sugestão levantada por Kant embasou a criação da Liga das Nações, após a 

primeira Grande Guerra, da ONU, da OEA e também foi utilizada como justificativa para a 

criação de Cortes Internacionais de aplicação dos tratados internacionais disciplinadores das 

relações jurídicas entre os países e cidadãos partes desta Liga de Nações.  Kant, na referida 

obra, faz menção à ideia de cidadania universal, por meio da qual todos os cidadãos devem ser 

considerados cidadãos do mundo, revelando a possibilidade de todos transitarem livremente 

                                                           
27 SILVA, Felipe Gonçalves. Rousseau e a soberania da vontade popular. In: MACEDO JR., Ronaldo Porto 
(Org). Curso de Filosofia Política – Do nascimento da filosofia a Kant. São Paulo: Atlas, 2008, p. 360. 
28 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Porto Alegre: L&PM, 2008. 



 

 

pelos territórios estatais, sem distinção de tratamento ou mesmo proibição de permanência e 

ingresso29. 

A partir das revoluções oitocentistas, influenciadas pelo contratualismo, surgiram 

com as declarações americanas e a francesa a concepção de direitos humanos de primeira 

dimensão, chamados pela doutrina de direitos de garantia. Houve, inicialmente, uma 

preocupação com os direitos civis e políticos, preocupação esta que se deu em razão dos ideais 

liberais encabeçados pelos iluministas, segundo os quais deveria haver uma presença menor do 

Estado nas relações privadas, devendo ser impostas limitações à sua atuação, com vistas a 

proporcionar a efetivação de direitos-garantia, em relação aos quais o Estado teria sua 

ingerência limitada pela lei, garantindo-se assim o pleno exercício dos direitos da personalidade 

e também os direitos referentes à participação política. Todavia, a garantia não era suficiente, e 

de forma complementar e com vistas a viabilizar o exercício dos direitos acima mencionados, 

surgiram os direitos de crédito, os quais foram inspirados historicamente no socialismo, 

promovendo a ideia do estado de bem-estar social, o qual se prestaria a garantir meios para uma 

existência humana digna, ao proteger os direitos econômicos, culturais e sociais.  

No século XX surgem os direitos de terceira dimensão, de natureza eminentemente 

coletiva, que têm como titular não apenas o homem em sua individualidade. Destacam-se o 

direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado ecologicamente, dentre outros, que 

se referem à viabilidade da existência do homem.  

Com efeito, a evolução histórica dos direitos humanos ganha uma nova nuance no 

decorrer do século XX, sendo bastante influenciada pela noção de Direito Humanitário, os quais 

se prestariam, nas palavras de Flávia Piovesan30, a constituir o componente de direitos humanos 

da lei da guerra, sendo esta concepção dos direitos humanitários como efetivos direitos de 

guerra que contribuiu para que houvesse a internacionalização dos direitos humanos. Com as 

guerras do século XX houve, pois, a necessidade de se repensar como os direitos humanos 

seriam tratados; não mais de forma unilateral por parte dos Estados, mas sim pela comunidade 

internacional.  
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2.2 O TOTALITARISMO E A RUPTURA COM OS DIREITOS HUMANOS 
 

O totalitarismo protagonizado pelo nazismo alemão após a I Guerra Mundial 

disseminou a ideia do ser humano supérfluo ou mesmo descartável. Sob o regime nazista o mal 

tornou-se banal, uma vez que sua prática encontrava guarida na legislação do Estado31.  

Com efeito, o totalitarismo propiciou uma quebra no processo de desenvolvimento 

dos direitos fundamentais, ocasionando uma ruptura com tudo o que havia sido construído até 

aquele momento. Assim, o conceito de ser humano como valor fonte, ao qual nos referimos no 

tópico anterior, tornou-se estranho ao totalitarismo, pois, nesse regime, o ser humano era tido 

por descartável, de forma que essa ruptura com o que já havia sido conquistado ao logo dos 

anos em matéria de direitos humanos, mostrou ao mundo a fragilidade da existência e da 

manutenção da vida humana, eis que o que fora construído a partir do liberalismo e do 

socialismo desmoronou de forma abrupta, com a chegada do totalitarismo. 

No totalitarismo, enquanto uma proposta de organização da sociedade, os limites 

para a existência do homem eram muito frágeis, podendo facilmente ser abolidos sob o manto 

da “legalidade”, o que nas palavras de Alberto Silva Santos32, “implicou num amorfismo 

jurídico e consequentemente estatal”. Hanna Arendt33, uma das autoras que mais lutaram contra 

o totalitarismo, afirmava que esse regime trabalha com o segredo, fugindo do padrão de 

pirâmide e adotando o padrão de cebola, em que camadas externas, ainda que ostensivas, são 

frágeis, camuflando outras camadas internas que representam a verdadeira direção das 

intenções daquele que detém o poder. A lei nos regimes totalitários, segundo Celso Lafer34 é de 

movimento, eis que ela não visa a um fim, não visa à estabilização da sociedade, 

movimentando-se de forma constante no sentido de adequar-se à vontade do ditador.  

Dentre os vários inimigos eleitos pelo regime nazista alemão, os homossexuais 

formavam um grupo extremamente marginalizado e perseguido pelos seguidores de Hitler, 

inclusive sendo alvo de experiências de castração química nos campos de concentração o que 

levou ao primeiro grande crime contra a diversidade sexual35 que se tem notícias, cujo evento 

ceifou a vida de pelo menos 15 mil homossexuais, os quais, na visão de Hitler, representavam 
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a imagem de um comportamento degenerativo que ameaçava a própria capacidade estatal e o 

caráter masculino da nação36. Nessa linha de entendimento, o Estado alemão denunciava os 

homossexuais como inimigos do Estado, acusando-os de corromper e ameaçar o crescimento 

populacional alemão. 

Atos como os acima narrados, que promoviam o rechaço e a morte de seres 

humanos, em razão da expressão de sua sexualidade37, impediram a participação na vida 

pública, gerando uma completa inviabilização da democracia, o que porventura afastou as 

noções até então concebidas de cidadania e de dignidade humana. Destarte, nos regimes 

totalitaristas não encontrou a democracia um lugar de prestígio, e especificamente no regime 

nazista, a pessoa em si considerada não teria direito a ter direitos, mas tão somente a 

coletividade da qual fazia parte. Esses fatores foram os condutores que criaram uma burocracia 

totalitária sem a participação política, o que caminhou para um desfecho assombroso.  

A direção totalitária não assimilava os displaced persons, que surgiram após o fim 

do primeiro conflito mundial. Essas pessoas, segundo Celso Lafer, outrora tidas como cidadãs 

do mundo, quando não havia requisitos específicos e burocráticos para a entrada e permanência 

nos territórios dos países38, passaram a ser rejeitadas, sob o argumento da existência de 

problemas econômicos, a exemplo do desemprego. Surge, a partir daí, o nacionalismo europeu 

como forma de limitar a liberdade de circulação, o que segundo o mencionado autor, conforma 

numa das origens do totalitarismo, pois que um número grande de pessoas passou a ser 

considerado excesso, tornando-se, pois, descartáveis, como foi o caso dos judeus e 

expressivamente dos homossexuais que viviam em território alemão39. É nesse cenário que a 

diversidade sexual sofre seu primeiro ataque em massa. 

O desfecho final para aqueles que não se enquadravam no conceito de nacionais – 

displaced persons -  foi reconhecidamente o genocídio40. No regime nazista foram os judeus e 
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os homossexuais os “contemplados” com a solução final, a qual servia para resolver o problema 

dos não-nacionais com a aplicação da sentença de extermínio41. Hannah Arendt afirma que a 

burocracia do genocídio era irremediável; referindo-se ao julgamento de Eichmann, analisa 

como a legitimação do extermínio por parte de Adolf Hitler foi o suficiente para que, sob o 

manto da legalidade, os alemães lavassem suas mãos quanto às mortes. 

Com efeito, o positivismo jurídico foi a teoria levantada para legalizar os horrores 

do nazismo. Elaboraram-se atos normativos por servidores públicos e por juristas para viabilizar 

as ordens de Hitler, no tocante à “Solução Final”, tornando o mal legítimo e banalizado por 

meio de sua adequação ao regime. Dessa forma, o regime nazista perpetrou as maiores violações 

aos direitos humanos de que se tem notícia, de forma que a partir do fim da II Guerra a 

comunidade internacional se deu conta de quão falíveis eram as instituições no que diz respeito 

à proteção desses direitos – inclusive aqueles ligados à diversidade sexual - , o que revelava a 

necessidade de se criarem mecanismos que pudessem tutelar, em âmbito mundial, de forma 

complementar, os direitos da pessoa humana.  

Constatou-se, pois, que a legislação interna dos estados era insuficiente, uma vez 

que, como demonstrou o totalitarismo alemão, esta poderia ter sua interpretação, sua eficácia e 

também sua vigência adequada à vontade do detentor do poder, impondo-se a necessidade de 

tutelar os direitos humanos com vistas a impedir sua violação, quer fosse por particulares, quer 

fosse pelo próprio Estado42. 

2.3 A INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 
 

A internacionalização dos direitos humanos pressupõe, desde um ponto de vista dos 

fundamentos dos direitos humanos, uma retomada da clássica reivindicação de seu caráter 

universal e supraestatal. Aliás, este último, consideramos inegável, de forma que dele se pode 

facilmente caminhar para o caráter universal que receberam os direitos humanos a partir de 

meados do século XIX. 

Antes da II Guerra Mundial, as noções do Direito Humanitário, a criação da 

Organização Internacional do Trabalho e da própria Liga das Nações já conferiam ao indivíduo 

um novo papel no Direito Internacional, impondo limitações à autonomia estatal ao disciplinar 

matérias relativa aos direitos humanos43. O autor André Ramos Tavares afirma que o processo 
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de internacionalização dos direitos humanos teve início ainda na segunda metade do século 

XIX, manifestando-se na luta contra a escravidão e na regulação dos direitos do trabalhador 

assalariado, o que para ele era evidente dentro da perspectiva do Direito Humanitário44. Flávia 

Piovesan adverte, nesse sentido, que aos poucos surgia a ideia de que o indivíduo não era mais 

apenas objeto, mas também sujeito de Direito Internacional45. 

O primeiro documento normativo de caráter internacional para a proteção dos 

direitos humanos foi a Convenção de Genebra de 1894, a partir da qual foi fundada a Comissão 

Internacional da Cruz Vermelha, no ano de 1880. Com a criação da organização Internacional 

do Trabalho (OIT), em 1919, tem-se a Convenção n.11, de 1921, sobre o direito de associação 

dos trabalhadores agrícolas, e a Convenção sobre trabalhos forçados, de 1930. No período entre 

guerras, tem-se o Acordo sobre a Escravidão, adotado em 1926, com a repressão ao tráfico de 

escravos africanos46.  

Mas, foi a partir do fim da Segunda Guerra que a sociedade internacional atentou 

para a necessidade de promover, em nível global, uma cultura própria de proteção e promoção 

dos direitos humanos. Constatou-se que o nazismo, levantando a legalidade como bandeira 

permissionária, subverteu a ordem democrática e permitiu a banalização do mal, exterminando 

milhares de pessoas, o que poderia servir de referência para que outros regimes fossem 

instaurados em qualquer canto do globo.  

O pós-guerra impulsionou o processo de reconstrução dos direitos humanos, os 

quais passaram a ser preocupação internacional47. Sobre a internacionalização dos direitos 

humanos Flávia Piovesan afirma que foi a necessidade de uma ação internacional mais eficaz 

que impulsionou tal movimento, o que gerou uma normatização da proteção aos direitos 

humanos48. Dessa nova forma de pensar os direitos humanos é que começam a surgir 

mecanismos com vistas a protege-los, sendo imperioso citar-se a Carta da ONU, de 1945, a 

qual positivou a promoção das chamadas liberdades individuais; a Convenção para a Repressão 

ao Crime de Genocídio, de 1948, a qual consubstanciou o caráter complementar da jurisdição 

internacional49; o Tribunal de Nuremberg; e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
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1948, na qual foi positivada a moderna concepção dos direitos humanos, a saber, sua 

interdependência, sua indivisibilidade e sua universalidade. 

É importante registrar que a Declaração Universal, como Resolução da Assembleia 

Geral da ONU, não possuía força jurídica para obrigar, no entanto, contava com certa força 

moral quanto ao seu cumprimento, o que representou a primeira fase do desenvolvimento de 

uma verdadeira proteção internacional dos direitos humanos. A segunda fase, segundo André 

Ramos Tavares50, consistiria na elaboração de um instrumento jurídico internacional que fosse 

efetivamente dotado de força vinculante. A terceira fase, segundo o referido autor, seria o 

momento de execução e implementação dos direitos consagrados na Declaração por meio de 

mecanismos específicos, os quais poderiam ser desde comissões específicas até a ampliação 

das competências do tribunal Internacional de Justiça, podendo chegar à criação de um tribunal 

internacional de direitos humanos específico. 

Regionalmente o processo de internacionalização dos direitos humanos 

consubstanciou-se, sobretudo, na criação de convenções e órgãos específicos de proteção, como 

o Sistemas Interamericano e a Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada Pacto 

de São José da Costa Rica; o Sistema Europeu e seu tratado mais significativo denominado 

Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais e; o 

Sistema Africano de proteção e defesa dos direitos humanos e sua carta fonte denominada Carta 

de Banjul, sob os auspícios da Organização para a Unidade Africana.  

Outra etapa importante para a afirmação dos direitos humanos e seu 

desenvolvimento foi o fim da Guerra Fria. Flávia Piovesan afirma que, se o fim da Segunda 

Guerra representou a primeira revolução no processo de internacionalização dos direitos 

humanos, o fim da Guerra Fria representou uma segunda revolução nesse processo, pois 

concebeu os direitos humanos como um tema global51, afastando a ideia de que quaisquer 

denúncias feitas em relação à violação a esses direitos servissem para deteriorar a imagem de 

cada bloco (URSS e EUA), o que geraria vantagens políticas ao outro. 

Esse processo de internacionalização também promoveu uma mudança/afirmação 

no próprio conceito de direitos humanos. É muito comum, por exemplo, haver certa confusão 

entre o que seriam direitos humanos e o que seriam direitos fundamentais. Com efeito, há quem 
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defina que os direitos humanos sejam direitos fundamentais, todavia, é comum encontrarmos 

na doutrina especializada que aqueles são bem mais abrangentes do que estes.  

Direitos fundamentais, sinteticamente, podem ser considerados aqueles que são 

mencionados em capítulos próprios das constituições dos estados modernos, vale dizer, são 

aquelas prerrogativas que o constituinte achou por bem fazer presente no rol dos direitos 

entendidos como os mais importantes, para o respectivo momento histórico e político. 

Constituem-se, quase sempre, em cláusulas pétreas, claro, quando se estar a falar em 

constituições rígidas, nas quais esses direitos integram o núcleo imodificável do texto 

constitucional, possuindo tais normas eficácia de caráter pleno e imediato, cujas garantias para 

o respectivo exercício dos direitos também encontram-se previstas no mesmo texto, revestindo-

se dos mesmos caracteres mencionados. 

Direitos humanos, segundo Ingo Sarlet52, seriam aqueles direitos que são 

reconhecidos pela ordem internacional, os quais são parte de um núcleo inalienável e inerente 

a todos os cidadãos do globo, independentemente de sua origem nacional. Diante desse 

conceito, tem-se que os direitos fundamentais seriam uma espécie do gênero direitos humanos, 

pois estes últimos formam um longo rol de direitos, os quais estão expressos para além dos 

tratados e convenções internacionais. São os direitos humanos, nessa perspectiva, uma 

construção de normas que devem ser internalizadas pelas ordens estatais, para que possam ser 

enquadrados como direitos fundamentais. 

Essa distinção, da qual nos ocupados, merece especial contorno quando analisada 

em relação ao direito brasileiro, uma vez que a Constituição da República, por meio da emenda 

constitucional nº45 de 2004, disciplinou que os tratados de direitos humanos, uma vez 

aprovados segundo o procedimento específico para as emendas à Constituição, equivalerão a 

essas, demonstrando que um direito considerado como direito humano, pode ainda não ser 

considerado um direito fundamental numa específica ordem estatal interna, o que ratifica a 

distinção apresentada. 

O professor J.J Canotilho53 ilustra essa distinção, afirmando que os direitos 

humanos seriam arrancados da própria natureza do homem, e por isso seriam invioláveis, 

intertemporais e universais; os direitos fundamentais, afirma, seria aqueles vigentes em uma 

ordem jurídica, convertendo-se em direitos humanos constitucionalizados, devendo-se reservar 
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o uso da expressão direitos humanos para as convenções e tratados internacionais que possuem 

proteção supra-estatal. 

Ingo Sarlet54, abordando a Teoria Crítica dos Direitos Humanos, ratifica a ideia de 

que os direitos fundamentais são uma espécie do gênero direitos humanos, pois segundo ele, os 

titulares dos primeiros serão sempre humanos, mesmo que representados por algum ente 

coletivo. Nesse sentido, oportuna a análise feita por Júrgen Habermas55 sobre a evolução dos 

direitos humanos, quando, referindo-se às Declarações oitocentistas a que já nos referimos em 

tópico anterior, afirma que os direitos humanos só assumiram uma figuração mais concreta a 

partir das primeiras constituições modernas, justo como direitos fundamentais protegidos pelas 

ordens nacionais. Contudo, afirma Habermas, parece que os direitos fundamentais gozam de 

certo caráter duplo: são concebidos como normas de direito constitucional, tendo assim 

validação positiva; e também como direitos inerentes a todo ser humanos enquanto pessoa, 

possuindo assim validação sobrepositiva56. 

Imperioso destacar que os direitos fundamentais, por serem considerados aquele rol 

devidamente positivado na ordem interna, não devem ser tidos por direitos menores do que os 

direitos humanos. Ao contrário, uma constituição deve fazer constar em seu texto tantos direitos 

fundamentais quantos sejam necessários para que a dignidade humana seja assegurada, de 

forma que os tratados internacionais sobre direitos humanos não devem ser tidos como 

limitadores de direitos, no sentido de representarem um conjunto taxativo destes, mas sim um 

ponto inicial para a composição de um rol mínimo, o qual sempre poderá ser ampliado, mesmo 

que não haja previsão na ordem internacional. 

Outro traço característico do processo de internacionalização foi a criação dos 

mecanismos de proteção dos direitos humanos. Se a criação de tratados e convenções 

representou uma tentativa de sistematizar a proteção dos direitos humanos em nível mundial, 

os mecanismos de proteção representaram a concretização do desejo de universalização 

protetiva.  
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2.4 O DEBATE ENTRE O UNIVERSALISMO E O RELATIVISMO E A BUSCA PELO 
CONCEITO MODERNO DE DIREITOS HUMANOS 
 

A internacionalização dos direitos humanos promoveu um debate entre as concepções 

defendidas pelas correntes relativista e universalista. A existência de sistemas de proteção dos 

direitos humanos com competência judicante supra-estatal exige que os Estados nacionais 

reconheçam internamente os direitos que serão tutelados pelo respectivo sistema, de forma que, 

em não havendo uniformidade nessa internacionalização, certamente não haverá adesão do 

Estado ao sistema, fazendo com que se torne impossível ou inviável a elaboração de 

mecanismos que sirvam para proteger e efetivar os direitos humanos. 

Inobstante a difusão da ideia de liga das nações proposta por Kant57, os Estados 

nacionais são compostos por diversos grupos que possuem culturas diferentes, algumas delas 

em completo desacordo com o que já fora enunciado em declarações e protocolos dos quais 

conhecemos. Como dito no introito desse capítulo os direitos humanos são fruto de uma 

construção histórica, sendo natural que cada cultura enumere seu próprio rol de direitos, 

conferindo a estes maior ou menor importância, o que variará de acordo com a valoração que 

cada cultura atribua a esses direitos. 

Diante da variedade de culturas, inevitável o questionamento sobre qual ou quais 

meios de vida podem ser considerados corretos e adequados. Esse debate questiona os regimes 

jurídicos dos Estados, servindo num primeiro momento para ratificar a legitimidade atribuída 

aos direitos humanos, fazendo-os constar de um catálogo universal; noutro para afirmar que 

esses mesmos direitos constituem uma forma de imperialismo cultural58. É justamente do 

debate entre essas correntes que emergem várias linhas de investigação, dentre as quais 

elegemos o universalismo e o relativismo para discorrer. 

Sinteticamente, os universalistas militam existir valores de caráter universal que 

servem para assegurar a dignidade do homem, devendo tais valores serem observados pela 

totalidade dos povos. Assim, para essa corrente, o ordenamento estatal interno, assim como 

algumas tendências particulares das culturas existentes, devem ceder em razão dos direitos 

humanos, de forma que a soberania e a independência ao serem relativizadas, promovam o 

atendimento ao catálogo de direitos humanos universais. 

No tocante ao relativismo, tem-se uma contraposição ao universalismo, sob o 

argumento de que essa última corrente seria uma criação eminentemente do ocidente, a qual 
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somada à globalização, estaria a impor um modelo de vida que se baseia numa única cultura, o 

que geraria um desprestígio das demais ao desprezar a soberania dos Estados e a organização 

jurídica interna de cada nação, as quais refletem os valores de cada respectiva sociedade. 

Etienne-Richard Mbaya59, referindo-se a esse debate que apresentamos acima, afirma 

que em razão dessa contenda estariam os direitos humanos posicionados no plano da ideologia, 

sendo que a sua defesa ideológica além de ser ineficaz é também perigosa pois reduz ao sectário 

e à opinião preconcebida o que é parte da consciência universal. 

Destarte, para além dos argumentos defendidos por ambas as correntes, é na busca 

pelo equilíbrio entre elas que Flávia Piovesan afirma a necessidade de se chegar ao conceito de 

mínimo ético irredutível60. Segundo a autora, se para os universalistas decorrem os direitos 

humanos do núcleo da dignidade do homem, defende-se aqui o mínimo ético irredutível, mesmo 

que seja possível discutir o alcance desse mínimo ético. Para os relativistas, acrescenta, o que 

se entende por direitos está ligado ao sistema político, econômico e social, assim como à cultura 

que vige em determinada sociedade, estando o discurso acerca dos direitos humanos ligado às 

especificidades históricas e culturais, não havendo, aqui, uma moral universal, eis que a história 

do mundo é a história das culturas plurais que produzem seus valores61. 

Há argumentos para ambas as concepções. Os universalistas acusam os relativistas de 

que estes utilizam-se de seus argumentos para justificar violações aos direitos humanos, uma 

vez que para aqueles existe um rol mínimo de direitos que devem ser observados por todos os 

Estados, sendo esse o mínimo ético irredutível a que se refere Flávia Piovesan62. Ao seu turno 

os relativistas afirmam que as ideias universalistas são criação do ocidente, servindo essa 

corrente para impor seus valores ao oriente. 

O debate mostra-se complexo, sendo imperioso realizar uma diferenciação mais 

específica entre os posicionamentos levantados pelas correntes a que nos referimos, com vistas 

a encontra-se uma zona de equilíbrio entre ambas, na qual se protejam os direitos humanos 

levando-se em conta a diversidade de culturas, tema esse que permeará todo o presente trabalho. 

Da constatação de que existe uma pluralidade de culturas, faz-se necessário interpretar 

o que, dentro dessa perspectiva, pode ser entendido como direitos humanos. É importante frisar 

que essa tarefa não é fácil tendo em vista a existência de culturas diversas que têm costumes e 

usos peculiares, com conceitos específicos de ética, moral, comportamento e também de 

                                                           
59 MBAYA, Etienne-Richard. Gênese, evolução e universalidade dos direitos humanos frente à diversidade 
de culturas. Estud. av., v. 11, n. 30, 1997, p. 76. 
60 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 21-22. 
61 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 22. 
62 Ibid.,  



 

 

religião. Essa realidade conduziu à defesa dessa corrente, na medida em que os estudiosos do 

tema apontam para a necessidade de uma relativização do conceito de direitos humanos, com o 

escopo de atender-se ao que cada sociedade entende por tais direitos, levando em conta seus 

particulares entendimentos sobre o tema. 

O professor Vicente de Paulo Barreto63, em obra dedicada ao estudo do 

multiculturalismo, aponta a existência de pelo menos três espécies de relativismo, no 

pensamento filosófico e social. O relativismo cultural, para o autor, sustenta o argumento de 

que os signos culturais são determinantes na forma como os valores sociais irão se formalizar. 

A segunda espécie, denominada relativismo epistemológico, propõe a impossibilidade de se 

produzir um discurso dotado de características universais, que seja transcultural. A última 

espécie é o relativismo antropológico, que segundo o autor merece um destaque especial quando 

se objetiva analisar com cautela o tema dos direitos humanos numa perspectiva multicultural, 

eis que a abordagem feita por essa corrente é baseada em fatos empíricos, fornecidos a partir 

de uma análise antropológica que não consegue privilegiar a existência de tais direitos sob uma 

perspectiva universal, e a justificativa para tanto é que a ideia do que seriam os direitos humanos 

encontra-se acobertada pelas diversas manifestações culturais existentes. Em verdade, no 

relativismo, para esse autor, não há desprezo ao catálogo mínimo de direitos pregado pelo 

universalismo, eis que cada cultura expressa de sua maneira o mesmo catálogo mínimo. 

Com base nesse posicionamento adotado pelo autor acima mencionado, percebe-se 

que não há como encontrar-se uma mesma resposta sobre o que seriam os direitos humanos 

quando se está a observá-los segundo experiências particulares de um determinado povo, 

ficando uma possível solução para essa questão aberta a uma reflexão filosófica onde os casos 

específicos não servem para confirmar ou desmentir o que se deve valorar como direitos 

humanos. 

Boaventura de Sousa Santos64 critica o relativismo por entender que o debate 

desencadeado pelos direitos humanos deve evoluir para um diálogo entre culturas que deve 

basear-se não na existência de padrões mínimos, mas sim na existência de padrões e valores 

máximos a serem seguidos. Outra crítica ao relativismo é feita pelo autor Álvaro Vita65, ao 

afirmar que o próprio relativismo, ao ser imposto de cima para baixo, no tocante a seus dogmas, 
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o torna hegemônico, caindo por terra a firmação feita pelos relativistas de que o universalismo 

prega um verdadeiro imperialismo cultural. 

Analisando com desvelo o posicionamento e os argumentos em favor do relativismo, 

facilmente encontram-se falhas que podem inviabilizar a proteção dos direitos humanos, 

sobretudo quando se analisa esse tema numa perspectiva de mundo globalizado. O 

multiculturalismo não deve ser tido como um mal a ser perseguido na tentativa de promover-se 

uma uniformização de culturas, todavia, entendemos não ser possível, sob a batuta da defesa e 

também do reconhecimento das culturas diversas, ratificar a violação de direitos humanos, já 

que se o próprio reconhecimento do que se entende por diversidade cultural promove a 

dignidade da pessoa humana, não se deve permitir que essa dignidade seja relegada em razão 

dessa operação. 

O universalismo levanta a bandeira de que é imprescindível para a enunciação e tutela 

dos direitos humanos a existência de um catálogo de direitos de caráter universal, que deve 

obrigatoriamente ser observado por todas as nações. Os direitos que devem compor esse 

catálogo são aqueles que perfazem o espectro de abrangência suficiente para que se garanta a 

dignidade humana66. Em linhas anteriores, vimos que após serem os direitos humanos 

banalizados pelo nazismo alemão, por meio de crimes de genocídio contra judeus e 

homossexuais, iniciou-se um processo de reconstrução desses direitos, seja a partir da criação 

dos organismos internacionais com o fim de policiar os Estados ou mesmo a partir da criação 

dos sistemas internacionais de proteção, tudo como vistas a promover e garantir que os direitos 

humanos fossem protegidos. 

A ideia de universalidade dos direitos humanos é prevista na Declaração de Direitos 

Humanos de 194867, tendo sido reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena, do 

ano de 199368. Assim, do cotejo dessas duas Declarações extrai-se que os direitos humanos 

além de universais são inter-relacionados, além de interdependentes e indivisíveis, 
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corroborando na ideia de que tais direitos compõe um rol de prerrogativas inalienáveis, do qual 

em havendo a supressão de algum direito, haverá, em verdade, uma mácula em todo o sistema, 

fazendo com que essa violação reflita são só contra os indivíduos-vítimas, mas também contra 

toda a sociedade internacional, tendo em vista que é dever dessa, segundo o enunciado da 

Declaração de Direitos Humanos de Viena, zelar pela tutela de tais direitos. 

Sobre esse tema, importante a análise feita por Flávia Piovesan69. Se a ideia de 

proteção dos direitos humanos não se reduz à proteção Estatal, uma vez que essa proteção após 

a Segunda Guerra adquire interesse internacional, mostra-se imprescindível a realização de uma 

revisão da noção tradicional de soberania, eis que esta passa a ser alvo de um processo de 

relativização, na justa medida em que admite-se intervenções da sociedade internacional na 

perspectiva de proteção dos direitos humanos, o que para ela representa uma passagem da 

concepção de Hobbes para uma concepção Kantiana, baseada na ideia de cidadania universal, 

da qual já tratamos em tópico anterior. 

Nessa toada, a autora vai além ao afirmar que uma das consequências da ideia de 

universalidade dos direitos humanos, a qual prega a proteção do catálogo universal de direitos 

por toda a sociedade internacional, é que até mesmo o Poder Constituinte deve se submeter à 

tutela internacional dos direitos humanos, desconstituindo a noção de que esse Poder é 

ilimitado70. Esse catálogo que impõe restrições, inclusive ao Poder Constituinte, é o que a autora 

chama de mínimo ético irredutível. 

Assim como ocorre com o relativismo, a corrente universalista possui modalidades. 

Flávia Piovesan71 afirma que são níveis do universalismo o radical, o fraco e o forte, os quais 

podem ser delineados analisando-se seu alcance no que toca ao mínimo ético irredutível. 

Com efeito, as correntes universalista e relativista lutam pela definição de um conceito 

de direitos humanos. Ocidental ou não, o que temos de concreto é que esse conceito refere-se a 

um rol de prerrogativas que são inalienáveis a quaisquer indivíduos, estejam eles onde 

estiverem. A ideia de que a pluralidade cultural figura como uma barreira para a efetivação do 

mínimo universalizável deve ser ultrapassada por ambas as correntes, sendo prudente que no 

presente se admita um enfoque multi e também intercultural dos direitos humanos, em 
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referência ao que Boaventura de Sousa Santos72 chama de hermenêutica diatópica73, com vistas 

a chegar-se a uma compreensão mútua dos diferentes universos culturais, devendo-se, para 

tanto, se partir do geral de cada cultura envolvida no sentido de buscar-se o complemento de 

cada uma delas em pontos comuns – universalismo de confluência - 74. 

A sociedade a ser encarada sob os auspícios do Direito Cosmopolita, permite que todos 

os atores, sejam eles estatais ou não, reúnam esforços e pratiquem ações conjuntas com enfoque 

direto nos direitos humanos. O diálogo que surge dessa interação entre atores clássicos e novos 

atores deve ser obtivo de baixo para cima e de dentro para fora, sendo esse o caminho para que 

haja um consenso sobre a tutela e a efetivação dos direitos humanos. 

 

2.5 UMA DIMENSÃO COSMOPOLITA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

A partir da definição de direitos humanos trabalhada anteriormente e observando 

seus caracteres de universalidade, indivisibilidade, complementariedade e interdependência75, 

é possível extrair que os direitos humanos possuem uma dimensão de caráter cosmopolita, que 

serve, sobretudo, para garantir a dignidade da pessoa humana em qualquer lugar do planeta, 

desde as perspectivas da cidadania e da hospitalidade universal a que nos referimos, quando 

mencionadas as ideias de Kant76 em “À paz perpétua”. Essa dimensão cosmopolita dos direitos 

humanos justifica a criação e a manutenção dos chamados sistemas internacionais de proteção, 

seja em âmbito global como em âmbito regional, os quais são dotados de uma jurisdição supra-

estatal, possuindo dentre suas funções, a de atuar de forma complementar à ordem dos estados 

nacionais. 

Essa dimensão cosmopolita sobre a qual nos debruçamos fica evidente, por 

exemplo, com o avanço da tecnologia da informação, que tem permitido instantâneas trocas de 

informações, assim como com o avanço de áreas como a engenharia mecânica e elétrica, que 

proporcionam a realização de deslocamentos de coisas e pessoas em curtos espaços de tempo, 

o que intensificou sobremaneira as relações internacionais, tornando o comércio internacional 
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uma atividade habitual para todos os níveis e tamanho de empreendedores. É nesse contexto 

que o exercício da condição de cidadão revela-se um direito que merece tutela jurídica, 

justificando a preocupação mundial com o reconhecimento internacional dos direitos humanos, 

os quais, justamente em razão desse processo de internacionalização, assumem uma dimensão 

cosmopolita77. 

Deve-se acrescentar que em razão dessa dimensão, o reconhecimento e a efetivação 

de tais direitos ultrapassa as fronteiras terrestres dos estados, revelando uma nova perspectiva, 

segundo a qual, a sociedade internacional passa a engajar-se no sentido de proporcionar a 

efetividade dos direitos humanos, assumindo essa postura conotações globais mais abrangentes 

do que o processo de internacionalização dos direitos humanos iniciado no pós-guerra.  

Kant78 concebe o universal como sendo uma categoria que precede à condição 

cosmopolita do homem. Essa condição cosmopolita, nas palavras de Hannah Arendt está 

limitada à condição de hospitalidade, a qual coloca todos os indivíduos num mesmo patamar 

de igualdade, não havendo distinção entre nacionais e estrangeiros79. Celso Lafer80 aduz que 

Hannah Arendt criou sua noção de cidadania baseando-se nas concepções de Kant, ao afirmar 

que o conceito de cidadania no pós Segunda Guerra é aquele que a identifica como o direito a 

ter direitos, que construído a partir da convivência coletiva, permite o acesso de todos ao espaço 

público, de forma que esse espaço público venha a ser o real direito de estar contido – pertencer 

– a uma comunidade que permite a construção e a reconstrução do mundo a partir do que ele 

chama – um processo de asserção dos direitos humanos. 

Essa nova fase do processo de internacionalização dos direitos humanos que muito 

além do que buscar a efetividade dos direitos, aponta para a busca incessante da paz e da 

cidadania universais a que se referia Kant, é chamada por Norberto Bobbio81 de Direito 

Cosmopolita, em reafirmação à conceituação dada por aquele. Trata-se, para Bobbio, do direito 

do futuro82, que serve para regular as relações entre os cidadãos do mundo entre si, um mundo 

em que a violação de um direito humano, ocorrida num ponto do planeta é percebida em todos 

os demais locais do globo83. 
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Essa terceira dimensão do direito criada por Kant – o Direito Cosmopolita - , 

segundo Habermas84, deve sofrer uma atualização para adequar-se à nova realidade mundial. 

Nesse sentido, Habermas identifica que a referida atualização deve levar em conta as noções 

modernas de soberania, a estratificação da sociedade em nível mundial e o próprio fenômeno 

da globalização, que na época de Kant ainda não existia. A partir dessas concepções é possível 

verificar como se deu a formação desse novo cosmopolitismo e quais seriam seus novos atores 

atuantes na defesa dos direitos humanos, estes últimos identificados como os movimentos 

sociais e organizações não-governamentais, demonstrando, a partir dessa análise, a enormidade 

dos direitos humanos, os quais passaram a atrair a atenção de organizações paralelas no sentido 

de promover sua efetivação e viabilizar o exercício de tais direitos, revelando uma interação 

entre o público e o privado típica desse novo modelo. 

Outro ator que se debruçou sobre o tema em análise foi Boaventura de Sousa 

Santos. Para além do conceito de cosmopolitismo apresentado por Kant, Boaventura identifica-

o como uma das possíveis soluções para o desenfreado fenômeno globalizante, na exata medida 

em que ele se constitui como uma forma de solidariedade internacional entre grupos 

historicamente explorados ou excluídos, pois exige que a globalização se dê de baixo para cima, 

e não ao contrário85, aparecendo aqui o gancho que criou alicerces para as discussões sobre a 

inserção da diversidade sexual como um efetivo direito humano, digno de tutela por parte do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Com as devidas adaptações propostas por Habermas86 podemos dizer que o 

cosmopolitismo pode ser definido como um movimento internacional em que atores estatais e 

não-estatais organizam-se no sentido de possibilitar a concretização dos direitos humanos, 

ganhando especial relevância o chamado direito humano à diversidade sexual, eis que ligado à 

noção de exercício da cidadania.  

A partir do reconhecimento do pluralismo cultural é que o cosmopolitismo deve ser 

compreendido como uma proposta para a defesa dos direitos humanos no plano internacional. 

Aliada aos sistemas de proteção, essa proposta ganha contornos que permitem a tutela e a 

efetivação de tais direitos, fazendo com que o processo de globalização ocorra no sentido 

inverso, ou seja, de baixo para cima, o que certamente pode proporcionar um desenvolvimento 
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sadio e efetivo, atrelando essa ideia ao próprio conceito de cidadania universal, como proposta 

por Kant. 

Assim, num mundo globalizado como o que vivemos na atualidade é perceptível a 

internacionalização da esfera pública e a participação de vários atores na enunciação e 

efetivação dos direitos humanos, sendo essa nova dimensão do direito cosmopolita a 

responsável pela ideia de gozo e fruição de direitos segundo a noção de cidadania universal e a 

disciplina da dignidade humana, ambas imprescindíveis para a concepção de que o direito à 

livre disposição da sexualidade e do corpo é um direito humano. 

Feito esse passeio pelo surgimento e pela afirmação dos direitos humanos, o que 

consideramos ser parte essencial da construção que se pretende com o presente trabalho, no 

próximo capítulo analisaremos o enquadramento da diversidade sexual como um direito 

humano derivado dessa concepção cosmopolita, dando ênfase ao movimento intelectual que 

deu início a esse novo panorama de proteção da pessoa humana, bem como à construção dessa 

perspectiva a partir dos critérios de não discriminação dentro do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. 

 

2.6 QUEM TEM DIREITO AOS DIREITOS HUMANOS? 
 

Os direitos humanos estavam ligados, inicialmente, a interesses de classes específicas, 

enquadrando-se como armas ideológicas e políticas na luta da burguesia emergente contra o 

poder político despótico e a organização social estática. Mas, nas palavras de Costas 

Douzinas87, suas pressuposições ontológicas, os princípios de igualdade e liberdade e seu 

corolário político – a pretensão de que o poder político deve estar sujeito às exigências da razão 

e da lei – agora passaram a fazer parte da principal ideologia da maioria dos regimes 

contemporâneos e sua parcialidade foi transcendida. 

Politicamente, a retórica dos direitos humanos parece ter triunfado, pois, agora, ela 

pode ser adotada pela esquerda ou direita, pelo norte ou pelo sul, no entanto, justamente quando 

se começou a atentar para a necessidade de proteção da pessoa humana é que se registrou o 

maior número de violações dos direitos humanos, sobremaneira a partir de finais do século 

XVIII. Gabriel Marcel88 afirma que a vida humana nunca foi tão universalmente tratada como 

uma commodity desprezível e perecível quanto durante nossa própria época, e que se o século 

XX é a era dos direitos humanos, seu triunfo é, no mínimo, um paradoxo, já que justamente 
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nessa época se testemunhou mais violações de seus princípios do que qualquer uma das épocas 

anteriores por ele chamadas de – menos iluminadas -.  

No decorrer do presente capítulo expusemos que os direitos humanos, em razão de seu 

processo de internacionalização, passaram a fazer parte da preocupação estatal das democracias 

modernas e que por se tratarem de uma construção, eles ainda se encontram em constante 

mudança, eis que as necessidades dos indivíduos também são mutantes e variam segundo uma 

série de variáveis. Ocorre que, sejam quais forem as restrições que possam se impor aos direitos 

humanos, eles passaram a ser um componente importante da nossa paisagem filosófica, do 

nosso ambiente político e das nossas aspirações imaginárias, de forma que a sua importância, 

mesmos nos dias atuais não pode ser facilmente descartada. 

Nesse diapasão, os direitos humanos podem ser examinados a partir de duas 

perspectivas relacionadas, mas relativamente distintas, como prescreve Costas Douzinas89: uma 

subjetiva e outra institucional. A perspectiva institucional analisa os direitos humanos como 

uma resposta do Estado aos seus administrados; essa corrente não menospreza a importância 

dos direitos humanos, mas, os coloca como uma mera obrigação estatal, sem levar em conta o 

seu caráter pós-histórico que os fazem direitos em constante mutação. A perspectiva subjetiva 

aduz que direitos humanos foram desde o início uma experiência política da liberdade, a 

expressão da luta para libertar os indivíduos da repressão externa e permitir sua auto-realização. 

É justamente nessa segunda perspectiva que repousa a busca pela resposta apresentada no 

presente subtópico: quem tem direito aos direitos humanos?  

A busca pelo gozo e a fruição dos direitos humanos tem como principal resultado a 

auto-realização do destinatário. Esse destinatário foi o fruto de um imaginário judaico-cristão 

que dominou e domina o Ocidente e que cristalizou e até mesmo isolou as expressões da 

sexualidade humana, como se essa manifestação da natureza do homem possuísse uma 

realidade concreta e também única. A professora da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Dra. Berenice Bento90, afirma que o fruto desse imaginário foi um ser de pele branca, 

homem (macho), rico e, sobretudo, heterossexual. Quando esse imaginário começou a ser 

questionado, e os “marginais” passaram a exigir serem enquadrados dentro do conceito de 

humanos, os direitos humanos tiveram que reconhecer a existência de identidades coletivas que 

                                                           
89 DOUZINAS, Costas. O fim dos direitos humanos. Trad. Luzia Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 6. 
90 BENTO, Berenice. A (re)invenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond/Clam, 2006, p. 77. 
 



 

 

durante muito tempo na história foram considerados serem (des) humanos, como os negros, as 

mulheres e os homossexuais. 

O movimento negro, o movimento feminista e o movimento LGBT91são a expressão 

desse levante que pôs em evidência a necessidade de os direitos humanos serem pensados numa 

perspectiva coletiva, não em razão de número, mas em razão de grupos que sistematicamente e 

historicamente foram oprimidos e, consequentemente, tiveram parte ou a totalidade de sua 

cidadania tolhida por parte do Estado. É nesse cenário que a diversidade sexual aparece como 

uma das formas de vivência da cidadania, entrando em discussão a luta contra a transformação 

dos comportamentos sexuais em categorias que aprisionam o ser humano, numa espécie de 

forma normativa de viver a sexualidade. 

A heteronormatização foi então relativizada, o que possibilitou a inclusão da 

comunidade LGBT no rol de pessoas aptas a serem detentoras de direitos humanos, sobretudo 

os direitos ligados à sua sexualidade, passo dado, inicialmente, pelo Direito Internacional dos 

Direitos Humanos e, como consequência, seguido por grande parte das democracias modernas. 

A resposta ao questionamento proposto neste subtópico encerra novas perguntas: o 

que é a diversidade sexual? Quem está enquadrado no conceito de minorias sexuais? Os direitos 

humanos protegem o direito ao exercício do gênero e da sexualidade? Essas questões serão 

respondidas no decorrer da presente dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Sigla que designa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. 



 

 

3 A DIVERSIDADE SEXUAL COMO UM DIREITO HUMANO  
 

No capítulo anterior realizamos um recorrido histórico para demonstrar como se 

deu a afirmação histórica dos direitos humanos e sua consequente internacionalização. No 

presente capítulo, objetivamos analisar como, dentro do Sistema Interamericano de proteção, 

os direitos humanos passaram a incluir a diversidade sexual como uma categoria digna de tutela 

internacional. Para tanto, delimitaremos alguns conceitos iniciais que são relevantes para nossa 

imersão no tema proposta, assim como investigaremos o surgimento do fenômeno da 

hermenêutica da diversidade e também a forma pela qual a Organização dos Estados 

Americanos - OEA passou a se posicionar sobre o tema da diversidade sexual e a influência dos 

julgamentos desse Órgão internacional na positivação e difusão da dignidade da pessoa humana 

nos textos constitucionais do continente austral. 

Analisaremos, também, como os processos de redemocratização ocorridos na 

maioria dos países latino-americanos influenciou no reconhecimento do direito à diversidade 

sexual como um direito humano, bem como os referidos processos refletiram na concepção de 

igualdade como sendo, também a origem do direito à diferença. 

 

3.1 CONCEITOS INICIAIS 

 
Falar de diversidade sexual, ao contrário do que muitos possam pensar, é falar de 

política, é falar da formação do próprio Estado. A sexualidade sempre esteve aliada à 

demarcação das posições de poder durante a formação das sociedades mais primitivas até a 

formação e perpetuação das sociedades modernas, motivo pelo qual o tema sempre foi tratado 

como algo intocável, indelével, o que somente foi remediado em meados do século XX com a 

criação das chamadas teorias feministas. Foi a sexualidade, nas ideias da cientista política 

Carole Pateman92, que influenciou na criação do contrato social nos séculos XVII e XVIII, o 

que já demonstra que o referido tema ganha contornos de extrema particularidade quando se 

observa que a própria origem do Estado está ligada a temas relativos à sexualidade.  

O mundo e inclusive todo o conhecimento produzido nessa área mostrou em seu 

discurso normativo que tudo e todos sempre possuíram papeis muitos bem definidos na 

sociedade, derivados ora de uma ordem natural ora de uma ordem divina. Mas, as 

reinvindicações dos movimentos identitários93 que surgiram sobremaneira no século XX 

                                                           
92   Carole Pateman é professora da Universidade de Sydney, na Austrália e através de seu livro O contrato sexual, 
trouxe uma releitura do contrato social formulado nos séculos XVII e XVIII. 
93 No princípio a limitação dos discursos se dava a partir da redefinição dos papeis do homem e da mulher. 



 

 

iniciaram um processo de questionamento desses papeis, seja em termos políticos seja em torno 

da desconstrução de todo conhecimento que já se havia produzido academicamente sobre esse 

tema. É a partir dessas desconstruções que a diversidade sexual enquanto campo de estudo 

ganha seus primeiros contornos, abrindo caminho para a discussão de temas como o sexo, o 

gênero e a própria sexualidade humana, temas cuja construção histórica revelou estarem 

insuficientes e limitados. 

Pateman aduz em seu livro que os teóricos do contrato social contaram apenas 

metade da história, uma vez que o contrato sexual, que estabelece o patriarcado moderno e a 

dominação dos homens sobre as mulheres nunca é mencionado. Na verdade, sua descrição do 

contrato sexual como sendo metade da história anuncia uma face relevante e recalcada dessa 

questão: os homens que supostamente fizeram o contrato original são brancos, e seu pacto 

fraterno tem três aspectos, quais sejam, o próprio contrato social (a vontade de fundar uma 

sociedade regida pelo Estado), o contrato sexual e o contrato da escravidão, que legitima o 

domínio dos brancos sobre os negros. Nesse sentido, a pele branca, a heterossexualidade e a 

condição de homens foram os adjetivos necessários para o estabelecimento das relações de 

poder durante a história mundial, já que o contrato então criado sempre deu origem a direitos 

políticos sob a forma de relações de dominação e subordinação, como bem exemplificam a 

escravidão e a posição social da mulher até os dias atuais94. 

Com efeito, a partir de recentes mudanças no campo das ciências sociais e humanas, 

sobremaneira em razão do movimento feminista e mais tarde do próprio movimento 

homossexual no mundo ocidental a partir da década de 60, os conceitos de sexualidade e 

identidade passaram a levar em consideração não só as variantes da orientação sexual, mas 

também as questões de gênero, que de certo modo são mais complexas pois referem-se a modos 

de sentir, de estar e até mesmo de experimentar as noções de masculinidade e de feminilidade. 

No campo das ciências sociais há vasta bibliografia discutindo e definindo os temas 

acima mencionados, mas, correndo o risco de não os esgotarmos, para que se possa entender o 

conceito jurídico de diversidade sexual, apresentaremos abaixo algumas definições que 

subsidiarão nossa discussão.  

As ciências sociais quando tentam definir o que é o sexo humano socorrem-se de 

dados físicos e biológicos, os quais demarcam como característica do sexo a existência de um 

aparelho genital, cujo traço diferenciador entre eles produz as perspectivas humanas dos 

machos e fêmeas. Durante quase a totalidade da história moderna que o sexo era responsável 

                                                           
94  Inobstante o desenvolvimento e a participação da mulher no mundo moderno, ainda e comum encontrarmos 
situações de discriminação, sobre tudo, nas relações familiares e de trabalho. 



 

 

pelo modo como as pessoas agiam, pensavam e sentiam, no entanto o sexo, como até então 

concebido, não era capaz de distinguir os diferentes níveis de realidade desses fenômenos, 

tarefa conferida ao gênero, cujo conceito foi elaborado pelas ciências sociais no sentido de dar 

ao sexo anatômico uma construção social. 

Os estudiosos das ciências sociais produziram o gênero com vistas a distinguir a 

dimensão biológica (sexo) da social (gênero), tendo por base o pensamento de que a maneira 

de vivenciar as experiências de ser homem e ser mulher são criadas não a partir da biologia mas 

sim da cultura. 

Em busca do conceito do gênero, enquanto categoria identitária, a professora do 

Departamento de Ciências Sociais da UFRN, Dra. Berenice Bento, propõe a observação de uma 

situação por ela chamada de “situação fundante” da humanidade95. Trata-se da observação de 

uma mulher grávida. Conforme os meses de gestação avançam aumenta também a ansiedade 

para se saber qual é o sexo biológico da criança e quando este sexo é revelado aquele corpo que 

era uma abstração adquire concretude: é um menino ou uma menina. Essa revelação traz 

consigo um conjunto de esperanças e suposições ao redor de um corpo que ainda é uma 

promessa96 e toda eficácia simbólica das palavras proferidas pelo/a médico/a está em seu poder 

de gerar expectativas que se materializarão em cores, brinquedos e projetos futuros. 

Nasce a criança. Nesse momento aquele ser já encontra uma complexa rede de 

desejos para seu futuro, levando-se em conta o fato de ser um menino ou uma menina, ou seja, 

ser um corpo que tem uma vagina ou um pênis. Berenice Bento enfatiza que essas expectativas 

são estruturadas numa “complexa rede de pressuposições sobre comportamentos, gostos e 

subjetividades que acabam por antecipar o efeito que se supunha causa”97. Os brinquedos, as 

cores das roupas, inclusive os acessórios que farão parte do enxoval são comprados levando-se 

em conta o que seria mais apropriado para uma vagina ou um pênis.  

Ocorre que não é possível afirmar que todas as crianças que nascem com uma 

vagina irão gostar de rosa ou de brinquedos que não exigem muito esforço e inteligência ou que 

todas as crianças que nasçam com um pênis irão gostar de jogar futebol ou de vestir a cor azul. 

                                                           
95 BENTO, Berenice. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. Ed. Rev. Estud. Fem. [online]. 2011, 
vol.19, n.2, pp. 549-559. ISSN 0104-026X.  Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
026X2011000200016> Acesso em 25 nov 2014. 
96 PRECIADO, Beatriz. Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de identidad sexual. Madrid: 
Pensamiento Opera Prima, 2002, p. 36. 
97 BENTO, Berenice. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. Ed. Rev. Estud. Fem. [online]. 2011, 
vol.19, n.2, pp. 549-559. ISSN 0104-026X.  Disponível em <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
026X2011000200016> Acesso em 25 nov 2014. 



 

 

É justamente essa interpelação menino/menina que não somente cria expectativas e gera 

suposições, mas também constrói os corpos. 

Gênero, portanto, refere-se ao dado social, a uma construção histórica formada por 

um conjunto de regras e de padrões de construção corporal e social que geram uma identidade 

social nas pessoas, resultando daí identidades masculinas e femininas, bem como aquelas que 

se desviam dessa norma, a exemplo da efeminação, androgenia, masculinização etc98. O gênero, 

pois, significa que homens e mulheres serão produto de uma interação social e, dependendo de 

qual contexto se analise, o que se designa por masculino e feminino variarão enormemente; 

mas, acima de tudo, significa que cada sociedade cria modos legítimos de ser homem e de ser 

mulher, criando determinadas hierarquias entre essas identidades. 

A sexualidade humana é definida por Guacira Lopes Louro99 como um dado sexual 

definido pela práticas erótico-sexuais através das quais os seres humanos se envolvem, assim 

como pelo desejo e atração que as expressam. Chamada por alguns cientistas de orientação 

sexual, a sexualidade humana se expressa por meio das variantes relativas ao desejo pelo outro, 

comumente classificadas como heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade. 

A sexualidade, desde Freud, com sua revelação sobre a existência do inconsciente, 

vem ganhando dimensões científicas mais amplas, sobretudo a partir do início do século 

passado. Desse modo, a relevância do estudo de Freud reside em ter ele encaminhado, de forma 

progressiva, os estudiosos e cientistas a vislumbrarem o conjunto de fenômenos de ordem 

sexual e afetiva, na seara essencial do desejo, o que influenciou nos avanços do direito, no 

sentido de tutelar a livre orientação sexual das pessoas, e no campo da psicologia, em apresentar 

a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade como naturais nuanças da 

estrutura afetiva dos sujeitos desejantes100. 

Nesse sentido, gênero e sexualidade são consideradas dimensões da identidade 

pessoal de cada pessoa, dimensões que são criadas, desenvolvidas e transformadas tendo como 

referência o modo pelo qual os valores sociais são sistematizados através da concepção cultural 

que organiza a vida coletiva em determinado momento histórico. 

É a partir dos estudos de Freud e de Foucalt101 que a sexualidade passa a ser 

compreendida sob seu aspecto jurídico, dissociando-a do determinismo até então imperante que 

                                                           
98 Ibid. 
99 LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho – Ensaios sobre sexualidade e teoria queer. Belo Horizonte, 
Autêntica, 2004, p. 78. 
100 BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, Guacira. (Org.). O 
corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 99. 
101 FOUCALT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997. Vol. 1. 



 

 

predestinava os seres a terem direito única e exclusivamente a vivenciarem a 

heterossexualidade, surgindo, nessa perspectiva histórica, o conceito de diversidade sexual. A 

expressão diversidade sexual define as diversas faces que podem ser assumidas pela 

sexualidade humana, levando-se em conta a complexidade das interações sexuais, das 

diferenças culturais e também de outros elementos como o idioma e os hábitos, que conferem 

identidade aos grupos sociais. 

A diversidade sexual, nesse sentido, não está limitada ao exercício do sexo, devendo 

seu conceito englobar tudo que contorna a sexualidade humana, sobretudo as identidades a que 

nos referimos anteriormente, sendo esse o traço particular que a liga ao direito, eis que o 

exercício da sexualidade representa o exercício da cidadania e da dignidade do ser humano, o 

que nos mostra a necessidade de trata-la em termos jurídicos nos âmbitos doméstico e 

internacional, já que em grande parte das sociedades modernas a sexualidade dos sujeitos se 

desenvolve a partir de marcos inequitativos e discriminatórios. 

 
3.2 A HERMENÊUTICA DA DIVERSIDADE  

 

No tópico anterior afirmamos que a diversidade sexual emerge como um campo de 

estudo das ciências sociais quando, no século XX, os movimentos identitários realizaram 

diversos questionamentos em torno dos papeis do homem e da mulher na sociedade em termos 

políticos e em termos de desconstrução das teorias até então produzidas pela academia. Em 

termos jurídicos, a diversidade sexual ganha relevância internacional em nosso continente a 

partir dos anos 80, quando vivenciamos inúmeras mudanças no tocante ao modelo econômico 

com o qual estivemos funcionando, trazendo consigo um processo de democratização formal 

em distintos âmbitos, inclusive no campo da diversidade sexual102. Eric Fassin103, sociólogo 

francês especializado nessa temática, afirma que a democratização dos Estados Latinos pôs em 

evidência a democratização da sexualidade, e isso implicou numa politização dos assuntos 

sexuais, o que dito em outras palavras, representa que a sexualidade passa a ser concebida como 

uma construção cultural na qual cada pessoa pode construí-la fora do marco de normas gerais, 

criando acordos mais livres sobre seu par (companheiro (a)), sobre o contrato amoroso 

                                                           
102 Nesse primeiro momento, por diversidade sexual deve-se entender as proposições estabelecidas pela 
sexualidade, pelo gênero e pela orientação sexual. Apesar de serem diferentes, para o momento, o termo 
representará o início das discussões sobre cada um dos temas, os quais, mais tarde foram ganhando contornos de 
identificação própria, que levados em conta pelas políticas públicas nacionais e internacionais, foram responsáveis 
pelos avanços nas legislações dos Estados Latino-americanos. 
103 FASSIN, Eric. Liberté, égalité, sexualités. Actualité politique des questions sexuelles, Population, 2004, vol. 
59, n° 1, pp. 185-188. Disponível em: <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pop_0032-
4663_2004_num_59_1_7470> Acesso em 28 mai 2014. 



 

 

(casamento/união estável), sobre o prazer (orientação sexual) e também sobre a vivência do 

corpo (identidade de gênero). 

Essa democratização da sexualidade possui estreita ligação com a noção clássica de 

democracia política104, eis que aquela é fruto desta. Isso se deu na medida em que essa 

democratização fomentou a autonomia, tornando os indivíduos sujeitos livres e iguais na 

determinação de condições que digam respeito à suas próprias vidas; também no 

reconhecimento da igualdade na tomada de decisões, pois as preferências de cada pessoa passa 

a ter igualdade de importância na condução da vida privada; e finalmente em razão do 

pluralismo enquanto valor consagrado em diversos textos constitucionais, pois a diferença que 

antes separava,  passa a ser reconhecida como outro signo da democracia105. 

O reconhecimento da diferença como um valor ultrapassa os limites do 

reconhecimento da igualdade, uma vez que esta limita-se à ideia de submissão à lei sem que 

haja qualquer discriminação fundamentada em critérios como o sexo, a cor da pele, a 

nacionalidade ou condição social. Apesar de o direito à diferença ser mais amplo do que o 

direito à igualdade, fato é que a diferença descansa no princípio da igualdade, o qual se 

reconhecido de forma plena deve admitir a existência de uma sociedade plural onde todos e 

todas tenham garantido o direito a não ser discriminado em razão de suas individualidades.  

Com efeito, reconhecer o direito à diferença implica previamente reconhecer o 

direito à semelhança. À época da escravidão, quando esta era socialmente aceita, os escravos 

não eram incluídos como semelhantes, assim como ocorreu no regime do “apartheid” na África 

do Sul, ou mesmo antes do voto feminino, quando não se reconhecia às mulheres a influência 

política que hoje elas possuem. Dessa forma, ratifica-se a ideia acima posta de que o direito à 

semelhança é a base do direito à diferença, motivo pelo qual este somente se torna parte da 

agenda nacional dos Estados Latinos após o fim das ditaduras militares, por meio da positivação 

expressa do direito à semelhança entre todos, em seus respectivos textos constitucionais. 

Partindo-se da ideia de que a igualdade concede o direito a ser distinto – diverso – 

é que no início dos anos 90 verifica-se um incipiente processo de compreensão de que a 

democracia deve caminhar partindo-se da noção de que apesar de iguais, todos os seres 

humanos não são idênticos, sendo essa máxima a responsável pelo que a partir de então passou-

se a chamar de Hermenêutica da Diversidade. 

                                                           
104 Refere-se à noção de democracia pregada por Jean Jacques Rousseau, que serviu de base à Revolução Francesa. 
105 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 



 

 

A palavra Hermenêutica, a partir de sua origem etimológica do grego, significa 

interpretação, e surge como um método de compreensão de textos106. Esse conceito, porém, se 

expandiu para a consideração filosófica, com Aristóteles, tornando-a não apenas destinada à 

compreensão de textos, mas também à busca dos juízos verdadeiros. Diversidade, ao seu turno, 

deriva do latim “diversitas” e refere-se à tudo que seja diferente, ao que é variável, ao 

divergente, quando se tem como paradigma o conjunto de práticas sociais e culturais realizadas 

por parcela significativa de pessoas, em um contexto social específico. O termo Hermenêutica 

da Diversidade, então, deve ser entendido como um estudo e também como a busca de um 

caminho alternativo à uniformização hegemônica que comumente é consagrada nas 

constituições dos Estados nacionais e nos instrumentos internacionais, buscando consolidar o 

direito à diversidade – direito a ser diferente – como um direito individual e coletivo. 

A Hermenêutica da Diversidade parte no sentido de se desconstruir o universalismo 

europeu, do qual hoje somos produto. Tendo em vista que - toda a construção cultural a que 

estamos submetidos é influenciada por líderes intelectuais pan-europeus, que sustentam a 

expansão dos povos e dos Estados europeus pelo resto do mundo, seja através de conquistas 

militares, seja por meio da exploração econômica - , é que facilmente se constata que todo esse 

processo civilizatório foi posto em atividade sob a justificativa de que o crescimento, o 

desenvolvimento e o progresso econômico partiria dessa concepção eurocentrista107. Portanto, 

a valoração do ser humano enquanto pessoa apta a ter direitos foi criada a partir dessa visão 

europeia, a qual foi amplamente difundida nos países latinos, os quais, não por coincidência, 

foram todos ex-colônias dos impérios português e espanhol. 

Num primeiro momento, o desafio encontrado pela Hermenêutica da Diversidade 

foi a tentativa de inserir os direitos ligados à sexualidade e ao gênero como categoria de direitos 

humanos108 e consequentemente como direitos fundamentais109, e isso se deu por vários 

motivos. Inicialmente, no tocante à sexualidade, pelo fato de que esta sempre esteve aliada à 

ideia de reprodução da espécie, da família e dos indivíduos110, além de representar a demarcação 

das posições de poder desde a formação das sociedades mais primitivas até a formação e 

                                                           
106 ROMERO, Walter Navia. Proyección en el siglo XXI de la hermenéutica del ser del hombre del ser y del 
lenguaje. In: Pluralismo epistemológico. OLIVÉ et al. La Paz: Editoras Clasco, Cides-UMSA, Muela del diablo 
editores, Comuna e Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 143-176. 
107  WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. O universalismo europeu: a retórica do poder. São Paulo: Ed. 
Boitempo, 2007, p. 14. 
108 O desafio a que nos referimos é o desafio de tornar-se parte da condição humana – tornar natural – a diversidade 
sexual, incluindo as questões de gênero e de orientação sexual. 
109 Aqui adotamos a diferenciação proposta no capítulo primeiro dessa dissertação, na qual por Direitos 
Fundamentais tem-se aqueles positivados nas respectivas constituições nacionais. 
110 FOUCALT, Michel. História da sexualidade. A vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1997. Vol. 1, p. 227. 



 

 

perpetuação da sociedade moderna. Quanto ao gênero, o desafio da Hermenêutica da 

Diversidade partiu da tentativa de desvincular o seu conceito daquilo que se entendia por sexo. 

Quando se falava em gênero, a ideia que se construía sobre o tema era a de que ele era 

constituído a partir das diferenças biológicas, relacionadas como detalhes físicos de homens e 

mulheres111. O desafio, então, foi caracterizar o gênero como uma construção cultural, o que 

implicaria na superação do binarismo baseado no sexo, isto é, nas diferenças físicas e biológicas 

entre macho e fêmea, que opõem o feminino ao masculino, geralmente não em um plano de 

igualdade, mas sim em uma ordem de hierarquia112. No tocante à orientação sexual o desafio 

encarado foi o de apresentar a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade como 

naturais nuanças da estrutura afetiva dos sujeitos desejantes, enquadrando-a não como um 

determinismo, nem como uma opção, mas sim como uma condição humana, apresentando-a 

como uma clara movimentação dos desejos e sentimentos113. Daí que a livre orientação afetivo-

sexual, as questões de gênero e de sexualidade, necessitaram ser constitucional e 

internacionalmente tuteladas, sendo esse o escopo da Hermenêutica da Diversidade. 

A Hermenêutica da Diversidade, como dito, encontrou as dificuldades acima 

apontadas no sentido de se afirmar enquanto doutrina cuja principal missão foi a de humanizar 

as questões ligadas à diversidade sexual, sobretudo pela evidente invisibilidade a que estiveram 

submetidas. No entanto, de todas as invisibilidades as quais o tema esteve ligado, talvez a 

invisibilidade legal parece ser aquela que dá o ponto de partida para as demais, até porque se 

alguém não existe ou é invisível para a lei, como reclamar nos demais casos?  

A discussão sobre a invisibilidade legal, em nível interno e internacional foi a 

bandeira levantada pela Hermenêutica da Diversidade para justificar a luta incessante pela 

positivação dos direitos por ela defendidos em instrumentos internacionais e na legislação 

interna dos Estados, o que ganhou especial destaque com o reconhecimento do direito à 

diferença como uma decorrência do princípio da igualdade. 

                                                           
111 O predomínio do determinismo biológico marcou as construções teóricas relacionadas com o gênero, e se 
manifestou na “tendência universal a associar o masculino com a cultura e a considerar que o feminino se 
encontrava mais perto da natureza”, ou na associação das mulheres com os temas privados e os homens com o 
público e universal. Superando as posições baseadas no binarismo biológico, estudiosas feministas, partindo das 
considerações de Margater Mead, reforçaram a ideia de que o gênero não está determinado biologicamente, mas 
sim que se trata de uma construção cultural, por isso, não se assume em um momento da vida, mas sim constitui 
um processo. SCOTT, Joan. Él género: una categoría útil para el análisis histórico. En El género: la 
construcción cultural de la diferencia sexual. México, Miguél Porruá, 2000, p. 22-24. 
112 DE SÁ NETO, Clarindo Epaminondas; GURGEL, Yara Maria Pereira. Caminhando entre a (in) visibilidade: 
uma análise jurídica sobre o projeto de lei nº5.012/2013 – Lei de Identidade de Gênero. Revista Direito e Liberdade 
– Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. V. 16. n. 1. p. 55-72. 
113 Ibid., 



 

 

Com esse intuito, a Hermenêutica da Diversidade colocou a diversidade sexual em 

um lugar de destaque dentro das discussões internacionais sobre a proteção do ser humano 

enquanto sujeito de direito internacional, fazendo com que o direito à diversidade sexual 

enquanto um direito humano começasse a ser discutido no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos no ano de 1999, quando pela primeira vez admitiu-se uma petição perante a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, na qual, ainda que de forma 

reflexa, ou seja, sem apontar uma violação direta à dispositivos da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, ante a ausência de dispositivo sobre a temática, o assunto foi levado a análise 

por esse órgão, fixando aí as raízes do reconhecimento do direito à diversidade sexual como um 

direito humano, digno de tutela. 

Esse pontapé inicial ocasionado pelos estudos da Hermenêutica da Diversidade foi 

a mola propulsora para os demais avanços que ocorreram, inicialmente em âmbito alienígena 

e, sequencialmente dentro dos ordenamentos jurídicos de alguns Estados, dos quais se 

destacam, em nosso continente, a República Argentina, a República Oriental do Uruguai e a 

República Federativa do Brasil. 

 

3.3 O RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE COMO DIREITO HUMANO NO 
ÂMBITO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. 
 

3.3.1 A Organização dos Estados Americanos, o Pacto de São José, a Comissão e a Corte 
Interamericanas de proteção dos direitos humanos 
 

Em 1948 as delegações dos Estados interamericanos adotaram em Bogotá a Carta 

da Organização dos Estados Americanos, por meio da qual foi criada a Organização dos Estados 

Americanos (OEA, em inglês OAS). Foi essa organização o feito de longa e pacífica evolução 

que se vinha consolidando desde a primeira Conferência Internacional de Países Americanos, 

realizada em Washington, de 1889 a 1890, seguidas de outras, no México em 1902, no Rio de 

Janeiro em 1906, em Buenos Aires em 1910, Santiago do Chile em 1923 e Havana em 1928114.  

A 9ª Conferência Internacional Americana, reunida em Bogotá, deu status 

institucional à organização interamericana por meio da Carta ali assinada a 30 de abril de 1948. 

A antiga associação de nações americanas passou a ter o nome de Organização dos Estados 

Americanos, sendo declarada um organismo regional das Nações Unidas, estando definidos e 

                                                           
114 DE SÁ NETO. Clarindo Epaminondas de Sá. O sistema Interamericano de Direitos Humanos e a proteção 
dos direitos sociais e econômicos na América Latina. Juris rationis (UnP), v. 5, p. 11-22, 2012. 



 

 

estabelecidos nesse documento os objetivos da organização, suas bases jurídicas, suas 

atividades e as relações do assim chamado Sistema Interamericano. 

Os propósitos e princípios da OEA estão indicados nos Capítulos I e II da Carta. 

Sua principal finalidade é garantir a paz e a segurança do continente, cabendo aos Estados-

membros assegurarem a pacífica solução de suas controvérsias e ainda organizar a ação 

solidária das repúblicas americanas em caso de agressão, bem como promover seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Muito embora a Carta da OEA não consagre expressamente a promoção dos direitos 

humanos como um dos seus objetivos principais, a mesma estabelece que um dos princípios 

que orienta a atividade desse organismo é o de que os Estados americanos, ao proclamarem os 

direitos fundamentais da pessoa humana, não farão, para a proteção desses direitos, distinção 

de raça, nacionalidade, credo ou cor115. Nesse sentido, a carta ainda prevê a criação de uma 

Comissão com a função principal de promover o respeito e a defesa dos direitos humanos nas 

Américas a qual viria a ser criada ainda antes do Pacto de São José da Costa Rica, como produto 

da Resolução VIII da V Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores que ocorreu 

no ano 1959116.  

O Sistema Interamericano inaugurado com a criação da OEA e o consequente 

funcionamento da Comissão de Direitos Humanos, mesmo antes do advento da Convenção 

Americana, promoveram um avanço para o sistema americano. O professor Antônio Augusto 

Cançado Trindade afirma que a atuação da Comissão Interamericana, antes da entrada em vigor 

da Convenção Americana, foi certamente um elemento pontual para a evolução desse sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos. Narra que até 1975, por exemplo, tinha a 

Comissão examinado mais de 1.800 (mil e oitocentos) casos, obra considerável para um órgão 

que até então operava de forma solitária, sem que a Convenção tivesse entrado em vigor. Em 

fins de 1978, ano em que a Convenção entra em vigor, já se contabilizava 3.200 (três mil e 

duzentos) casos analisados, compreendendo mais de 10.000 (dez mil) vítimas de dezenove 

países membros da Organização117, o que significa, segundo o autor, que a Comissão considerou 

20% dos casos em seus primeiros quinze anos de atuação e aproximadamente 80% dos casos 

                                                           
115 Art. 3, letra “l” da Carta da Organização dos Estados Americanos. Decreto 30.544 de 14/02/1952. 
116 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
Volume III. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2003, p.35. 
117 É importante registrar que a Comissão tem competência sobre todos os Estados-membros da OEA, ainda que 
não tenham aderido ao Pacto de São José, eis que todos eles ficam vinculados à Declaração Americana dos Direitos 
e Deveres do Homem de 1948, conforme afirma o autor Thomas Buergental. BUERGENTAL, Thomas. 
International Human Rights in a Nutshell. 4. Edition. West Publishing CO. St. Paul, 2009, p. 257-258. 



 

 

até a entrada em vigor da Convenção Americana – no período de cinco anos entre 1973 e 

1978118. 

Com a edição da Convenção Americana de Direitos Humanos no ano de 1969119 a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi devidamente sistematizada, quando então 

foram definidas sua organização120, suas funções121, suas competências122 e as regras de 

processamento123 das demandas. No ano de 1970 foi publicado um Protocolo de Reformas da 

Carta da OEA, o qual deferiu à Comissão um mandato de controle e também de supervisão da 

observância dos direitos humanos, mandato somado à função de promoção desses direitos que 

esse órgão já exercia, o que fez com que a Comissão passasse a atuar também de forma 

preventiva, incentivando os Estados-membros a compatibilizarem seu direito interno com os 

direitos humanos, promovendo a inserção desse tema nas respectivas Constituições, assim 

como incentivando-os a harmonizarem sua legislação infraconstitucional com os postulados 

internacionalmente ratificados em matéria de direitos humanos. 

Dentro do Sistema Interamericano há também outro órgão criado para a proteção 

dos direitos humanos. Trata-se da Corte Interamericana, que também foi criada pela Convenção 

Americana de 1969 e é considerada o órgão supremo da jurisdição internacional do sistema 

regional interamericano, cuja tarefa principal é interpretar e aplicar as normas de proteção dos 

direitos humanos em caráter definitivo e irrecorrível. Nas palavras de Flávia Piovesan, a Corte 

Interamericana possui competências consultiva e contenciosa124. No exercício de ambas as 

competências, segundo os artigos 1º e 2º de seu estatuto, a resposta dada pela Corte tem força 

de coisa julgada internacional, vinculando, nos casos dos processos contenciosos as partes 

envolvidas e no caso das consultas todos os Estados que admitiram a jurisdição do referido 

órgão. 

Registre-se que o exercício das competências da Comissão e da Corte foi o 

responsável pela inclusão da diversidade sexual na pauta do sistema interamericano. Pela 

Comissão, a partir das recomendações e acordos realizados de forma administrativa e no caso 

da Corte, a partir da jurisprudência por ela produzida, que muito contribui para ao 

                                                           
118 Ibid., p. 43. 
119 A Convenção Americana somente entrou em vigor no ano de 1978. 
120 Pacto de São José da Costa Rica: arts. 34 a 40. 
121 Ibid., arts. 41 a 43. 
122 Ibid., arts. 44 a 47. 
123 Ibid., arts. 48 a 51. 
124 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 99. 



 

 

aprofundamento e elucidação de questões que envolvam a aplicação das normas do sistema 

interamericano125. 

 

3.3.2 A diversidade sexual na agenda interamericana 

 

A OEA é considerada o mais antigo organismo de caráter regional de que se tem 

notícia. Como dito em linhas anteriores, seus trabalhos remontam à Conferência Internacional 

Americana que foi realizada na capital dos Estados Unidos da América, entre os meses de 

outubro de 1889 e abril de 1890126. Dessa reunião acordou-se a criação de uma União 

Internacional das Repúblicas Americanas, nos moldes duma Liga Internacional de Nações, 

cujas bases já haviam sido propostas por Kant em seu livro “À paz perpétua”127, dando início 

ao hoje denominado Sistema Interamericano, o mais remoto sistema institucional internacional.  

Vimos que dentre seus órgãos, aquele que tem entre suas competências principais o 

objetivo de proteger e promover os direitos humanos é a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos que foi criada no ano de 1959, em reunião de consulta realizada na cidade de 

Santiago, no Chile, sendo formalmente instalada no ano de 1960, quando o conselho da 

organização aprovou seu estatuto128. 

A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos 

direitos humanos129, cabendo-lhe, sobretudo, estimular a consciência dos direitos humanos nos 

povos da América130 e formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando 

considerar conveniente, no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos 

humanos no âmbito de suas leis internas e de seus preceitos constitucionais, bem como 

disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos131. 

Dentro dessa perspectiva é que, pela primeira vez na história do Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, o tema da diversidade sexual chega à 

apreciação desse organismo internacional, tendo recebido parecer positivo pela admissibilidade 

do caso, ainda que a violação apontada na petição tenha sido enquadrada em dispositivos da 

                                                           
125 Para um exame detido da jurisprudência da Corte, recomendamos as seguintes obras: PIOVESAN, Flávia. 
Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
237-251; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 98-118. 
126 Informações disponíveis no sítio da Organização dos Estados Americanos, plataforma escrita em Língua 
Portuguesa: < http://www.oas.org/pt/sobre/quem_somos.asp> Acesso em: 29 mai 2014. 
127 KANT, Immanuel. À paz perpétua. Porto Alegre: L&PM, 2008, p.37 e ss. 
128 Ibid., 
129 Artigo 41 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
130 Artigo 41, alínea “a”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 
131 Artígo 41, alínea “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. 



 

 

Convenção Americana que não se referem diretamente ao referido tema, ante a própria 

inexistência de menção expressa. Todavia, foi a partir da construção realizada pela Comissão 

que aos poucos o direito à diversidade foi sendo legitimado como um direito humano. 

Trata-se de um caso muito pouco mencionado na doutrina, mas que, como dito, 

representou o início do debate internacional no Sistema Interamericano no tocante à obrigação 

dos Estados nacionais de respeitarem a diversidade sexual.  

O caso 11.656 (Marta Lúcia Álvarez Giraldo X República da Colômbia) foi 

apresentado à Comissão em 18 de maio de 1996. Até então em nenhuma das demandas 

apresentadas à Comissão ou submetidas à jurisdição da Corte Interamericana havia discutido, 

ainda que de forma reflexa, fatos que de alguma forma ligassem as violações apontadas ao tema 

da diversidade sexual. Na petição apresentada, a vítima alegava que sua integridade pessoal, 

sua honra e sua igualdade haviam sido afetadas pela negativa das autoridades penitenciárias da 

Colômbia em autorizar o exercício de seu direito à visita íntima, em razão de sua orientação 

sexual132.  

O que impressiona no caso em referência não é a negativa por parte do Estado em 

dar cumprimento à normativa convencional, mas sim a justificativa apresentada à Comissão, o 

que já demonstrava, à época, a urgência em se debater a diversidade sexual como um direito 

humano que deve integrar o arcabouço normativo internacional e interno dos Estados. 

A Colômbia, exercendo o contraditório internacional, justificou sua negativa em 

permitir a visita íntima por razões de moralidade nas instituições penitenciárias, afirmando que 

a proibição atendia a razões arraigadas na cultura latino-americana, a qual sustentava ser pouco 

tolerante em relação às práticas homossexuais, de forma que, conceder esse direito à 

peticionante criaria uma exceção à norma geral dos estabelecimentos prisionais que proíbe 

relações entre pessoas do mesmo sexo, já que isso afetaria a disciplina interna dos centros 

carcerários133. 

                                                           
132 No caso 11.656 a violação denunciada pela vítima guardou relação com os seguintes artigos da Convenção 
Americana de Direitos Humanos: Artigo 5º - Direito à integridade pessoal; 1. Toda pessoa tem direito a que se 
respeite sua integridade física, psíquica e moral; 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à 
dignidade inerente ao ser humano. Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade; 1. Toda pessoa tem direito ao 
respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Artigo 24 - Igualdade perante a lei; Todas as pessoas 
são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. 
133 Informe nº71/99 – Caso 11.656 – Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tradução livre do 
fragmento: El Estado no ha cuestionado la admisibilidad del caso. En lo que se refiere a la cuestión de fondo, el 
Estado justificó su negativa a permitir la visita íntima por razones de seguridad, disciplina y moralidad en las 
instituciones penitenciarias. 12. Seguidamente, sin embargo, reconoció la legitimidad del reclamo presentado, 
basado en un informe del Ministerio de Justicia y Derecho donde se admite que la peticionaria está siendo tratada 
en forma inhumana y discriminatoria. Sin embargo, reiteró sus alegatos iniciales en cuanto a que la prohibición 
atiende a razones arraigadas en la cultura latinoamericana la cual, sostiene, sería poco tolerante respecto de las 



 

 

Como trabalhamos no início desse capítulo, a sexualidade humana sempre foi 

tratada na perspectiva do binarismo sexual que define homens e mulheres e, como 

consequência, as experiências sexuais e desejantes aceitas socialmente estavam baseadas no 

heteronormativismo, cuja principal característica reside na exclusão e na demonização das 

demais formas de experiências sexuais do ser humano, corroborando na ocorrência de violações 

a inúmeros direitos individuais, como os apontados no caso em tela. 

Em resposta ao pedido de providências feito pela vítima, a Comissão considerou 

que a reclamação apresentada referia-se a fatos que – poderiam constituir inter alia – violações 

ao artigo 11 (2)134 da Convenção Americana, não reconhecendo que o ato perpetrado pelo 

Estado colombiano representava um ataque à dignidade da vítima, limitando-se a definir, nesse 

caso, que a negativa da concessão da visita íntima atingia o conceito de vida privada, que está 

ligado à proteção da honra, segundo disposições convencionais específicas135. Observa-se que 

ainda no ano de 1996 o Sistema Interamericano não considerava a sexualidade e suas plurais 

significâncias como parte integrante do núcleo da dignidade humana, eis que o exercício da 

livre sexualidade e a escolha da vivência dos papeis designados pelo gênero não era considerado 

uma livre escolha, mas sim um determinismo ditado pela biologia. 

Com efeito, apesar disso, é possível vislumbramos certo avanço nessa decisão, se 

considerarmos que até a apresentação da petição em referência, temas ligados à diversidade não 

tinham sido objeto de discussão perante o Sistema Interamericano. É que a Comissão, ao admitir 

uma petição em que se ventila direitos relativos a livre vivência da sexualidade humana, reiterou 

sua vontade de estar à disposição da comunidade latino-americana a fim de buscar soluções 

amistosas fundadas no respeito aos direitos protegidos pela Convenção Americana, ainda que 

esses direitos sejam obtidos de forma reflexa. 

No ano de 2003, outra petição é apresentada à Comissão Interamericana tendo como 

base outra violação reflexa a direitos ligados à diversidade sexual. A petição nº490-03, 

                                                           
prácticas homosexuales. 13. El Estado también se ha referido a consideraciones de política penitenciaria y de 
índole personal. Señaló que, de aceptarse la solicitud de la peticionaria, "se estaría aplicando una excepción a la 
norma general que prohíbe tales prácticas [homosexuales] con lo cual se afectaría el régimen de disciplina interno 
de los centros carcelarios". Se refirió también al supuesto "mal comportamiento" de la interna quien habría 
participado de incidentes relativos al funcionamiento del Comité de Derechos Humanos del Centro Penitenciario. 
134 Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas 
em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua 
honra ou reputação. 
135 O alcance da expressão “Vida privada” somente foi definida no julgamento, pela Corte Interamericana, no caso 
Atala e filhas X Chile, quando o tribunal internacional observou que a vida privada é um conceito amplo que não 
pode ser definido de forma exaustiva. Seu âmbito de proteção inclui a vida sexual e o direito de estabelecer e 
desenvolver relações com outros seres humanos. 



 

 

apresentada pela Corporação de Desenvolvimento da Mulher, em favor da “Senhora X”136 

contra o Chile, denunciava que o Estado demandado era responsável por práticas que violavam 

a honra e a dignidade da vítima, pois, em razão de uma denúncia feita internamente na polícia, 

a qual a acusava de manter uma relação lésbica, a mesma teve seu domicílio invadido por 

policiais, além de ter sido vítima de inúmeras perseguições que prejudicaram sua vida privada 

e familiar. A petição ainda acusava o Estado chileno de denegar a devida proteção judicial à 

vítima, ao declarar inadmissível um recurso de proteção apresentado junto ao Poder Judiciário, 

sem a devida fundamentação, além de denunciar a aplicação inadequada de uma sanção 

administrativa à pessoa que realizou as perseguições no âmbito da polícia137.  

No caso em tela, tendo em vista a natureza dos direitos violados, a Comissão abriu 

um espaço de discussão entre a vítima e o Estado do Chile, o qual, em 2006 propôs uma solução 

amistosa138 à demanda internacional, reconhecendo o erro perpetrado pela polícia chilena, o 

que foi feito mediante o envio de uma carta à peticionante e à sua família, com o objetivo de 

expressar-lhes as desculpas formais pelos fatos denunciados e pelas consequências geradas em 

sua vida e na intimidade de sua família, manifestando no texto as medidas a serem tomadas 

pelo Estado para remediar as consequências e o inconveniente ocorrido139.  

                                                           
136 A Comissão não divulgou o nome da vítima, em razão do acordo realizado através de uma solução amistosa 
entre o Estado Chileno e a vítima. Informe da Comissão Interamericana nº81/09. 
137 Informe nº81/09 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: A petição baseou-se na violação dos 
seguintes artigos da Convenção Americana de Direitos Humanos: Artigo 5º - Direito à integridade pessoal; 1. 
Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Artigo 11 - Proteção da honra e 
da dignidade; 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. 
Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu 
domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito 
à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. Artigo 24 - Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são 
iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. Artigo 25 - 
Proteção judicial; 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, 
perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais 
reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida 
por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 2. Os Estados-partes comprometem-se: a) 
a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda 
pessoa que interpuser tal recurso; b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e c) a assegurar o 
cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso. 
138 O procedimento de conciliação está previsto no Art. 48 (1) (f) da Convenção Americana de Direitos Humanos: 
Artigo 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação de qualquer dos 
direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira: f) pôr-se-á à disposição das partes 
interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do assunto, fundada no respeito aos direitos reconhecidos 
nesta Convenção. 
139 Informe nº81/09 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Estado Chileno promoveu a 
elaboração de um boletim oficial de assuntos policiais, nº1.671 de 18 de janeiro de 2007, ainda antes do acordo 
conciliatório, mediante o qual se consagrou os critérios e indicações para a proteção da honra e dignidade das 
pessoas em processos administrativos, estabelecendo a importância de garantir o devido processo administrativo 
e a importância de investigar somente situações de relevância administrativa, respeitando a vida privada, honra e 
dignidade das pessoas. 



 

 

Em continuidade, o Estado do Chile se comprometeu a adotar medidas concretas 

que tinham por objeto incrementar a experiência operativa policial da vítima, fortalecendo seus 

conhecimentos e o desenvolvimento profissional de sua carreira, além de proporcionar à 

peticionante a oportunidade de cursar estudos de língua inglesa durante um ano às custas do 

Estado chileno. 

Observa-se que apenas com o auxílio da Comissão Interamericana, o Estado 

denunciado reconhece de forma expressa as respectivas violações levantadas pela vítima, a qual 

sustentou em todo o procedimento que os atos perpetrados foram praticados em razão de 

discriminação por sua orientação sexual. Trata-se, pois, do primeiro e único caso levado à 

Comissão em que um Estado reconhece a prática de condutas contrárias à diversidade sexual, 

culminando num acordo de solução amistosa que contribuiu para a colocação do tema em lugar 

de destaque dentro do Sistema Interamericano de proteção dos direitos humanos. 

Com efeito, o caso mais emblemático sobre o enquadramento da diversidade sexual 

como um direito humano também possui como parte denunciada o Estado do Chile. Ao 

contrário do caso acima apresentado, em que foi possível uma solução amigável entre as partes, 

nesse, o Estado chileno por não cumprir as recomendações feitas pela Comissão Interamericana, 

foi demandado perante a jurisdição internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos.  

No caso denominado Karen Atala e filhas x Chile, cuja petição foi apresentada em 

24 de novembro de 2004, atribuiu-se ao Estado demandado responsabilidade internacional por 

violações cometidas mediante uma sentença proferida pela Corte Suprema de Justiça, a qual 

retirou da Sra. Karen Atala a guarda de suas três filhas, tendo como fundamentação exclusiva 

sua orientação sexual140. A resposta apresentada pelo Estado chileno, na tentativa de desvirtuar 

a patente discriminação em razão da sexualidade da vítima, fundou-se no princípio do interesse 

superior das crianças, somado aos elementos de convicção mencionados no processo interno, 

segundo os quais, mostrava-se inconveniente para a formação e desenvolvimento das infantes, 

                                                           
140 Informe 42/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Los peticionarios sostienen que los 
hechos configuran la violación de los siguientes derechos garantizados por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (la “Convención Americana”) en perjuicio de la Sra. Karen Atala y sus tres hijas: el derecho 
a la integridad personal (artículo 5.1); el derecho a las debidas garantías judiciales (artículo 8); la protección a la 
honra y la dignidad (artículo 11.1); la protección de la vida privada (artículo 11.2); la protección a la familia 
(artículos 17.1 y 17.4); los derechos del niño (artículo 19); la igualdad ante la ley (artículo 24); y el derecho a la 
protección judicial (artículo 25), conjuntamente con la violación de las obligaciones de respetar los derechos y 
adoptar medidas consagradas en los artículos 1(1) y 2 previstos en la Convención Americana; y los artículos 2, 5, 
9 (incisos 2 y 3), 12 y 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en adelante 
“Convención sobre los Derechos del Niño”).    Los peticionarios aducen que todos los recursos internos han sido 
agotados mediante la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile, en donde alegadamente se le retiró a la 
Sra. Atala de forma discriminatoria, arbitraria y definitiva la custodia de sus tres hijas menores por su orientación 
sexual. 



 

 

no contexto chileno, a opção da peticionante em iniciar uma convivência com outra pessoa do 

mesmo sexo, com a qual pretendia criar suas filhas. 

Nessa mesma resposta o Estado levanta uma lacuna existente no Sistema Regional 

Interamericano, requerendo a inadmissibilidade da petição tendo em vista que os fatos nela 

descritos – discriminação em razão de orientação sexual – não poderiam caracterizar violações 

aos direitos protegidos pelo Pacto de São José, apontando ainda o Estado contestante que as 

peticionantes estavam se servindo do Sistema Interamericano como uma quarta instancia, no 

sentido de requerer a revisão de uma sentença ditada por um tribunal nacional, sem que os 

julgadores tenham atuado fora da esfera de sua competência. 

A Comissão considerou que os fatos alegados guardam relação com o direito à 

igualdade, que é protegido pelo artigo 24 da Convenção Americana, pois, segundo o relatório 

da Comissão, a Corte chilena tratou de maneira diferenciada a vítima e seu ex-cônjuge, sendo 

a orientação sexual  - a sexualidade - o fator decisivo para que se outorgasse a guarda definitiva 

das filhas da demandante ao genitor das crianças.  

Destarte, ao reconhecer que a discriminação baseada na orientação sexual é uma 

violação ao direito à igualdade, o qual inclui o direito à diferença, a Comissão reconhece a 

jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, oriunda do processo nº33290/96, de 21 

de dezembro de 1999, e do processo nº43546/02 de 22 de janeiro de 2008, nos quais esta Corte 

decidiu que uma diferença de tratamento entre os pais, num processo de guarda, com base na 

orientação sexual de um deles constitui uma violação aos artigos 8º e 14 do Convenio Europeu 

para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, assim como, no caso da 

adoção, que uma diferença de tratamento com base na orientação sexual viola os respectivos 

artigos 8º e 14 do mesmo Convenio141. 

O posicionamento da Comissão revelou uma tendência universal que vem se 

consolidando no início do século XXI, qual seja a utilização, como fonte fundamentativa, de 

outros instrumentos internacionais que disciplinam determinado tema, quando os tratados e 

convenções pertencentes ao respectivo sistema não possuam normas específicas disciplinadoras 

de determinadas condutas. Assim, sedimentou-se o entendimento de que a violação a um direito 

                                                           
141 Informe 42/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: Corte Europea de Derechos Humanos, 
Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, Aplicación No. 33290/96, 21 de diciembre de 1999 (en donde la Corte 
decide que una diferencia de trato entre los padres dentro de un proceso de tuición en base a la orientación sexual 
de uno de ellos constituye una violación del artículo 8 (respeto a la vida privada y familiar) en relación con el 
artículo 14 (no discriminación en razón de sexo y género) del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales); Corte Europea de Derechos Humanos, E.B. v. Francia,  Aplicación 
No. 43546/02, 22 de enero de 2008 (en donde la Corte decide que una diferencia de trato en base a la orientación 
sexual en casos de adopción viola el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales en relación con el artículo 8 de dicho instrumento). 



 

 

humano que ainda não esteja efetivamente positivado nas normas regionais pode ser apontando 

em qualquer outro documento dos demais sistemas regionais e do sistema universal, bastando 

que tais documentos digam respeito à proteção dos direitos humanos. 

O reconhecimento, por parte da Comissão Interamericana, de que a sexualidade não 

pode ser utilizada como forma de discriminação coloca a diversidade sexual como parte do 

núcleo da dignidade da pessoa humana, transformando-a em um efetivo direito humano. No 

presente caso, o entendimento baseou-se em critérios previstos na Convenção Americana142 e 

em outros próprios estabelecidos pelo Órgão a respeito da tendência de integrar o Sistema 

Regional com o Sistema Universal143 e a respeito da noção de corpus juris em matéria de 

criança e adolescência, segundo o qual a Comissão decidiu interpretar o alcance e o conteúdo 

dos direitos previstos na Convenção à luz do disposto na Convenção sobre Direitos da 

Criança144, confirmando que outros tratados e convenções podem ser tutelados pelo Sistema 

Interamericano, sem que se alegue violação reflexa à Convenção, bastando, por essa análise, 

mencionar o respectivo documento internacional onde consta a proibição de violação a um 

direito. 

Em seu relatório final a Comissão refuta a alegação apresentada pelo Estado 

chileno, de que a discriminação baseada em orientação sexual não está protegida pela 

Convenção Americana de forma expressa e que a referida Convenção não proíbe distinções de 

tratamento quando baseada em critérios objetivos. Analisando com cautela os relatórios 

produzidos em outros casos e também alguns julgados da Corte Interamericana, observa-se que 

de fato, a Convenção não proíbe todas as distinções de tratamento, no entanto, é preciso que se 

demarque a diferença entre distinção e discriminação (o que foi perpetrado pelo Estado do 

Chile), no sentido de que as primeiras constituem diferenças compatíveis com a Convenção 

Americana por serem razoáveis e objetivas, enquanto as segundas constituem diferenças 

arbitrárias que redundam em detrimento dos direitos humanos145 e violam o princípio da não- 

discriminação estabelecido pelo Pacto de São José. 

                                                           
142 O artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos diz que: (Normas de Interpretación) establece 
que: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: (…) b) limitar el 
goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; (…)”. 
143 Corte I.D.H., "Otros Tratados" Objeto de la Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 41. 
144 Essa Convenção foi adotada em 20 de novembro de 1989 e entrou em vigor em 12 de setembro de 1990. O 
Chile ratificou a Convenção sobre os direitos da Criança em 12 de setembro de 1990. 
145 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Castañeda Gutman Vc. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C nº184, Párr. 211 citando Corte IDH., 
Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC – 18/03 de 17 de 
septiembre de 2003. Serie A nº18, párr.84. 



 

 

Para se saber se a suposta distinção levantada pelo Estado do Chile era de fato uma 

distinção ou uma discriminação, a Comissão socorreu-se da utilização de um teste que se 

compõe de vários elementos. Esses elementos incluíram, por exemplo, a verificação da 

existência de um fim legítimo quando da produção da “distinção”; a análise da idoneidade ou 

da relação lógica entre meio e fim em relação ao objetivo a que se persegue e a distinção 

realizada; a busca pela existência de outras alternativas à “distinção”; e a proporcionalidade da 

medida, esta última entendida como um balanço entre os interesses em jogo e o grau de 

sacrifício de um em relação ao grau de benefício do outro146. O resultado não foi outro: tratava-

se de um ato de discriminação fundado única e exclusivamente na sexualidade, pois o Estado 

do Chile não conseguiu comprovar razões idôneas que justificasse a “distinção” de tratamento 

entre a genitora das crianças e o pai. 

Quando as distinções são verificadas em populações historicamente perseguidas, o 

que se verifica pela própria conjuntura dos processos de segregação, existe um consenso no 

sentido de que o teste acima mencionado, utilizado para medir a razoabilidade da diferença no 

tratamento, deve ser especialmente restrito147. Isso se deve a que, por sua natureza, essas 

categorias são consideradas “suspeitas”148, e portanto se presume que a distinção é incompatível 

como o Pacto de São José e com os demais instrumentos normativos que compõe o Sistema 

Interamericano. Nesse sentido, somente se pode invocar como justificativa para realizar 

distinções razões de muito peso, que devem ser analisas de forma pormenorizada. Essa análise 

restrita a que nos referimos é precisamente a garantia de que a distinção não se encontra baseada 

em preconceitos e/ou em estereótipos que habitualmente circundam as categorias suspeitas de 

distinção, transformando essas distinções em verdadeiros atos de discriminação. 

Assim, como o preconceito à vivência da sexualidade fora dos parâmetros 

heteronormativos, quase sempre está escondido por trás de fundamentações que tentam 

justificar a adoção de medidas distintivas, em termos práticos, a Comissão entendeu que, tendo 

o Estado chileno apresentado uma fundamentação dessa natureza, a carga da prova deveria 

recair sobre ele próprio, de forma que os critérios gerais a que nos referimos em linhas anteriores 

deveriam ser avaliados de forma qualificada, não sendo suficiente o argumento da existência 

                                                           
146 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Demanda apresentada à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos: Karen Atala e filhas X Estado do Chile. Caso 12.502. p. 24-26. Disponível em: 
<http://www.cidh.oas.org/demandas/12.502SP.pdf> Acesso em 30 mai 2014. 
147 DOMINGUEZ, Andres Gil; FAMA, Maria Victoria; HERRERA, Marisa. Matrimonio Igualitario y Derecho 
Constitucional de Familia.1ª ed. Buenos Aires: Ediar, 2010, p. 163. 
148 Cfr. Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 7º; Pacto Internacional de Direitos Civís e Políticos, art. 
26º; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, art. 2º; Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, art. 1º; Protocolo de São Salvador, art. 3º. 



 

 

de um fim legítimo – proteção dos interesses das crianças – , mas que o objetivo que se persegue 

com a “distinção” deveria ser um fim particularmente importante ou uma necessidade social 

imperiosa, o que não era o caso da demanda, já que visivelmente tratava-se de um ato de 

discriminação e não de distinção, como argumentou o Estado chileno. Ademais, acrescente-se, 

a Comissão reconheceu que a medida de afastamento das crianças em relação à sua genitora 

deveria ser estritamente necessária, em termos outros, que não em relação à sexualidade, no 

sentido de que não existir outra alternativa à solução da demanda pela guarda das infantes149. 

Outro passo dado na direção do reconhecimento da sexualidade como um direito 

humano foi o posicionamento apresentado pela Comissão, quando da apresentação da demanda 

internacional à Corte Interamericana. A Comissão entendeu que a Convenção Americana deve 

ser interpretada à luz das condições sociais atuais nos países do hemisfério sul e do estado atual 

dos precedentes internacionais sobre os direitos humanos, reconhecendo que os tratados 

internacionais sobre direitos humanos, como é a Convenção, são instrumentos vivos150, cuja 

interpretação deve ser realizada levando-se em conta a evolução dos tempos e das condições de 

vida. Nesse sentido, a Comissão fez constar na petição um precedente da Corte Internacional 

de Justiça, no qual se reconheceu que um instrumento internacional deve ser interpretado e 

aplicado no quadro do conjunto do sistema jurídico em vigor no momento que a interpretação 

tem lugar151. 

A Comissão reconhece que a orientação sexual não está estabelecida no texto literal 

da cláusula de não-discriminação consagrada no artigo 1 (1)152 da Convenção Americana. 

Todavia, o mesmo texto indica que se trata de uma cláusula aberta que permite a inclusão de 

outras categorias, em razão da expressão “outra condição social”. Tanto a Corte Europeia como 

o Comitê de Direitos Humanos da ONU já decidiram uma série de casos em que se alegava a 

diferença de tratamento com base na orientação sexual. Esses casos se referem tanto à aplicação 

de sanções penais e disciplinares, como a falta de reconhecimento de direitos dos quais são 

titulares as pessoas heterossexuais, tanto na dimensão individual de suas vidas como na 

                                                           
149 Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Informe nº38/96, X e Y (Argentina). 
150 Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Direito à informação sobre a assistência consular no marco das 
garantias do devido processo legal. Opinião consultiva 16/99, de 1º de outubro de 2001, parágrafo 114. 
151 Corte Interamericana de Direitos Humanos. Interpretação da Declaração Americana de Direitos e Deveres 
do Homem no marco do artigo 64 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Opinião consultiva – OC 
10/89 de 14 de julho de 1989. Série A nº10, parágrafo 37 citando “legal consequences for Estates of the Continued 
Presence of South Africa in Namibia (South West Africa). 
152 Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos; 1. Os Estados-
partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu 
livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 



 

 

dimensão coletiva. Nesses casos, ambos os organismos estabeleceram de maneira consistente 

que a orientação sexual se encontra compreendida dentro das cláusulas proibitivas de 

discriminação contidas nos tratados internacionais respectivos153.  

Para além do consenso que já existe em relação à Corte Europeia e ao Comitê de 

Direitos Humanos da ONU, e que foi sedimentado pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das nações Unidas estabeleceu 

recentemente que a orientação sexual é um motivo implícito de discriminação compreendido 

na categoria de “qualquer outra condição social”154. 

A desculpa a que se socorrem os Estados que não aceitam ser a sexualidade e seus 

desdobramentos um direito humano, por não estar expressamente prevista nos tratados 

internacionais que conformam o sistema interamericano, também pode ser refutada por meio 

de uma análise de direito comparado.  

É possível identificar uma série de decisões em que se estabelece a proibição de 

discriminação com base na orientação sexual, por se tratar de uma categoria suspeita, bem como 

que toda distinção sustentada em dito critério deve estar amparada na aplicação do teste acima 

mencionado155. Cabe mencionar aqui que em vários desses casos a orientação sexual não estava 

expressamente prevista nas respectivas Constituições e leis internas. Assim, os critérios 

utilizados para se chegar a essa conclusão, dentre outros, foram, por exemplo: a marginalização 

e exclusão histórica a qual estão submetidos os homossexuais; a imutabilidade da orientação 

sexual; a irrazoabilidade manifesta na repartição de cargas sociais com base na orientação 

sexual156. 

Foi com base nessa argumentação supra que a Comissão Interamericana inaugurou 

de forma expressa, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, a ideia de que a 

orientação sexual, enquanto categoria da sexualidade humana, encontra-se compreendida 

dentro da frase “outra condição social” estabelecida no artigo 1º (1), com todas as 

consequências que isso implica a respeito dos demais direitos consagrados na Convenção 

Americana, incluindo o artigo 24157. Nesse sentido, a partir de então, toda diferença de 

                                                           
153 Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Toonen vs. Austrália. Comunicação nº488/1993; Comitê de 
Direitos Humanos das Nações Unidas. Edward Young vs. Austrália. Comunicação nº941/2000. Corte Europeia de 
Direitos Humanos. Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal. Aplicação nº33290/96. 
154 Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das nações Unidas. Observação Geral nº20. A não 
discriminação e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (2009), parágrafos 15 e 27. 
155 Sentenças da Corte Constitucional da Colômbia: C-029 (2009), C-075-07 (2007); Constitutional Court of South 
Africa, case CCT 11/98. Corte Suprema de Iowa, Case 763 N.w.ed 862 (Abril 3, 2009); Suprema Corte de 
Connecticut. 289 COnnn, 135 (outubro 28, 2008). 
156 Ibid,. 
157 Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 24 - Igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais 
perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. 



 

 

tratamento baseada na sexualidade de uma pessoa ou em seu gênero gênero é considerada 

suspeita, mostrando-se incompatível com a Convenção Americana, de forma que os Estados 

signatários do referido tratado, caso queiram exercer a diferença de tratamento em seus 

territórios devem provar que a respectiva diferença de tratamento supera o exame do teste estrito 

estabelecido anteriormente. 

Quando o caso foi submetido à jurisdição da Corte Interamericana a discussão 

acerca da inclusão do exercício da sexualidade humana como uma prerrogativa derivada da 

própria dignidade humana ganhou novos contornos.  

Em relação à noção de igualdade e em relação à abrangência do princípio da não- 

discriminação a Corte estabeleceu que o artigo 1.1 da Convenção Americana é uma norma de 

caráter geral, cujo conteúdo se estende a todas as disposições do tratado, impondo aos Estados-

Parte o dever de respeitar e garantir o pleno e livre exercício dos direitos humanos e liberdades 

reconhecidos, sem qualquer discriminação158, ou seja, qualquer que seja a origem ou a forma 

que assuma, todo tratamento que possa ser considerado discriminatório a respeito do exercício 

de qualquer um dos direitos garantidos pela Convenção é, de per si, incompatível com a mesma. 

Nesse sentido, sobre a noção de igualdade perante a lei e a não-discriminação, 

observa-se que a Corte reconhece que a noção de igualdade prevista no Pacto de São José e nos 

demais instrumentos internacionais do sistema, deriva diretamente da unidade natural do gênero 

humano, sendo inseparável da dignidade essencial da pessoa, frente a qual é incompatível toda 

situação que, por considerar superior um determinado grupo, conduza a trata-lo com privilégios, 

ou que, ao inverso, por considera-lo inferior, o trate com hostilidade, retirando-lhe o gozo de 

direitos que se reconhece a quem não está incurso em tal situação. Ratifica a Corte a ideia de 

que, na atual etapa de evolução do direito internacional, o princípio da igualdade e da não-

discriminação ingressou no domínio do jus cogens, sobre o qual descansa o andaime jurídico 

da ordem pública nacional e internacional159. 

É importante registrar que a Convenção Americana não possui uma definição 

explícita do termo discriminação. Tomando como base as definições de discriminação 

estabelecidas no artigo 1.1 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas 

                                                           
158 Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos. 1. Os Estados-partes nesta 
Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição 
econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
159 Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 
de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, supra nota 83, párr. 
269. 
 



 

 

de Discriminação Racial e no artigo 1.1 da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas 

de Discriminação contra a Mulher, definições insuficientes para responder às questões ligadas 

à sexualidade e às questões de gênero, o Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos estabeleceu ser a discriminação toda distinção, exclusão, restrição 

ou preferência que se baseie em certos motivos como a raça, a nacionalidade ou a condição 

social e que tenham por objeto ou por resultado, anular ou menoscabar o reconhecimento, o 

gozo e o exercício, em condições de igualdade, dos direitos humanos e liberdades fundamentais 

de todas as pessoas160. 

Assim, a Corte inseriu a sexualidade como categoria de discriminação, utilizando 

como exemplo paradigma o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em especial no julgamento 

do caso Salgueiro da Silva x Portugal, quando o Tribunal concluiu que a orientação sexual, 

enquanto expressão da sexualidade humana, é um conceito que se encontra coberto pelo art. 14 

do Convênio Europeu, na expressão “outra condição”.  

Tendo em conta as obrigações gerais de respeito e garantia estabelecidas no art. 1.1 

da Convenção Americana, os critérios de interpretação fixados no art. 29161 da referida 

Convenção, o estipulado na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, as Resoluções 

da Assembleia Geral da OEA162, tudo isso somando aos standarts estabelecidos pelo Tribunal 

Europeu e pelos Organismos das nações Unidas, a Corte Interamericana sedimentou o 

entendimento da Comissão Interamericana deixando estabelecido, como força vinculante, que 

a sexualidade e a identidade de gênero das pessoas são categorias protegidas pela Convenção 

Americana de Direitos Humanos, estando extirpada pela Convenção qualquer norma, ato ou 

prática discriminatória baseada, por exemplo, na orientação sexual da pessoa. Em 

consequência, em razão da inclusão da sexualidade como integrante do rol de direitos da pessoa 

humana, nenhuma norma, decisão ou prática de direito interno, seja por parte de autoridades 

públicas ou particulares, podem diminuir ou restringir os direitos de uma pessoa a partir de sua 

sexualidade. 

 

                                                           
160 Nações Unidas. Comitê de Direitos Humanos. Observação Geral N. 18. Não discriminação, nota 87, pár. 6. 
161 Convenção Americana. Art. 29. Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido 
de: a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos direitos e 
liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista; b) limitar o gozo e 
exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-
partes ou em virtude de Convenções em que seja parte um dos referidos Estados; c) excluir outros direitos e 
garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo; d) 
excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 
outros atos internacionais da mesma natureza. 
162 Naciones Unidas, Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, Asamblea 
General de Naciones Unidas, A/63/635, 22 de diciembre de 2008, párr. 3. 



 

 

4 O DIREITO À DIVERSIDADE COMO DECORRÊNCIA DA POSIT IVAÇÃO 
CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
 

O argumento segundo o qual os direitos relativos à diversidade sexual não podem 

ser aplicados no âmbito do Sistema Interamericano em razão da falta de positivação expressa 

do tema na Convenção Americana e nos demais tratados que compõem o sistema resta refutado, 

tendo em conta a fundamentação acima exposta. No entanto, para além da constatação feita 

pela Comissão e Corte Interamericanas de que a sexualidade e suas nuances são direitos dignos 

de tutela, a partir de uma análise histórico-jurídica sobre o tema é possível conceber-se que a 

sexualidade faz parte do conteúdo mínimo da dignidade humana e, portanto, integra o princípio 

jurídico estabelecido nos principais instrumentos internacionais e nas constituições de alguns 

Estados latinos. 

No presente capítulo faremos uma análise constitucional do direito à diversidade 

sexual, verificando se é possível extrair o entendimento sedimentado pelos órgãos do Sistema 

Interamericano, da expressa positivação da dignidade da pessoa humana nos textos 

constitucionais modernos, em especial, da Constituição brasileira. 

 

 4.1 A DIGNIDADE HUMANA COMO UM VALOR JURÍDICO 

 

A dignidade humana tornou-se um consenso ético essencial no mundo ocidental, 

reforçando a rejeição moral ao desastre representado pelo nazi-fascismo163. Mesmo assim, 

nenhum instrumento nacional ou internacional arvorou-se a oferecer uma definição concreta 

para o termo, deixando a cargo da doutrina a criação de um significado para essa expressão. 

Barroso164 afirma que não é fácil elaborar um conceito transnacional de dignidade humana, que 

seja capaz de levar em conta de maneira adequada toda a variedade de circunstâncias religiosas, 

históricas e políticas que estão presentes nos diferentes países. No entanto, apesar disso, na 

medida quem que a dignidade tem ganhado importância, tanto no âmbito interno quanto no 

discurso trans e internacional, se faz necessário estabelecer um conteúdo mínimo para o 

conceito, com o intuito de unificar seu uso e de certo modo lhe conferir certa objetividade. 

Seguindo a linha do Ministro Luís Roberto Barroso, partiremos da ideia de 

dignidade humana como algo aberto, plástico e plural165, sendo a concepção minimalista 

                                                           
163 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A 
construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, 
p. 72. 
164 Idid., p. 72. 
165 Ibid., p. 72-73. 



 

 

estabelecida por ele caracterizada da seguinte forma: (1) A dignidade humana identifica o valor 

intrínseco de todos os seres humanos, (2) assim como a autonomia de cada indivíduo, (3) sendo 

limitada por algumas restrições legítimas impostas a ela em nome de valores sociais ou 

interesses estatais (valor comunitário).  

O valor intrínseco é, no plano filosófico, o elemento ontológico166 da dignidade 

humana e está ligado à natureza do ser. Corresponde, pois, ao conjunto de características que 

são inerentes e comuns a todos os seres humanos, o que lhes confere um status especial e 

superior no mundo, o que para Barroso167 é distinto do de outras espécies. Desse valor decorrem 

dois postulados, um antiutilitarista e outro antiautoritário. Explica o autor que o primeiro se 

manifesta no imperativo categórico kantiano do homem como um fim em si mesmo, e não como 

um meio para a realização de metas coletivas ou de projetos pessoais de outros; o segundo, ao 

seu turno, na ideia de que é o Estado que existe para o indivíduo e não o contrário168. Assim é 

justamente por ter o valor intrínseco de cada pessoa como conteúdo essencial que a dignidade 

humana é um valor objetivo169 que não depende de qualquer evento ou experiência e que, 

portanto, não pode ser concedido ou perdido, mesmo diante do comportamento mais 

reprovável. 

Dentro desse valor intrínseco é que a dignidade inclui-se como valor jurídico, 

colocando-se na origem de todo o conjunto de direitos fundamentais. O primeiro deles, ao nosso 

entender, é o direito à vida, um pré-condição básica para o gozo de todos os outros direitos. 

Nesse aspecto, Barroso afirma que a dignidade humana preenche quase que inteiramente o 

conteúdo do direito à vida, deixando espaço apenas para algumas poucas situações específicas 

e controversas, como o aborto, o suicídio assistido e a pena de morte170.  

Um segundo direito diretamente relacionado com o valor intrínseco de cada 

indivíduo é a igualdade perante a lei e na lei. Todos os indivíduos têm igual valor e por isso 

merecem o mesmo respeito e consideração171. Isso implica na proibição de discriminações 

                                                           
166 A ontologia é um ramo da metafísica que estuda as características fundamentais de todas as coisas e sujeitos, 
incluindo aquilo que cada ser humano tem e não pode deixar de ter. Isso inclui questões como a natureza da 
existência e estrutura da realidade. Dicionário de Filosofia, 1988, p. 662. 
167 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A 
construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, 
p. 76. 
168 Idid., p. 76. 
169 DWORKIN, Ronald. A democracia é possível aqui: princípios para um novo debate político. Princeton: 
Princeton University Press, 2006, p.  9-10. (Tradução livre do inglês). 
170 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A 
construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, 
p. 79. 
171 DWORKIN, Ronald. The sovereing virtue: the teory and practice of equality. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2002, p. 1-7. 



 

 

ilegítimas devido à raça, cor, etnia, nacionalidade, sexo, e como relatado anteriormente, à 

orientação sexual e a diversidade de gênero. A dignidade humana ocupa apenas parte do 

conteúdo da ideia de igualdade e, em muitas situações pode ser aceitável que se realizem 

diferenciações entre as pessoas, a exemplo das distinções que podem ser adotadas seguindo-se 

os critérios estabelecidos no tópico anterior. 

A autonomia compõe aquilo que Barroso172 chama de elemento ético da dignidade 

humana. Trata-se do fundamento do livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da 

sua própria maneira, o ideal de viver bem e de ter uma vida boa. Essa autonomia tem especial 

ligação com os direitos ligados à diversidade – o valor intrínseco e a igualdade também o têm, 

mas essa questão já foi descrita em linhas anteriores – pois a noção central desse instituto é a 

autodeterminação: uma pessoa autônoma define as regras que vão reger a sua vida173. Kant, 

como já afirmado no capítulo inicial, apresenta a autonomia como uma vontade orientada pela 

lei moral (autonomia moral), mas aqui o foco volta-se para a autonomia pessoal, que é 

valorativamente neutra e significa o livre exercício da vontade por cada pessoa, segundo seus 

próprios valores, interesses e desejos. 

Nesse sentido, a autonomia pressupõe o preenchimento de determinadas condições, 

as quais segundo Barroso são a razão, consubstanciada na capacidade mental de tomar decisões; 

a independência, que pressupõe a ausência de coerção, manipulação ou privações essenciais; e 

a escolha, esta como sendo a existência real de alternativas174. A autonomia que compõe o 

núcleo ético da dignidade humana é a parte da liberdade pessoal que não pode ser suprimida 

por interferências sociais ou estatais por abranger decisões pessoais básicas, como as escolhas 

relacionadas com religião, relacionamentos pessoais, profissão, concepção política, assim como 

aquelas relacionadas com a expressão da sexualidade e do gênero. Corresponde, pois, essa 

autonomia, à capacidade de alguém tomar decisões e de fazer escolhas pessoais ao longo da 

vida, baseadas na sua própria concepção de bem, sem influências externas indevidas. 

A ideia de autonomia ligada à dignidade humana mostra-se mais evidente quando 

contrastada com a ideia de mínimo existencial175, também chamado de mínimo social176, ou o 

                                                           
172 BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A 
construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, 
p. 81. 
173 POST, Robert. Dignity, autonomy, and democracy. Working papers, Institute of Governmental Studies, 2000-
11. Disponível em: <http://igs.berkeley.edu/publications/working_papers/WP2000-11.pdf> 
174 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A 
construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, 
p. 81-82. 
175 Tradução literal da expressão utilizada por autores e cortes alemãs. Ver ALEXY, ROBERT. A theory of 
constitutional rights. Trad. Julian Rivers. New York: Oxford University Press, 2004, p. 290. 
176 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 2005, p. 228-229 



 

 

direito básico às provisões necessárias para que se viva dignamente177. A igualdade em sentido 

substantivo e mais especialmente a autonomia (pública e privada) são ideias dependentes do 

fato de os indivíduos terem suas necessidades vitais essenciais satisfeitas, ou seja, para serem 

livres e iguais e capazes de exercer uma cidadania responsável, os indivíduos precisam estar 

além de limiares mínimos de bem-estar, sob pena de a autonomia se tornar uma ficção e a 

verdadeira dignidade humana não existir.  

O terceiro elemento retrata a dignidade como um valor comunitário, e nesse aspecto 

mais uma vez a ideia de diversidade sexual se aproxima desse axioma universal, podendo ser 

caracterizada como um desdobramento desse instituto. Luís Roberto Barroso178 chama esse 

terceiro elemento de “dignidade como restrição ou dignidade como heteronomia”, pois que 

representa o componente social da dignidade. 

Os contornos da dignidade humana são moldados a partir das relações do indivíduo 

com os demais, assim como com o mundo ao seu redor. A expressão “valor comunitário” 

utilizada por Barroso, ainda que ambígua, é usada para identificar o que ele chama de “forças 

exógenas que agem sobre o indivíduo”179. A primeira força diz respeito aos compromissos, 

valores e crenças compartilhadas de um grupo social; a segunda força são as normas impostas 

pelo Estado. O indivíduo, portanto, vive dentro de si mesmo, de uma comunidade e de um 

Estado180. Sua autonomia pessoal é restringida por valores, costumes e direitos de outras 

pessoas tão livres e iguais quanto ele, assim como pela regulação estatal coercitiva. A dignidade 

como valor comunitário enfatiza, portanto, o papel do Estado e da comunidade no 

estabelecimento de metas coletivas e de restrições sobre direitos e liberdades individuais em 

nome de certa concepção de vida boa, nas palavras de Robert Post181. 

A questão que se põe é saber-se em que circunstâncias e em que grau essas ações 

devem ser consideradas legítimas em uma democracia constitucional. Sabe-se que a máxima 

liberal segundo a qual o Estado deve ser neutro em relação às diversas concepções em uma 

sociedade pluralista não é incompatível com as restrições resultantes da necessária coexistência 

entre diferentes pontos de vista e de direitos potencialmente conflitantes. As interferências 

possíveis devem ser realizadas segundo as bases de uma legítima justiça a que John Rawls 

                                                           
177 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and democracy. 
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chamou de “consenso sobreposto”182, que possa ser compartilhado pela maioria dos indivíduos 

e grupos. Assim, Barroso arremata esse tema afirmando que o valor comunitário da dignidade 

humana, como restrição à autonomia pessoal, busca sua legitimidade na realização de três 

objetivos. O primeiro seria a proteção dos direitos e da dignidade de terceiros; o segundo a 

proteção dos direitos e da dignidade do próprio indivíduo e o último seria a proteção dos valores 

sociais compartilhados. Não se deve confundir aqui o compartilhamento de ideias com o 

referendo de direitos, sobretudo quando estes derivam de questões verdadeiramente morais, dos 

quais são destinatários minorias estigmatizadas, a exemplos de negros, índios, mulheres, 

homossexuais e pessoas que vivem sua sexualidade de forma diversa daquela pregada pela 

parcela heteronormativa da sociedade. 

Com base nessas informações não é difícil constatar que os direitos relativos à 

diversidade sexual encontram-se dentro do albergue da autonomia da vontade, que é uma base 

da dignidade humana, segundo discorremos anteriormente. O passo seguinte à consecução 

dessa máxima foi a positivação expressa da dignidade da pessoa humana nas constituições dos 

Estados.  

Com efeito, foi apenas a partir do final da segunda década do século XX que a 

dignidade humana começou a aparecer nos documentos jurídicos, começando com a 

Constituição do México de 1917183 e com a constituição alemã da República de Weimar, em 

                                                           
182 Trata-se de uma expressão que identifica as ideias básicas de justiça capazes de serem compartilhadas por 
defensores de diferentes doutrinas abrangentes, sejam religiosas, políticas ou morais. RAWLS, John. The idea of 
overlapping consensus. Oxford Journal of Legal Studies, n. 7, 1987, p. 1. 
183 Constituição Mexicana de 1917. Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…) Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
Artículo 2º.- La Nación Mexicana es única e indivisible.  
A – II - Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose 
a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de 
manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de 
validación por los jueces o tribunales correspondientes.  
 Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.  
II – “c”: Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, 
de sexos o de individuos. 
Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, 
el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 



 

 

1919. Outras constituições menos conhecidas do período anterior à Segunda Guerra Mundial 

possuíam referências à dignidade humana, seja em seus preâmbulos ou em seus textos, 

incluindo as constituições da Estônia (1937), Irlanda (1937), Nicarágua (1939), Equador 

(1929)184. 

Destarte, antes de alcançar o seu apogeu como um símbolo do humanismo do século 

XX, a dignidade esteve presente em escritos de natureza menos democrática, como por exemplo 

o esboço da constituição do Marechal Petain (1940), na França, elaborado durante o período de 

colaboração com os nazistas185 e a Lei constitucional decretada por Francisco Franco (1945), 

durante a longa ditadura espanhola186.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, a dignidade foi incorporada a importantes 

documentos internacionais como a Carta das Nações Unidas de 1945, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948 e em outros numerosos tratados e pactos que exercem um papel 

central nos debates atuais sobre os direitos humanos. Recentemente, acrescente-se que a 

dignidade recebeu atenção especial da Carta Europeia de Direitos Fundamentais, do ano de 

2000 e no esboço da Constituição Europeia de 2004. 

 

4.2 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS 

 

No tocante ao Direito Constitucional doméstico, sobretudo após a Segunda Guerra 

Mundial, inúmeras constituições vieram a apresentar uma linguagem humanista que exigia a 

proteção da dignidade, como nos casos de países como a Alemanha, Japão, Portugal, Espanha, 

Israel, Suécia, Brasil, entre outros. Todavia, a maioria dos doutrinadores que se dedicam ao 

constitucionalismo do século XX são unânimes em apontar que a ascensão da dignidade como 

um conceito jurídico tem suas origens mais remotas no Direito Constitucional alemão. Nesse 

aspecto a Lei Fundamental de 1949 dispõe em seu artigo 1º que a dignidade deve ser inviolável 

e que respeitá-la e protege-la será dever de toda a autoridade estatal187. Essa disposição é 

acrescida pelo conteúdo descrito no artigo 2º (1), que propõe a ideia correlata que já se tornou 
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central na jurisprudência germânica188, segundo a qual toda pessoa deverá ter direito ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade, na medida em que não viole os direitos de terceiros, 

nem ofenda a ordem constitucional ou a moralidade. É justamente baseado nessas disposições 

que o Tribunal Constitucional Alemão e também os juristas germânicos desenvolveram uma 

farta jurisprudência e um arcabouço teórico pertinente que vêm influenciando decisões judiciais 

e escritos doutrinários em todo o mundo, cabendo aqui destacar o peso que tais disposições 

possuem nos temas relativos à diversidade sexual eis que ligados basicamente a direitos 

individuais, coletivos e à moralidade. 

Ainda nessa ceara, o Tribunal Alemão situa a dignidade humana no ápice do sistema 

constitucional, representando um valor supremo, um bem absoluto, à luz do qual todos os 

demais dispositivos devem ser interpretados189. Sendo assim, considerada como um 

fundamento norteador do sistema constitucional a cláusula da dignidade possui duas dimensões, 

uma subjetiva e outra objetiva, as quais investem os indivíduos em certos direitos, mas também 

impõem a eles determinadas prestações positivas para o Estado190. Em várias ocasiões, assevera 

Donald Kommers, o tribunal enfatizou que o conceito de homem, na letra da Lei Fundamental, 

pressupõe um equilíbrio entre o indivíduo e a comunidade, daí a ideia acima exposta de que a 

dignidade é formada pela autonomia, pelo valo intrínseco e pelo valor comunitário191. Para ele, 

a imagem do homem na Lei Fundamental não é a de um indivíduo isolado, soberano, ao 

contrário, a Lei Fundamental decidiu em favor de um relacionamento entre indivíduo e 

comunidade, no sentido de haver um compromisso e dependência da pessoa com a comunidade, 

sem que isso implique na violação do seu valor individual192. 

Com base nesse entendimento a dignidade humana, para o Tribunal Federal da 

Alemanha tem proporcionado uma série de decisões que têm como objeto, por exemplo, a 

                                                           
188 Luis Roberto Barroso adverte que apesar disso, esse ponto não está totalmente claro fora da Alemanha. 
BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito Constitucional Brasileiro. A construção 
de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 21. 
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dominante no Tribunal, segundo assevera Barroso (2013, p. 21) citando Dieter Grimm (2010, p. 5). 
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republic of Germany. KOMMERS, Donald P. The constitutional Jurisprudence of federal republic of 
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Germany. Ed. Durhan: Duke University Press, 1997, p. 305-306. Disponível em: <http://www.btg-
bestellservice.de> Acesso em: 01 jun 2014. 



 

 

definição do alcance do direito à privacidade tanto no que se refere à proteção contra o 

Estado193, quando contra a interferência privada, o entendimento de que a pena de prisão 

perpétua não pode desconsiderar a capacidade individual para reabilitação social e reinserção 

social194, a garantia do direito de um litigante que tinha realizado a cirurgia de transgenitalização 

a ter seu novo gênero refletido na sua certidão de nascimento. 

Na França, a dignidade humana não aparece expressamente no texto constitucional 

de 1958, tendo sido apenas em 1994 que o Conselho Constitucional, combinando várias 

passagens do Preâmbulo da Constituição de 1946, proclamou que a dignidade era um princípio 

com status constitucional. Em 27 de julho de 1994 o Conselho Constitucional, em decisão de 

nº94.343/344 DC determinou que o preâmbulo da Constituição de 1946 já havia proclamado e 

reafirmado direitos, liberdades e princípios constitucionais ao prever que imediatamente que 

após as vitórias alcançada pelos povos livres sobre os regimes que escravizavam e degradavam 

a humanidade, o povo francês proclamava novamente que cada ser humano, sem distinção de 

raça, religião ou credo, possuía um sagrado e inalienável direito. A partir disso passou-se a 

entender que a proteção da dignidade humana contra todas as formas de degradação é um 

princípio com status constitucional195. 

Autores franceses como Jacques Robert196, Charlotte Girard197 e Dominique 

Rousseau198 têm se referido à dignidade humana como um elemento necessariamente 

subjacente a todo o direito da França, como um conceito que ao mesmo tempo funda, mantém 

e normatiza o ordenamento, considerando-o como uma pedra filosofal de todos os direitos 

fundamentais199. A primeira vez que o sistema constitucional francês fez uso dessa expressão 

ocorreu num julgamento que reconheceu a constitucionalidade de duas leis aprovadas pelo 

parlamento, que regiam a doação de órgãos humanos e a fertilização in vitro200. A partir de 

                                                           
193 Idid., p. 299-300. 
194 Idib., p. 306. 
195 A decisão a que nos referimos está em língua inglesa, em que pese esteja disponível em sitio francês. A tradução 
do texto a que fazemos menção é livre. Para ter acesso ao texto integral da decisão ver: <http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/en94_343dc.pdf> Acesso em: 01 jun 2014. 
196 Tradução livre de trecho do livro: ROBERT, Jacques. The principle of human dignity. The principle of 
respect for human dignity: Seminar proceedings. Counceil of Europe. 1999, p. 43. Partes do livro encontram-se 
disponíveis no portal Google livros. 
197 BARROSO apud Charlotte Girard. BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no Direito 
Constitucional Brasileiro. A construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª reimpressão. 
Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 24. 
198 BARROSO apud Dominique Rousseau. BARROSO, Luis Roberto. A dignidade da pessoa humana no 
Direito Constitucional Brasileiro. A construção de um Conceito Jurídico à luz da jurisprudência mundial. 1ª 
reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 24. 
199 Idib., p. 24.  
200 Tradução e leitura livres do Inglês para o Português da Decisão nº 94-343/344. Disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/en94_343dc.pdf> Acesso 
em: 01 jun 2014. 



 

 

1994, na França, com base nessa decisão, a dignidade humana vem sendo invocada em vários 

contextos, como por exemplo, na declaração de que a moradia decente para todas as pessoas 

deve ser entendida como um valor constitucional, eis que decorrente da dignidade201. 

Na África do Sul a dignidade está expressa na constituição e portanto é considerada 

tanto um valor fundacional como um direito exequível202, tendo sido utilizada em vários 

contextos, a exemplo do acolhimento do pedido de inconstitucionalidade de uma legislação que 

criminalizava relações homoafetivas203. 

Chegando à América Latina, o Supremo Tribunal Federal do Brasil comumente tem 

invocado a dignidade humana em uma vasta gama de situações, incluindo o direito contra a 

autoincriminação204, a proibição de tortura e do tratamento degradante e cruel205, o direito de 

não ser algemado de forma injustificada206 a falta de proteção constitucional para o discurso 

antissemita207, dentre outras. 

Em processos cuja matéria mostrava-se bastante controversa, em razão da 

repercussão do tema em discussão, a Corte Suprema do Brasil vem interpretando o conceito de 

dignidade humana de maneira extensiva, a exemplo da decisão que julgou pela 

constitucionalidade de leis que permitiam a pesquisa com células tronco embrionárias208.  

Com referência específica ao tema da diversidade sexual, a Suprema Corte 

permitiu, inicialmente, com base no princípio da dignidade da pessoa humana o reconhecimento 

                                                           
201 Tradução e leitura livres da decisão nº 94-359 DC, de 19 de janeiro de 1995 disponível em: 
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-
depuis-1959/1995/94-359-dc/decicion-n-94-359-dc-du-19-janvier-1995.10618.html> Acesso em: 01 jun 2014. 
202 Sobre essa referência ver The jornal of Philosophy, Science & Law, n. 8, p. 1, 2009, disponível para leitura 
apenas em língua inglesa, da qual fizemos uma tradução livre para a menção feita nesse trabalho. Disponível em: 
<http://www.constitutionalcourt.org.za/site/home.htm> Acesso em 02 jun 2014. 
203 Essa decisão chamada de “National Coalition for gay and lesbian equality and another vs. Minister of 
Justice and Others” está disponível apenas em língua inglesa. Disponível em: <http:// 
www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2076.pdf> Acesso em 02 jun 2014. 
204 Supremo Tribunal Federal [STF], [Última instância em matérias constitucionais], HC [Habeas Corpus] 
nº79812/SP, 2001, RTJ 176/805. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=78158> Acesso em 24 jun 2014. 
205 Supremo Tribunal Federal [STF], [Última instância em matérias constitucionais], HC [Habeas Corpus] 
nº70389/SP, 1994, RTJ 178/1168. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72400> Acesso em 24 jun 2014. 
206 Sobre esse tema foi editada a súmula vinculante nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e 
de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
estado. 
207 Supremo Tribunal Federal [STF], [Última instância em matérias constitucionais], HC [Habeas Corpus] 
nº82424/RS, 2003, RTJ 188/858. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=79052>  
208 Supremo Tribunal Federal [STF], ADI [Ação Direta de Inconstitucionalidade] nº2649/DF, 2010, (RTJ 
214/43). Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723> Acesso 
em 24 jun 2014.  



 

 

civil das uniões formadas por pares do mesmo sexo, como entidade familiar209, especificando 

claramente as designações de gênero e da sexualidade como categorias protegidas pelo 

corolário da dignidade. Posteriormente, com base nesse mesmo princípio, o Conselho Nacional 

de Justiça210, órgão máximo administrativo do Poder Judiciário do Brasil, considerando que o 

Supremo Tribunal Federal, nos acórdãos prolatados em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 

4277/DF, reconheceu a inconstitucionalidade da distinção de tratamento legal às uniões estáveis 

constituídas por pessoas de mesmo sexo, determinou211 a todos os cartórios de registro civil da 

república a obrigatoriedade de recebimento dos pedidos de conversão da União Estável em 

Casamento, assim como o recebimento dos pedidos de habilitação direta para o casamento212.  

No caso específico do Brasil, a positivação expressa da dignidade humana como 

um fundamento da república representou, sem sombra de dúvidas, a superação de um ciclo de 

atraso institucional e o começo de uma nova era em que a diferença, em sua sutileza, começaria 

a ser respeitada como digna de tutela. Diz-se isso porque a Constituição de 1988 é o símbolo 

de uma história de sucesso para o Brasil, pois representou a transição de um Estado autoritarista, 

intolerante e quase sempre violento, para um Estado democrático de direito, inaugurando o que 

Luis Roberto Barroso chamou de “maturidade constitucional brasileira”213. 

O Constituinte originário brasileiro não cuidou, todavia, inobstante ter criado um 

texto que muito mais do que analítico, era casuístico, prolixo e também corporativo, em 

descrever o conteúdo e o alcance da dignidade humana como um fundamento basilar da 

república que se instalara naquele 5 de outubro de 1988. Com efeito, o direcionamento dado a 

                                                           
209 Supremo Tribunal Federal [STF], ADPF [Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental] nº132/RJ, 
2011. Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633> Acesso 
em 20 jun 2014. 2. 
210 Artigo 103-B da CRFB: (...) § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do 
Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que 
lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 
mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, 
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; III - receber e conhecer das 
reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e 
órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, 
sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em 
curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 
tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. 
211 Resolução n. 175, de 14 de maio de 2013, aprovada durante a 169ª Sessão Plenária do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 
212 Resolução n. 175, de 14 de maio de 2013: Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, 
celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Art. 
2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as 
providências cabíveis. Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
213 BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: Contribuições para a construção teórica 
e prática da jurisdição constitucional no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 26. 



 

 

esse instituto, sobremaneira no tocante ao seu conceito, alcance e efetividade partiu por meio 

de determinadas mudanças paradigmáticas que abalaram a forma tradicional de interpretar a 

constituição, representando uma superação ao pensamento jurídico clássico que estava 

consolidado desde fins do século XIX.  

A primeira mudança foi a superação do formalismo jurídico. Os interesses 

ideológicos de até então alimentavam duas ficções acerca do pensamento jurídico, primeiro, a 

de que ele, o Direito, era a expressão da razão e de uma justiça imanente214 e em segundo lugar 

a de que esse mesmo Direito se interpretava e se concretizava a partir de uma operação de lógica 

matemática dedutiva, na qual o julgador apenas trabalha fazendo a subsunção dos fatos à norma, 

limitando-se a pronunciar a consequência jurídica que nela já estava contida215.  

A superação desse formalismo jurídico como expressão primeira da mudança na 

interpretação constitucional se deu também de duas formas. A primeira, porque se reconheceu 

que o Direito não é a expressão de uma justiça imanente, mas sim de interesses que se tornam 

dominantes em um certo momento e em um certo lugar. A segunda, que ao nosso ver engloba 

o sentido real da dignidade humana na Constituição brasileira, porque em uma grande 

quantidade de casos a solução para o problema jurídico a ser enfrentado não encontra-se pré-

pronta no ordenamento jurídico, devendo ser construída argumentativamente pelo intérprete, 

dando recursos e elementos externos ao sistema normativo, fazendo como que ele, o intérprete, 

tenha que legitimar suas decisões, nas palavras de Barroso, em valores morais e em fins 

políticos legítimos216. 

A segunda mudança que impactou na forma e no sentido pelo qual a dignidade foi 

incorporada em nosso ordenamento foi o advento de uma cultura jurídica pós-positivista. De 

fato, se como dito anteriormente, a solução para inúmeros problemas poderá não ser encontrada 

diretamente na legislação, faz-se imperioso procura-la em outros lugares, superando-se 

definitivamente a separação positivista entre o direito e moral de outros domínios do 

conhecimento. Nesse sentido Luís Roberto Barroso217 afirma que a resposta que a norma não 

fornece será obtida a partir da aproximação da filosofia moral, que buscaria a justiça e outros 

valores, da filosofia política, que buscaria a legitimidade democrática e a realização de fins 

públicos tendentes a promover o bem comum, e também das ciências sociais aplicadas, a 

exemplo da economia, psicologia e sociologia. O pós-positivismo, nesse sentido, não retira a 

                                                           
214 Ibid., p. 35. 
215 Ibid., p. 35. 
216 Idib., p. 35. 
217 Ibid., p. 35. 



 

 

importância da lei, todavia, por prever que o Direito não cabe integralmente dentro da norma 

jurídica, reconhece que a justiça pode estar além dela. 

A terceira mudança tem ligação com a ascensão do direito público e com a 

centralidade da Constituição. Ao longo do século XX assistimos à publicização do Direito, com 

a proliferação de normas de ordem pública, resultando na centralização da Constituição, 

fazendo com que toda e qualquer interpretação tenha de ser feita sob à luz de seus valores, 

normas e princípios, de forma que toda interpretação jurídica seja, direta ou indiretamente, uma 

interpretação constitucional.  

Tendo como pano de fundo essas mudanças, os princípios ganham suprema 

importância no ordenamento constitucional centralizado e, sendo a dignidade um princípio de 

status constitucional ela funciona tanto como justificação moral quanto como fundamento 

normativo para os direitos fundamentais, estando aqui a resposta para o posicionamento da 

diversidade sexual como decorrência da dignidade humana e consequentemente como um 

direito humano e fundamental. 

Na República Argentina, a dignidade da pessoa humana não vem expressa no texto 

da Constituição de 1994. Ocorre que, inobstante essa ausência, colhe-se do texto constitucional 

argentino e da construção pretoriana da Suprema Corte de Justiça que o modelo constitucional 

adotado por esse país apresenta duas dimensões. A primeira congrega o sistema de direitos 

fundamentais e humanos, subjetivos e coletivos, configurando a dimensão substancial da 

validez das normas. A segunda exibe o sistema de garantias que tem por objeto fazer efetivo o 

sistema de direitos. Nesse sentido, no modelo argentino a supremacia constitucional se 

manifesta mediante a regra de reconhecimento constitucional que conjuga uma inter-relação 

constante entre a Constituição (como fonte interna) e os instrumentos internacionais sobre 

direitos humanos com hierarquia constitucional218 (como fonte externa), que desde sua força 

normativa invade e interpreta a todos os direitos inferiores. 

                                                           
218 A Constituição da Argentina, em seu artigo 75, inciso XXII assim estabelece, sobre a hierarquia dos tratados 
internacionais sobre direitos humanos: La Declaracion Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaracion Universal de Derechos Humanos; la Convencion Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Politicos y su Protocolo Facultativo; la Convencion sobre la Prevencion y la Sancion del Delito de Genocidio; 
la Convencion Internacional sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion Racial; la Convencion 
sobre la Eliminacion de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer; la Convencion contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convencion sobre los Derechos del Ninho; en las 
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte 
de esta Constitucion y deben entenderse complementarios de los derechos y garantias por ella reconocidos. 
Solo podran ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobacion de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Camara. Los demas tratados y convenciones sobre derechos 
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requeriran del voto de las dos terceras partes de la totalidad de 
los miembros de cada Camara para gozar de la jerarquía constitucional. 



 

 

Destarte, o Constituinte originário argentino estabeleceu de forma expressa o 

posicionamento legal dos tratados que versem sobre direitos humanos, inclusive arrolando em 

seu artigo 75, XXII todos acordos internacionais que naquela República equivalerão às normas 

constitucionais proclamadas em 1994. Não é difícil deduzirmos que, se a dignidade humana em 

que pese ausente do texto constitucional de forma expressa, integra o rol de princípios 

fundamentais expressos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem219, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos220, da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de San José da Costa Rica)221, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador)222 e do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos223, todos eles alçados à categoria de norma constitucional (art. 75, 

XXII), integra o ordenamento constitucional argentino, irradiando efeitos em todas as 

                                                           
219 Preâmbulo. Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, como são dotados pela natureza 
de razão e consciência, devem proceder fraternalmente uns para com os outros. O cumprimento do dever de cada 
um é exigência do direito de todos.  Direitos e deveres integram-se correlativamente em toda a atividade social e 
política do homem.  Se os direitos exaltam a liberdade individual, os deveres exprimem a dignidade dessa 
liberdade. Artigo XXIII. Toda pessoa tem direito à propriedade particular correspondente às necessidades 
essenciais de uma vida decente, e que contribua a manter a dignidade da pessoa e do lar. 
220 Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 
humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. 
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, 
na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e que decidiram 
promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Artigo 1º Todas as 
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 22 Toda pessoa, como membro da sociedade, tem 
direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 
e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Artigo 23 (3) Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma 
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a 
dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.     
221 Artigo 5º - Direito à integridade pessoal. (2) Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à 
dignidade inerente ao ser humano. Artigo 6º - Proibição da escravidão e da servidão. (2) Ninguém deve ser 
constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena 
privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de 
proibir o cumprimento da dita pena, imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve 
afetar a dignidade, nem a capacidade física e intelectual do recluso. Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade 
(1) Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 
222 Preâmbulo. Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, 
o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; reconhecendo que esses direitos 
decorrem da dignidade inerente à pessoa humana. Art. 13 (1) Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem 
o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar o pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Concordam ainda em que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de 
uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os 
grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
223 Preâmbulo. Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados na Carta das Nações Unidas, 
o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; reconhecendo que esses direitos 
decorrem da dignidade inerente à pessoa humana. Art. 10 (1) Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser 
tratada com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana.  



 

 

perspectivas individuais e coletivas, fundamentando moral e juridicamente o posicionamento 

jurisdicional e legislativo sobre temas ligados à diversidade sexual. Sobre a atuação 

jurisdicional e legislativa da República Argentina em relação à temática da diversidade sexual, 

trataremos no último capítulo desse trabalho. 

É importante registrar que a capital da República Argentina, a Cidade Autônoma de 

Buenos Aires, possui a única Constituição no âmbito dos Estados Americanos que consagra 

expressamente o direito a ser diferente, repudiando discriminações baseadas no gênero ou na 

sexualidade224. 

Com base nesse passeio que fizemos sobre a positivação da dignidade humana 

como valor basilar nas constituições modernas, forçoso é concluir que a diversidade sexual, 

deve ser tida como um direito fundamental baseado no corolário da dignidade do homem, esteja 

ou não expressamente positivada, em razão dos reflexos decorrentes da adoção desse princípio 

como norteador do Direito Constitucional moderno. 

Visto que o direito à diversidade sexual está devidamente reconhecido, surge a 

tarefa de demonstrar como esse direito vem sendo implementado, ou seja, como os Estados 

Nacionais promovem sua concretização. No próximo capítulo daremos ênfase à importância do 

Direito Internacional nessa árdua e difícil tarefa que é a de permitir que o indivíduo seja 

protegido em sua capacidade de escolher livremente sua identidade e de realizar sua própria 

concepção do que é uma vida boa225. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
224 ARTICULO 11.- Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley. Se reconoce y garantiza 
el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto 
de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, 
condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción 
o menoscabo. 
225 DUPEYRIX, Alexandre. Compreender Habermas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Edições Loyola, 2012, p. 
141. 



 

 

5 O DIDH E O TRATADO QUE PROTEGE A SEXUALIDADE HUMA NA NO 
SISTEMA INTERAMERICANO 
 
 

O Direito Internacional dos Direitos Humanos apresenta um caráter especial e 

também específico em relação ao Direito Internacional Público. Esse último tem por escopo, 

tradicionalmente, regulamentar as relações de reciprocidade e equilíbrio entre Estados, seja por 

meio de negociações ou de concessões mútuas, que visam ao interesse dos Estados 

pactuantes226. O Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao seu turno, tem por finalidade 

garantir o exercício dos direitos da pessoa humana227 o que afasta nosso estudo do plano do 

Direito Internacional Público, em particular do modo pelo qual ele tem sido tradicionalmente 

concebido228. Como o Direito Internacional dos Direitos Humanos expressa-se a partir das 

fontes clássicas e modernas do Direito Internacional Público eis aqui uma das relações entre 

esses ramos autônomos do direito.  

Como dito acima, o DIDH centra o seu objeto nos direitos da pessoa humana, 

revelando um conteúdo materialmente constitucional, já que os direitos humanos, ao longo das 

experiências constitucionais, sempre foram consideramos matéria constitucional, contudo, no 

âmbito do DIDH a fonte desses direitos é de natureza internacional229. A interação entre o 

Direito Constitucional e o DIDH aponta para o surgimento de um Direito Constitucional 

Internacional, sendo esse ramo do direito uma ceara que verifica a fusão e a interação entre o 

Direito Constitucional e o DIDH, o que assume um caráter especial quando esses dois campos 

buscam resguardar um mesmo valor – o da primazia da pessoa humana -, concorrendo na 

mesma direção e sentido, nas palavras de Flávia Piovesan230. 

A consolidação do DIDH surge em meados do século XX, em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial. O Direito Internacional dos Direitos Humanos, então, é um fenômeno 

do pós-guerra, cujo surgimento foi motivado pelas atrocidades e violações de direitos humanos 

da era Hitler e, também, pela concepção de que parte dessas violações e atrocidades poderiam 

ter sido prevenidas se existisse, à época, um efetivo sistema de proteção internacional de direitos 

                                                           
226 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 15. 
227 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Temas de direito constitucional e de teoria do direito. São Paulo: Acadêmica, 
1993, p. 129. 
228 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 15. 
229 MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1994, p. 68. 
230 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 15-16. 



 

 

humanos231. A bandeira levantada por esse novo ramo do direito foi a de reconstruir os direitos 

humanos, e seu foco principal, com base na dignidade do ser humano, foi tornar o homem um 

sujeito de direitos, também na ceara internacional. Nasce, pois, a certeza de que a proteção do 

homem enquanto sujeito de direito internacional não deve se reservar ou se reduzir ao âmbito 

territorial dos Estados, o que sob esse prisma coloca as violações aos direitos humanos sob um 

olhar não mais doméstico, mas sim como um problema de relevância internacional e como uma 

legítima preocupação de toda a comunidade internacional. 

Com efeito, o processo de internacionalização dos direitos humanos foi fortalecido 

a partir da maciça expansão e criação de organizações internacionais com propósitos de 

cooperação internacional, fazendo surgir os principais documentos com a intensão de 

resguardar os direitos humanos. Assim a construção do quatro legal internacional de normas 

protetivas, aliada à criação de tribunais, comitês e comissões elevou o DIDH a se destacar como 

um dos principais ramos do direito no século XX e sobretudo do século XXI, sendo ele o 

responsável pela normatização dos direitos humanos nos documentos políticos constitucionais 

dos Estados democráticos e pela transformação dos mesmos em direitos fundamentais, além ser 

o responsável por outorgar a organismos supra-estatais competências para inspecionar, proteger 

e punir as violações à pessoa humana, amparada por suas normativas. 

No capítulo anterior realizamos a construção da inserção do direito à diversidade 

sexual como um direito decorrente da dignidade humana, cuja positivação expressa foi 

demonstrada nos principais tratados internacionais sobre direitos humanos. Ocorre que, como 

vimos, o referido direito não está expresso nos documentos analisados, cabendo à construção 

pretoriana internacional a tarefa de delinear os efeitos e o alcance da diversidade sexual como 

um direito humano.  

Para além da construção jurisprudencial o direito à diversidade sexual vem 

ganhando expressividade no âmbito de organismos internacionais, a exemplo da Organização 

das Nações Unidas, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. No âmbito da ONU, em 2008, foi apresentada a 

Declaração sobre Identidade Sexual e Orientação de Gênero, ante a Assembleia Geral, a qual 

condena como inaceitáveis a violência, a hostilização, a discriminação, a exclusão, a 

estigmatização e o preconceito baseados em orientação sexual e identidade de gênero, assim 

                                                           
231 BUERGENTHAL, Thomas. International Human Rights. Minnesota: West publishing, 1988, p. 2. 
Disponível em: 
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como de assassinatos e execuções, tortura, detenção arbitrária e denegação de direitos 

econômicos, sociais e culturais com base nessas razões232. No âmbito interamericano, além das 

recomendações e sentenças às quais nos referimos em capítulos anteriores, o direito à 

diversidade sexual foi alvo de um plano de ação específico dirigido às pessoas LGTBI233, o 

qual possibilitou à Comissão o estabelecimento de standards legais (direito de normatização), 

além de ratificar a possibilidade de emissão de informes sobre a situação das pessoas das 

comunidades LGTBI nos Estados das Américas.  

Ainda dentro da Comissão, outro passo importante para a proteção e para a 

concretização da diversidade sexual como direito humano no âmbito dos Estados Americanos 

foi a inclusão dessa temática, a partir do referido plano de ação, no rol de temas aptos a 

ensejarem a realização de audiências públicas para discutir e motivar a criação de políticas 

públicas internas e internacionais protetivas à população LGTBI234. 

No ano de 2013 a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, em 

seu quadragésimo terceiro período ordinário de sessões, celebrado na Guatemala, deu mais um 

passo para ratificar a importância do DIDH na concretização da sexualidade como um direito 

decorrente da dignidade humana, aprovando a resolução AG/RES. 2804, denominada 

Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância na qual se 

reafirma os princípios da igualdade e da não-discriminação e se reconhece que a diversidade 

humana é um valioso elemento para o futuro e para o bem-estar da humanidade em geral. 

É no ano de 2013 que a diversidade sexual passa para o rol expresso de direitos 

protegidos pela Organização dos Estados Americanos, passando a vincular os Estados. A partir 

da referida convenção a OEA reitera firmemente o que já vinha expressando por meio de suas 

decisões, qual seja o compromisso em favor da erradicação de todas as formas de discriminação 

(direta, indireta, múltipla ou agravada) e intolerância e a convicção de que tais atitudes 

discriminatórias representam uma negação de valores universais como direitos inalienáveis e 

invioláveis da pessoa humana, e dos propósitos, princípios e garantias previstos em sua Carta 

de fundação, na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, na Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, na Declaração Universal de Direitos Humanos, na Carta 

                                                           
232 A Declaração foi firmada por 67 países, sendo 14 deles ligados à OEA. 
233 O plano de ação é o de nº 4.6.i. “En el Plan de Acción de la CIDH, el Plan de Acción 4.6.i se enfoca en los 
derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales, y las personas intersexuales (LGTBI). La CIDH 
establecerá estándares legales, se pronunciará en casos, y emitirá informes sobre la situación de personas de las 
comunidades LGTBI en los Estados de las Américas. El Plan de Acción contempla informes, jurisprudencia y 
asesoría a los Estados.” Disponível em: < http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/> Acesso em 20 mai 2014. 
234 Para ter acesso ao áudio e vídeo das principais audiências relativas ao tema em análise acessar: < 
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/TopicsList.aspx?Lang=es&Topic=32> 



 

 

Social das Américas235, na Carta Democrática Interamericana, na Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e na Declaração Universal 

sobre o Genoma Humano e dos Direitos Humanos236. 

A importância da criação do documento em comento se dá por duas razões. 

Primeiro, porque a partir da vigência da respectiva Convenção, os Estados que de fato tenham 

compromisso em proteger a dignidade de seus cidadãos ficarão obrigados a proverem políticas 

públicas e legislativas de fomento ao livre exercício da sexualidade. Em segundo, porque 

quaisquer violações contra esse livre exercício serão analisadas a partir do cotejo entre a 

jurisprudência/recomendações da Corte e da Comissão e a letra da Convenção acima apontada, 

desfazendo o entendimento quase sempre levantado pelos Estados demandados de que as 

normas internacionais do Sistema Interamericano não protegem expressamente a sexualidade 

humana. 

A Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância 

reconhece o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais para a promoção e incentivo 

do respeito e da observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos os 

grupos e indivíduos sujeitos à jurisdição da OEA, sem distinção por motivo de gênero, idade, 

orientação sexual, idioma, religião, opinião pública ou de outra natureza, origem social, posição 

econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição 

infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiência, sofrimento psíquico 

incapacitante ou qualquer outra condição social. Observa-se que o referido documento 

internacional, ao mencionar as expressões “gênero” e “orientação sexual” acaba com o silêncio 

constante do Pacto de São José da Costa Rica, trazendo para o rol de direitos humanos 

protegidos pelo Sistema Interamericano aqueles decorrentes do exercício e da vivência da 

sexualidade humana, como já fazia a Comissão e a Corte Interamericanas em seus relatórios e 

decisões, conforme mencionamos no capítulo anterior. A partir da expressa positivação da 

sexualidade como um direito humano, o Sistema Interamericano passa a contar com uma 

normativa específica que protege a sexualidade, não necessitando de interpretações extensivas 

                                                           
235 Esse documento internacional americano cuida da reafirmação do compromisso dos Estados em dar efetividade 
aos direitos sociais, econômicos e culturais. Art. 2º A promoção e a observância dos direitos econômicos, sociais 
e culturais são inerentes ao desenvolvimento integral, ao crescimento econômico com igualdade e à consolidação 
da democracia nos Estados do Hemisfério. Os Estados membros se comprometem a promover e a consolidar 
progressivamente a plena efetividade dos direitos e princípios econômicos, sociais e culturais, por meio das 
políticas e programas que considerem mais eficazes e adequados a suas necessidades, em conformidade com seus 
processos democráticos e os recursos disponíveis. 
236 Declaração criada pela UNESCO. No capítulo “A – Da dignidade humana e dos direitos humanos” consta: 
Artigo 2 . a) A todo indivíduo é devido respeito à sua dignidade e aos seus direitos, independentemente de suas 
características genéticas. b) Esta dignidade torna imperativa a não redução dos indivíduos às suas características 
genéticas e ao respeito à sua singularidade e diversidade.  



 

 

de outras expressões constantes das convenções e tratados internacionais já vigentes dentro da 

OEA. 

A Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância 

também avança no tocante ao seu posicionamento quanto aos princípios da igualdade e da não 

discriminação, que já se faziam presentes no Pacto de São José da Costa Rica. Agora, o Sistema 

Interamericano reconhece expressamente que tais princípios são conceitos democráticos e 

dinâmicos que propiciam a promoção da efetiva igualdade jurídica entre os seres humanos, 

pressupondo ser uma obrigação do Estado-parte adotar medidas especiais para proteger os 

direitos dos indivíduos ou grupos que sejam vítimas de discriminação e intolerância, em 

qualquer esfera da atividade humana, seja pública ou privada, tudo com vistas a promover 

condições equitativas para a igualdade de oportunidades, bem como para combater a 

discriminação e a intolerância em todas as suas manifestações individuais, estruturais e 

institucionais. Nesse sentido, a Convenção afirma que as democracias americanas, na busca 

pela proteção de uma sociedade pluralista, devem respeitar a identidade sexual e de gênero de 

toda pessoa, pertencente ou não a uma minoria, devendo os Estados criarem condições que 

possibilitem expressar, preservar e desenvolver tais identidades. 

Tendo em vista o reconhecimento do caráter dinâmico dos princípios da igualdade 

e da não discriminação, a Convenção Interamericana Contra Toda Forma de Discriminação e 

Intolerância cria um conceito específico de discriminação elencando todas as condutas que 

quando perpetradas por pessoas públicas ou privadas serão consideradas atos que implicam em 

violação das disposições Convencionais. Nesse sentido, considera-se discriminação237 qualquer 

distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área da vida pública ou privada, cujo 

propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições 

de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos 

instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados Partes da Organização dos Estados 

Americanos.  

O caput do artigo 1.1 da Convenção em comento descreve o que nós chamamos de 

discriminação direta. Há também na Convenção o conceito de discriminação indireta, que se 

reveste num poderoso instrumento para a proteção jurídica da sexualidade humana, já que em 

uma grande maioria dos casos os atos de discriminação perpetrados são realizados por meio de 

atos aparentemente neutros que, num primeiro momento, não sinalizariam a existência de um 

ato de discriminação. Para a Convenção, discriminação indireta é aquela que ocorre quando um 
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dispositivo de lei ou de qualquer outro ato normativo, quando uma prática ou critério 

aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar alguma desvantagem particular para 

pessoas pertencentes a um grupo específico, ou quando tais condutas as coloca em situação de 

desvantagem em relação a outros grupos que não estão inseridos nas categorias suspeitas238. 

Ainda dentro do quadro de definições, a Convenção cria um conceito ainda mais 

inovador no campo da proteção contra a discriminação: trata-se do conceito de discriminação 

múltipla239. Será considerada múltipla a discriminação resultante de qualquer preferência, 

distinção, exclusão ou restrição que se baseiem, de modo concomitante, em duas ou mais 

condutas previstas no caput do artigo 1.1 ou outros critérios previstos em instrumentos 

internacionais, cujo objetivo ou resultado seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 

o exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdade 

fundamentais consagrados nos documentos internacionais ratificados pelos Estados Parte. 

Dentro desse capítulo introdutório onde constam as definições que moldam o texto 

da Convenção há outro conceito importante: o conceito de intolerância240. A Convenção 

considera ato de intolerância quaisquer condutas ou conjunto de condutas ou manifestações que 

denotem desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, às características, às convicções ou 

opiniões de pessoas por serem diferentes ou contrárias às opiniões dominantes, podendo tais 

condutas se manifestarem, por exemplo, a partir da marginalização e exclusão de grupos em 

condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública ou privada ou 

esmo a partir da prática de violência contra esses grupos. 

O capítulo III da Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação 

e Intolerância faz menção aos deveres do Estado, com relação à proteção dos direitos relativos 

à diversidade sexual, o que expressamente revela que o livre gozo e a vivência da sexualidade 

humana e suas nuances devem por ele serem protegidas. Determina-se, pois, que os Estados 

devem se comprometer a prevenir, eliminar, proibir e sancionar241, de acordo com suas normas 

constitucionais e com as disposições da Convenção, todos os atos e manifestações de 

discriminação e intolerância, para tanto, devendo adotar políticas especiais e ações 

afirmativas242 para garantir o gozo e o exercício dos direitos e liberdades fundamentais de 

pessoas ou grupos que sejam sujeitos de discriminação ou intolerância, com o objetivo de 
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241 Caput do art. 4º da Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância. 
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promover condições equitativas de igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas 

pessoas ou grupos.  

Levando em conta a expansão dos serviços de acesso à internet e o crescente 

número de redes sociais que prezam pelo anonimato dos usuários, a Convenção expressamente 

prevê o compromisso dos Estados-Parte em proibirem e punirem a publicação, circulação e a 

difusão de qualquer material que defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a 

intolerância ou que tolere, justifique e defenda atos que constituam ou tenham constituído 

genocídios ou crimes contra a humanidade.  

Há, também, prévia determinação acerca da criação de legislações internas243 que 

definam e proíbam claramente a discriminação e a intolerância, as quais, por disposição 

convencional, devem ser aplicadas a todas as autoridades públicas, assim como a todas as 

pessoas naturais ou físicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, em especial nas 

áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, capacitação, moradia, 

saúde, proteção social, exercício da atividade econômica, acesso aos serviços públicos, entre 

outros. Além disso, determina-se a imediata derrogação de qualquer legislação, no âmbito dos 

Estados Americanos, que constitua ou dê lugar à discriminação e à intolerância, especificando 

a possibilidade de especifico controle de convencionalidade entre essas legislações e a 

Convenção. 

Ainda dentro de leque de deveres do Estado, há menção ao compromisso de se 

assegurar às vítimas de discriminação e intolerância um tratamento equitativo e não 

discriminatório, a igualdade de acesso ao sistema de justiça244, processos ágeis e eficazes e uma 

justa reparação no âmbito civil e penal245. De igual forma devem os Estados se comprometerem 

a estabelecer ou designar uma instituição nacional que será responsável para dar seguimento ao 

cumprimento da Convenção, o qual será instituído e cuja composição e funcionamento deverá 

ser comunicado à Secretaria Geral da OEA para o respectivo monitoramento246. 

O capítulo IV se refere aos mecanismos de proteção e monitoramento da 

Convenção, estabelecendo em seu artigo 15 que será estabelecido um Comitê Interamericano 

para a Prevenção e Eliminação do Racismo, da Discriminação Racial e de Todas as Formas de 
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245 Especificamente nessas matérias, a Convenção determina a inclusão da discriminação múltipla ou atos de 
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246 Artigo 13 da Convenção Interamericana contra Toda Forma de Discriminação e Intolerância. 



 

 

Discriminação e Intolerância, o qual será formado por um experto nomeado por cada Estado-

Parte, que exercerá suas funções de forma independente e cuja tarefa será monitorar os 

compromissos assumidos pela Convenção. Com efeito, esse Comitê ficará estabelecido quando 

entrar em vigor da Convenção e sua primeira reunião será convocada pela Secretaria Geral da 

OEA assim seja recebido o 10º instrumento de ratificação247, sendo tal comitê um foro para o 

intercâmbio de ideias e experiências, assim como para examinar o progresso realizado pelos 

Estados-Parte na aplicação da Convenção. 

Com essa Convenção, os Estados Americanos contarão com uma regulamentação 

específica da categoria “sexualidade”, dentro das cláusulas de não-discriminação, superando, 

como dito acima, o tratamento que antes lhes era deferido como incursas nas cearas de 

discriminação por sexo e por qualquer outra condição social. 

Destarte, a aprovação da Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância, sem sombra de dúvidas representa um avanço importante para a 

consolidação da sexualidade como um direito humano digno de tutela internacional, 

sobremaneira, como dito acima, por incluir de modo inequívoco a sexualidade como uma das 

categorias proibidas de discriminação. Já nos referimos a essas categorias em capítulo anterior 

e afirmamos que elas não eram exaustivas nos documentos internacionais de direitos humanos, 

dentro do âmbito Interamericano, salvo em algumas declarações que não formavam parte do 

direito positivo internacional. Por essa razão, a jurisprudência regional em matéria de direitos 

humanos havia interpretado que a orientação sexual e a identidade de gênero formavam parte 

das causas proibidas de discriminação, como no caso específico julgado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, em sua sentença no caso “Atala Riffo x Chile”. Com o 

avanço na interpretação do tema realizada pela Corte, a questão passou a ser letra de um tratado 

internacional, reafirmando que o princípio da não-discriminação e o direito à igualdade perante 

a lei é para todos os seres humanos, sem exceção. 
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necessários para que o tratado entre em vigor e vincule os Estados. 



 

 

5.1 A CIFDT E OS EFEITOS DE SUA VIGÊNCIA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. 
 

O Brasil foi um dos primeiros países da América a assinar a CIFDT248, o que 

demonstra seu interesse institucional em promover a erradicação de toda forma de 

discriminação, sobremaneira aquelas baseadas na sexualidade. Com efeito, resta analisar como 

se dará a vigência da Convenção em referência e quais os reflexos desse instrumento no 

ordenamento jurídico nacional.  

A Constituição de 1988 consagra em seu artigo 5º §2º que os direitos e garantias 

expressos em seu texto não excluirão aqueles decorrentes do regime e dos princípios que por 

ela são adotados, ou dos tratados internacionais em que a RFB seja parte. Surge então o seguinte 

questionamento: a partir de qual momento o Brasil passará a estar obrigado em relação às 

determinações contidas na CIFDT, tendo em vista que a assinatura do tratado se deu em 06 de 

julho de 2013? 

No Direito Internacional, o instrumento que regula o processo de incorporação dos 

tratados internacionais por parte dos Estados é a Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, que foi devidamente adotada pelo Brasil em 14 de dezembro de 2009, por meio do 

Decreto Legislativo nº7.030. Para a Convenção, considera-se tratado um acordo internacional 

concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um 

instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 

denominação específica249 e ratificação, aceitação, aprovação e adesão significam, conforme o 

caso, o ato internacional assim denominado pelo qual um Estado estabelece no plano 

internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado250. O consentimento251 de um 

Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela assinatura252, troca dos instrumentos 

                                                           
248 Assinatura dada em 06 de julho de 2013. 
249 Artigo 2º da Convenção de Viena. 
250 Ibid.,. 
251 Artigo 11 da Convenção de Viena. 
252 Artigo 12. Consentimento em Obrigar-se por um Tratado Manifestado pela Assinatura  
1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela assinatura do representante desse 
Estado: a) quando o tratado dispõe que a assinatura terá esse efeito; b) quando se estabeleça, de outra forma, que 
os Estados negociadores acordaram em dar à assinatura esse efeito; ou c) quando a intenção do Estado interessado 
em dar esse efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante 
a negociação. 
2. Para os efeitos do parágrafo 1: a) a rubrica de um texto tem o valor de assinatura do tratado, quando ficar 
estabelecido que os Estados negociadores nisso concordaram; b) a assinatura ad referendum de um tratado pelo 
representante de um Estado, quando confirmada por esse Estado, vale como assinatura definitiva do tratado. 



 

 

constitutivos do tratado253, ratificação, aceitação, aprovação254 ou adesão255, ou por quaisquer 

meios, se assim acordado pelos contratantes.  

Muito embora a Convenção em comento nomeie a adesão como sendo outra 

nominação dada à ratificação, esses institutos não se confundem, pois esse último significa a 

expressão de consentimento de um Estado que participe de toda elaboração do tratado e aquele 

primeiro é um ato de natureza internacional que é praticado pelo Estado contratante que, mesmo 

não tendo estado presente durante sua negociação, consentiu em fazer parte do acordo256.  

É importante lembrar que é a ratificação que obriga um Estado aos termos de um 

tratado internacional, não implicando na necessidade de qualquer procedimento doméstico por 

meio do qual o Poder Legislativo venha a confirmar o quanto acordado no momento da 

assinatura, mesmo no caso da ordem brasileira que o exige. Em verdade, a confirmação da 

convenção ou do tratado por meio da ratificação pode ser feita pelo Poder Executivo que é o 

detentor da representatividade do Estado nas relações internacionais. Não interessam ao Direito 

Internacional os procedimentos internos de incorporação das normas convencionais257. 

No tocante à CIFDT o artigo 18 de seu ato constitutivo estabelece que a Convenção 

estará sujeita à ratificação por parte dos Estados signatários de acordo com seus respectivos 

procedimentos constitucionais e que esta somente entrará em vigor a partir do 30º dia contados 

da data em que tenha sido depositado o segundo instrumento de ratificação ou adesão perante 

a Secretaria Geral da OEA. Observa-se que a CIFDT optou pela observância dos artigos 14 e 

15 da Convenção de Viena, estabelecendo que a entrada em vigor na norma convencional tanto 

poderá ocorrer por meio do depósito do segundo instrumento de ratificação (art. 14) ou do 

segundo instrumento de adesão (art. 15). Aqui cinge-se a questão: o momento em que a 

Convenção terá vigência internacional e o momento em que a Convenção terá vigência 

                                                           
253 O consentimento dos Estados em se obrigarem por um tratado, constituído por instrumentos trocados entre eles, 
manifesta-se por essa troca: a) quando os instrumentos estabeleçam que a troca produzirá esse efeito; ou b) quando 
fique estabelecido, por outra forma, que esses Estados acordaram em que a troca dos instrumentos produziria esse 
efeito. 
254 1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação: a) quando o 
tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela ratificação; b) quando, por outra forma, se estabeleça 
que os Estados negociadores acordaram em que a ratificação seja exigida; c) quando o representante do Estado 
tenha assinado o tratado sujeito a ratificação; ou d) quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva 
de ratificação decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação.  
2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela aceitação ou aprovação em 
condições análogas às aplicáveis à ratificação. 
255 O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela adesão: a) quando esse tratado 
disponha que tal consentimento pode ser manifestado, por esse Estado, pela adesão; b) quando, por outra forma, 
se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que tal consentimento pode ser manifestado, por esse 
Estado, pela adesão; ou c) quando todas as partes acordaram posteriormente em que tal consentimento pode ser 
manifestado, por esse Estado, pela adesão. 
256 REZEK, Francisco. Direito Internacional Público:  curso elementar. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 55. 
257 Ibid., p. 49. 



 

 

nacional. Quanto ao primeiro caso, o artigo 20 combinado com o art. 18 da CIFDT é claro ao 

estabelecer que a vigência internacional se dará como acima exposto, ou seja, a partir do 30º 

dia contados da data de depósito do segundo instrumento de adesão ou ratificação junto à OEA. 

Quanto à vigência interna, que sucede-se à vigência internacional, o tema ganha outros 

contornos.  

A prescrição contida no art. 5º, §2º da CRFB, a contrário sensu, inclui no catalogo 

de direitos protegidos pela norma aqueles enunciados nos tratados internacionais em que o 

Brasil seja parte, incorporando ao rol contido em toda extensão da Constituição os referidos 

direitos, dando-lhes natureza especial e diferenciada. Em razão da natureza jurídica de tais 

direitos, pela aplicação do §1º do art. 5º tem-se a aplicabilidade imediata da CIFDT, não sendo 

mais possível sustentar a antiga tese de que com a ratificação os tratados obrigam diretamente 

os Estados, mas não gerariam direitos subjetivos para os particulares, enquanto não advier a 

intermediação legislativa.  

Nesse sentido Flávia Piovesan aduz que torna-se possível a invocação imediata de 

tratados e convenções de Direitos Humanos, dos quais o Brasil seja signatário, sem a 

necessidade de edição de ato com força de lei, voltado à outorga de vigência interna aos acordos 

internacionais258. Essa tendência extraída de princípios como a dignidade humana e da máxima 

efetividade da constituição traduz relevantes consequências no plano jurídico: num primeiro 

momento, os particulares poderão invocar desde logo as disposições da CIFDT, ficando 

proibidas, desde a vigência internacional da Convenção, condutas e atos violadores a esses 

mesmos direitos, sob pena de invalidação; em consequência, a partir dessa vigência, toda e 

qualquer norma interna que seja incompatível com a Convenção perde automaticamente sua 

vigência. 

No caso específico do Brasil podemos encontrar facilmente inúmeros atos 

normativos que estabelecem situações que podem ser enquadradas nas definições trazidas pela 

CIFDT, sobretudo aquelas descritas no artigo 1º da referida Convenção. Ocorre que na maioria 

das vezes em que as situações de discriminação ligadas à diversidade sexual são inseridas em 

atos normativos, elas o são de forma indireta, sendo bastante salutar o referendo feito pela 

Convenção em seu Artigo 1º (2) acerca da caracterização das formas de discriminação por via 

oblíqua, estabelecendo que será considerada discriminação indireta quando o ato ou disposição, 

um critério ou prática, aparentemente neutro é susceptível de implicar uma desvantagem 

particular para as pessoas que pertencem a um grupo específico. 

                                                           
258 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional. 11. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 86 



 

 

Para aclararmos essa situação, cabe trazermos a estudo alguns atos do Executivo 

Federal, consubstanciados em forma de Portarias e Resoluções Administrativas, e projetos de 

lei em trâmites no Poder Legislativo os quais promovem o exercício de condutas 

discriminatórias diretas e indiretas, o que por si só já afronta a Constituição da República, mas 

que, por casualidade, passarão a afrontar a CIFDT, afrontando, pois, o Direito Internacional dos 

Direitos Humanos.  

A Resolução – RDC nº153 – da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 14 de 

junho de 2004, trata dos procedimentos de hemoterapia no Brasil, definindo dentro do quadro 

das chamadas situações de risco, que homens que tiveram relações sexuais com outros homens 

nos últimos doze meses que antecedam a triagem clínica são inaptos temporariamente para a 

doação de sangue259. A regulamentação, ao seu turno, não é válida para lésbicas, que têm 

autorização para realizarem doação de sangue, apenas sendo necessário afirmarem se tiveram 

algum tipo de relação lésbica com alguém diferente de sua parceira fixa nos últimos 12 meses.  

Como se vê a normativa descrita pela Resolução nº153 estabelece critérios 

diferenciadores entre os doadores de sangue que claramente podem ser enquadradas dentro dos 

conceitos de discriminação direta e indireta trazidos pela CIFDT. A discriminação direta é 

aquela feita aos homens, os quais geralmente são os alvos mais diretos de condutas 

discriminatórias em razão, por exemplo, da orientação sexual dirigida à homossexualidade, já 

que para homens heterossexuais que tenham tido relações sexuais nos últimos 12 meses, os 

quais também podem estar sujeitos a ter contraído HIV ou qualquer outra doença sexualmente 

transmissível, não há qualquer proibição quanto à doação de sangue. 

Forçoso reconhecermos que o critério escolhido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária não guarda justificação razoável que legitime a restrição feita aos HSH260, 

sendo patente a discriminação realizada por parte do Poder Executivo. 

A discriminação indireta, ao seu turno, pode ser verificada nas declarações dadas 

pela Agência, na tentativa de justifica a adoção de tal medida, no sentido de tentar preservar a 

qualidade do sangue coletado, como se o fato de o homem ser heterossexual conferisse maiores 

garantias de que o mesmo não esteja infectado pelo vírus do HIV ou de outra doença 

sexualmente transmissível. 

                                                           
259 Resolução nº153 – ANVISA: B.5.2.7.2 - Situações de Risco Acrescido 
d) Serão inabilitados por um ano, como doadores de sangue ou hemocomponentes, os candidatos que nos 12 meses 
precedentes tenham sido expostos a uma das situações abaixo: Homens e ou mulheres que tenham feito sexo em 
troca de dinheiro ou de drogas, e os parceiros sexuais destas pessoas. Pessoas que tenham feito sexo com um ou 
mais parceiros ocasionais ou desconhecidos, sem uso do preservativo. Pessoas que foram vítimas de estupro. 
Homens que tiveram relações sexuais com outros homens e ou as parceiras sexuais destes. 
260 Sigla utilizada para referência aos homossexuais. 



 

 

A questão ganhou outros contornos com a edição da Portaria MS nº1.353 de 13 de 

junho de 2011, a qual em seu artigo 1º, §5º estabelece que a sexualidade não deve ser usada 

como critério para seleção de doadores de sangue, por não constituir risco em si própria. Há, 

portanto, uma regulamentação da ANVISA que proíbe a doação de sangue por homens que 

tenham tido relações sexuais com outros homens nos 12 meses anteriores à coleta e uma 

Portaria do Ministério da Saúde que não inclui a sexualidade como critério definidor da aptidão 

para a doação. Como dito acima, coma entrada em vigor da CIFDT, a questão estará, ao menos 

formalmente, de vez resolvida, eis que uma norma de natureza hierárquica constitucional proíbe 

condutas praticadas no sentido de eliminar ou limitar o gozo e o exercício, em condições de 

igualdade, de um ou mais direitos humanos ou liberdades fundamentais consagradas nos 

instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados americanos. 

Outra discriminação ligada à sexualidade pode ser verificada na Resolução nº1.955 

editada pelo Conselho Federal de Medicina, publicada em 3 de setembro de 2010, a qual dispõe 

sobre a cirurgia de transgenitalismo. A referida Resolução considera ser o paciente transexual261 

portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual, com rejeição do fenótipo e 

tendência à automutilação e/ou autoextermínio. Com efeito, segundo Cláudio Picazio 

transexuais são pessoas que nascem com um determinado sexo biológico, mas se sentem 

pertencentes ao gênero oposto262. Nesse sentido, sob pena de uma vida eivada de sofrimentos 

buscam os meios para uma redesignação do corpo ao seu sexo psicológico, sendo a 

transexualidade, em verdade, não uma orientação de desejo, mas uma não identificação com o 

corpo biológico que não se confunde com uma doença psicológica. 

Pouco se escreve ou se discute acerca da população transgênera, e isso é o resultado 

de um sistema preconceituoso que liga a ideia da transexualidade à doença, pervertismo e à 

prostituição263, como faz o Conselho Federal de Medicina. No artigo 3º da Resolução consta a 

                                                           
261 As (os) travestis, como uma das denominações de transgêneros, são pessoas que, em regra, aceitam, do ponto 
de vista psicológico, o seu sexo biológico, incluindo, na maioria dos casos, a própria genitália, e ao longo do 
desenvolvimento psíquico-social, constroem um imaginário próprio, cuja identificação de gênero se volta mais 
para o sexo oposto, o que se torna perceptível em sua forma de agir e vestir-se, sobretudo. Os (as) transexuais, ao 
seu turno, são pessoas que, em regra, desde a infância, sentem-se em completa desconexão psicológica e emocional 
como o sexo biológico do seu nascimento, pelo fato de identificarem-se de modo oposto ao esperado para o seu 
corpo, do ponto de vista de gênero, inclusive. DE SÁ NETO, Clarindo Epaminondas; GURGEL, Yara Maria 
Pereira. Caminhando entre a (in) visibilidade: uma análise jurídica sobre o projeto de lei nº5.012/2013 – Lei de 
Identidade de Gênero. Revista Direito e Liberdade – Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. V. 16. n. 1. 
p. 55-72. 
262 PICAZIO, Claudio. Sexo secreto: temas polêmicos da sexualidade. São Paulo: Edições GLS, 1999, p. 45. 
263 DE SÁ NETO, Clarindo Epaminondas; GURGEL, Yara Maria Pereira. Caminhando entre a (in) visibilidade: 
uma análise jurídica sobre o projeto de lei nº5.012/2013 – Lei de Identidade de Gênero. Revista Direito e Liberdade 
– Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. V. 16. n. 1. p. 55-72. 



 

 

prescrição dos fatores de definição da transexualidade264, as quais incluem o desconforto com 

o sexo anatômico natural; o desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características 

primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto; a permanência desses 

distúrbios de forma contínua e consistente, por no mínimo, dois anos e; a ausência de outros 

transtornos mentais. Como se vê, o CFM prescreve que a cirurgia de transgenitalização é a cura 

para um processo de transtorno mental, ou seja, o desejo de eliminar os genitais, perder as 

características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto, que é 

resolvido com uma cirurgia corporal é, na verdade, a cura para uma doença psicológica. 

A adoção dessa resolução por uma autarquia federal, ao incluir a transexualidade 

como uma doença psicológica, cujo remédio seria uma cirurgia física, e a exigência de 

tratamento psicológico por no mínimo dois anos para a realização efetiva da cirurgia de 

transgenitalização enquadra-se no conceito de discriminação múltipla estabelecida na CIFDT, 

em seu artigo 1º, (3), pois restringe o gozo de direitos e liberdades à aceitação individual de que 

na verdade a condição sexual referente à transexualidade é uma patologia. 

A patologização da sexualidade diversa, sobretudo da orientação sexual foi uma 

arma utilizada durante muitos anos para justificar a existência da homossexualidade e da forma 

de vida de travestis e transexuais. Como as condutas praticadas pelos Estados, em sua maioria, 

não eram enquadradas no conceito de não-discriminação contido em vários instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos humanos, a despatologização dessas condutas de vida 

foi e está ocorrendo a passos curtos. Hoje, a homossexualidade, inobstante não mais ser 

considerada uma doença, mas sim uma condição sexual, ainda é um óbice à concessão de 

inúmeros direitos civis e sociais, assim como o é a transexualidade, esta por ser um tema que 

em muito está ligado à humanização de pessoas consideradas desumanas265.  

No campo do Legislativo é possível citarmos o PL 6583/2013 denominado Estatuto 

da Família, que em sua própria essência já nasce inconstitucional em relação às normas 

expressamente contidas na CF/88 e, a partir da vigência internacional da CIFDT, entrará em 

confronto coma referida Convenção, podendo então sofrer duplo controle pelo Poder Judiciário: 

o de constitucionalidade e o de convencionalidade. 

O PL 6583/2013 prevê em seu art. 2º a definição de família como sendo um núcleo 

formado a partir da união entre homem e mulher, por meio de casamento ou união estável, ou 

                                                           
264 Prefere-se a o uso da expressão “transexualidade”, pois o sufixo “ismo” é utilizado para designar situações de 
saúde consideradas doenças. 
265 BENTO, Berenice. A (re)invenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro: 
Garamond/Clam, 2006. 



 

 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (família monoparental). O 

conceito de família expresso no referido projeto de lei se constitui numa das formas de 

discriminação indireta previstas na CIFTD, pois que tal dispositivo visivelmente acarreta uma 

desvantagem particular para pessoas pertencentes à comunidade LGBT, não havendo qualquer 

justificativa juridicamente razoável e legítima, à luz do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, que possa ratificar tal restrição. 

A restrição trazida pelo projeto de lei demonstra que ainda nos dias atuais é possível 

se verificar um aumento geral nos casos de intolerância, eis que exclui da proteção estatal as 

famílias já formadas e também as que se formarão levando em conta apenas o binarismo 

extraído do sexo humano, deixando de lado as experiências sexuais que fogem do 

heteronormatismo, incentivando a marginalização e a exclusão de uma camada relevante da 

sociedade. 

Outro aspecto do projeto de lei que afronta diretamente a CIFDT diz respeito à 

questão da adoção. Caso aprovado o referido projeto alterará o Estatuto da Criança e do 

Adolescente para exigir que as pessoas que queiram adotar sejam casadas civilmente ou 

mantenham união estável entre si. Na prática o projeto proíbe a adoção de crianças por casais 

homossexuais, ocorrendo aqui uma forma de discriminação direta, tendo em vista que a 

restrição ou mesmo a preferência estabelecida no projeto no sentido de que os adotantes sejam 

homens e mulheres casados entre si ou em união estável, tem como principal propósito anular 

o gozo ou o exercício, em condições de igualdade, do direito humano fundamental à 

constituição de uma família, com base unicamente na orientação sexual dos adotantes. 

As condutas normativas praticadas pelos Poderes Executivo e Legislativo brasileiro 

são violadoras do direito humano à livre vivência da sexualidade. Isso se contrapõe ao papel 

que o Brasil tem desempenhado junto aos principais Órgãos de proteção dos direitos humanos, 

onde nosso país é considerado um dos maiores empreendedores de normas em favor dos direitos 

ligados à sexualidade.  

Assim, visto o papel importante desempenhado pelo DIDH no tocante à efetivação 

da sexualidade como um direito, no próximo capítulo analisaremos o papel empreendedor do 

Brasil a nível internacional e nacional (aqui através das decisões proferidas pelo STF) quanto à 

promoção dos direitos ligados à sexualidade e também analisaremos os atos normativos criados 

em países como a Argentina e Uruguai e seus reflexos sociais e jurídicos, o que demonstrará 

quão importante foi para o continente americano o reconhecimento da sexualidade como um 

direito humano. 

 



 

 

6 A DIVERSIDADE SEXUAL COMO PARTE DA AGENDA DA ARGE NTINA, DO 
BRASIL E DO URUGUAI 
 

Quando analisamos a história da proteção internacional dos direitos humanos, 

podemos perceber que os momentos que proporcionaram maiores avanços normativos derivam 

do reconhecimento da necessidade de proteger grupos e pessoas em especial estado de 

vulnerabilidade. No século XX, a violência contra minorias nacionais, étnicas e religiosas levou 

à construção de certos padrões de conduta por parte dos Estados em relação às pessoas 

submetidas a sua jurisdição, vinculados à efetiva garantia de direitos266. Todavia, apesar do 

corpo normativo que se construiu no século passado, as necessidades de proteção referente a 

certos grupos persistem no século atual. É o caso da proteção das pessoas inseridas na sigla 

LGBT, que pode ser encarada como uma fronteira nova dos direitos humanos no plano 

internacional e interno dos países, dada a ausência de consenso entre os Estados no que se refere 

à forma de como lidar com temas relativos à diversidade sexual. 

Nos últimos anos, a noção de que atos de discriminação baseados exclusivamente 

na sexualidade configuram uma violação de direitos humanos, vem sendo promovida em terras 

americanas. Com o reforço angariado a partir da inserção da dignidade humana na agenda das 

modernas democracias, emergiram atos de produção normativa cujo objetivo principal foi 

estabelecer parâmetros de proteção estatal face aos direitos ligados à diversidade sexual. 

 A seguir trataremos da política interna do Brasil, da Argentina e do Uruguai nesse 

campo, a fim de categorizá-los como empreendedores normativos dos direitos da diversidade 

sexual, verificando a influência da cooperação entre os Estados do Sul, tendo como referência 

a articulação da sociedade civil na construção dessa política interna de proteção, os ganhos de 

prestígio internacional que o empreendedorismo conferiu esses países e a própria autoimagem 

dessas nações como defensores dos direitos LGBT construída interna e internacionalmente, e 

por fim a título de estudo comparado analisaremos os efeitos da publicação da Lei de Identidade 

de Gênero na Argentina, com vistas a angariar resultados que possam servir de paradigma, no 

Brasil, para a discussão parlamentar do projeto de lei que ventila essa matéria. 
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Promoção Internacional dos Direitos LGBT. In: Direito Internacional Atual. Coord. Liliana Lyra Jubilut. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 155. 



 

 

6.1 EMPREENDEDORISMO NORMATIVO EM MATÉRIA DE DIREITOS DA 
DIVERSIDADE SEXUAL 
 

Empreendedores de normas podem ser conceituados como agentes que promovem 

determinadas ideias, ou mesmo, criam essas ideias, por meio de interpretações e formulações 

próprias267. Ao defenderem fortemente a ideia à qual pretendem conferir peso normativo, esses 

agentes, que podem ser Estados, organizações não-governamentais ou mesmo organismos 

internacionais, tornam-se atores com fundamental importância no tocante à emergência das 

normas em plano interno e internacional268. 

Com efeito, a que podemos creditar os motivos pelos quais os empreendedores 

decidem agir num ambiente cujas concepções éticas sobre o que é ou não apropriado pesam no 

tocante à decisão se tornar um protetor dos direitos ligados à diversidade sexual? A resposta a 

tal questionamento deve considerar o crescente nível de comprometimento dos referidos 

Estados em internalizar a normativa internacional acerca do tema, bem como o interesse na 

promoção internacional de um padrão de comportamento que considerem internamente 

apropriado. A legitimidade que adquire um Estado na criação de normas internas que refletem 

efeitos em âmbito internacional é exaltada como um recurso imaterial de poder – non-imaterial 

capability269 – capaz de tornar o empreendedor um expoente internacional ganhando prestígio 

e relevância no tocante ao tema. 

Com base nisso o empreendedorismo normativo no tocante à diversidade sexual 

vem ganhando relevância e discussão na agenda internacional, sobretudo por meio de 

resoluções e de debates no âmbito das respectivas organizações internacionais. A primeira 

iniciativa estatal de promoção dos direitos ligados à diversidade sexual, no âmbito da ONU, 

encontra-se na Resolução nº2.000/31 sobre execuções extrajudiciais, sumárias e arbitrárias, 

patrocinada pela Suécia e adotada pela Antiga Comissão de Direitos Humanos em 20 de abril 

de 2000. Em seu parágrafo 6º, a resolução toma nota do grande número de pessoas assassinadas 

em razão de sua orientação sexual. A expressão “orientação sexual” nunca antes havia sido 

utilizada em uma resolução de direitos humanos aprovada no âmbito da ONU270. 

Em 2002 essa resolução foi apresentada à Assembleia Geral por seu 3° Comitê 

(Comitê de assuntos Sociais, Humanitários e Culturais), com a diferença de que essa resolução 

pedia expressamente aos Estados que investigassem prontamente todos os assassinatos 
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motivados por discriminação, inclusive com base em orientação sexual. Essa formulação gerou 

forte oposição dos membros da Organização da Conferência Islâmica, que solicitaram voto 

separado desse parágrafo. Não obstante a tentativa de impedir a aprovação, a resolução foi 

adotada com 112 votos a favor, nenhum contra e 48 abstenções. A resolução vem sendo 

reiterada pela Assembleia Geral desde então, mas são comuns as tentativas de alguns países de 

retirar a menção à orientação sexual do texto. 

Em 2003 o Brasil assumiu protagonismo e propôs um projeto de resolução 

intitulado “Direitos Humanos e Orientação Sexual” à Comissão de Direitos Humanos. O projeto 

afirmava que o gozo integral dos direitos humanos universais não poderia ser coibido com base 

em critérios de orientação sexual e solicitava aos Estados que promovessem os direitos 

humanos de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual. O projeto, que ficou 

conhecido como “a resolução brasileira”, enfrentou grande oposição de países como o 

Zimbábue, Paquistão (em nome da Conferência Islâmica), Malásia, Arábia Saudita e Barein, 

mas também recebeu apoio da União Europeia, Japão e diversos países latino-americanos e da 

Europa do Leste. Ao final das discussões, a Comissão votou por prorrogar o voto da resolução 

para a sessão do ano seguinte271. 

Em 2004 o grupo de países que se opunha à resolução mobilizou-se. Apresentaram 

argumentos de que a orientação sexual não era um assunto de direitos humanos, mas 

relacionava-se a valores sociais e normas culturais, devendo ser tratado nas legislações 

domésticas dos países. Já a oposição feita pelo Vaticano afirmava que a resolução ameaçaria o 

casamento heterossexual e incentivaria a adoção de crianças por casais “unissexuais”. Nesse 

contexto de divisão e de grande possibilidade de rejeição do texto, o Brasil decidiu adiar a 

apresentação da Resolução. Em 2005, essa avaliação negativa se manteve e o texto não mais 

foi discutido272. 

Quando ficou aparente que a resolução brasileira não entraria na agenda da 

Comissão, a Nova Zelândia publicou um pronunciamento sobre direitos humanos e orientação 

sexual, em 22 de abril de 2005, com o apoio de 32 países. Em seu discurso, afirmou que os 

Estados não podem ignorar as evidências de violações de direitos humanos com base em 

orientação sexual. Em 2006, pronunciamento semelhante foi feito pela Noruega, com o endosso 

de 54 países, em que se solicitava ao novo conselheiro de Direitos Humanos273 que integrasse 
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questões referentes à orientação sexual e identidade de gênero nos mandatos dos 

“procedimentos especiais”. Essa foi a primeira vez que a expressão “identidade de gênero” foi 

utilizada por um Estado em documento oficial junto ao Conselho274. 

Na sessão de 2007, República Tcheca, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Islândia, 

Suécia e Noruega mencionaram os recém lançados Princípios de Yogyakarta em, seus 

discursos. No mesmo Ano, Brasil, Argentina e Uruguai, juntamente com organizações da 

sociedade civil, promoveram o oficial lançamento dos Princípios, na sede da ONU em Nova 

Iorque. 

Em 18 de dezembro de 2008, durante as comemorações do 60º Aniversário da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, 66 países apresentaram à Assembleia Geral da 

ONU a “Declaração sobre Direitos Humanos, Orientação Sexual e Identidade de Gênero”, que 

condena todas as formas de violação de direitos humanos nessas bases, inclusive violações a 

direitos econômicos, sociais e culturais275. A Declaração pede a extinção de todas as tipificações 

penais contra indivíduos baseados em orientação sexual e identidade de gênero. A construção 

do documento foi coordenada por Argentina, Brasil, França, Gabão, Japão, Países Baixos e 

Noruega, e a Declaração foi lida em plenário pelo embaixador argentino. 

A evolução normativa dos direitos ligados à diversidade sexual na ONU, que 

ocorria de maneira progressiva ao longo dos anos, atingiu seu ápice em 2011. A sessão do 

Conselho de Direitos Humanos iniciou-se em março com um pronunciamento feito pela 

Colômbia, com o apoio de 85 Estados, pedindo a descriminalização da homossexualidade. Em 

17 de junho do mesmo ano, o Conselho de Direitos Humanos aprovou a primeira resolução 

especificamente voltada ao tema - (Resolução 17/19) sobre Direitos Humanos, Orientação 

Sexual e Identidade de gênero -, patrocinada pela África do Sul. A resolução expressa grave 

preocupação com os atos de violência e de discriminação, em todas as regiões do mundo, 

cometidas contra indivíduos em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero e solicita 

ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos um estudo que enumere 

leis e práticas discriminatórias e oriente para a aplicação de normas de direitos humanos a esses 

casos. A resolução foi aprovada com 23 votos a favor, 19 contrários e 3 abstenções276. 

A seguir daremos continuidade ao presente trabalho, mostrando como e em que 

medida países como o Brasil, a Argentina e o Uruguai também tornaram-se empreendedores de 
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direitos ligados à diversidade sexual. Primeiramente, destacaremos a posição interna desses 

Estados, para ao fim tratarmos do Brasil enquanto empreendedor no plano internacional. 

 

6.1.1 Uruguai e a lei 18.620/2009 
 

Nos capítulos antecedentes tratamos de como o direito à diversidade sexual foi 

inserida no rol dos direitos humanos, dentro do Sistema Interamericano. A discussão desse tema 

em petições protocoladas em Órgãos pertencentes a esse sistema colocou em evidência a 

diversidade sexual, fazendo com que se iniciasse no âmbito interno de alguns Estado o debate 

acerca da criação de normas domésticas com especial direcionamento em acabar com o 

vergonhoso silêncio com o qual autoridades estatais trataram a população LGBT. 

O Uruguai foi o primeiro país da América Latina a promover o debate legislativo 

acerca da diversidade sexual, mais especificamente do direito à identidade de gênero. No ano 

de 2009, após dois anos de intenso debate entre as Casas do Congresso da República, aprovou-

se a Lei 18.620, que em boa hora positivou o direito ao livre desenvolvimento da personalidade 

humana conforme sua própria identidade de gênero. 

A lei 18.620/2009 é fruto direto da aproximação e inserção da diversidade como 

um direito humano digno de tutela estatal, e sua publicação logrou importantes conquistas legais 

e simbólicas na luta contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Diz-

se isso porque a partir da vigência dessa legislação, inseriram-se novas noções de cidadania 

plena em território uruguaio, em razão da politização de aspectos tradicionalmente 

considerados íntimos, além de denunciar a existência de um déficit democrático e de profundas 

desigualdades ao interpelar a hegemonia heterosexista em nível político e social naquela 

sociedade. 

Desde o ano de 2006 o Uruguai vem mostrando-se vanguardista na prática de atos 

de empreendedorismo normativo em matéria de direitos da diversidade, proporcionando desde 

então, na visão do Autor Rubin Gayle277 uma renegociação da ordem sexual, na medida em 

que, devido à crescente mobilização e pressão do movimento pela diversidade em sua ordem 

interna, a fronteira moral que separava as sexualidades legítimas das estigmatizadas sofreu 

grande avanço, sobretudo através do reconhecimento de direitos e da viabilização de 

identidades em novo formato, no qual desprezaram-se de forma progressiva visões 

pseudocientíficas que as patologizava e estigmatizava. Com isso, o Uruguai gerou uma 

                                                           
277 GAYLE, Rubin. Reflexiones sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad. In: Placer y 
peligro. Explorando la sexualidad femenina. Vance, C (comp), Ed. Revolución. Madrid. pp.113-190. 



 

 

crescente visibilidade de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, fazendo com que a 

própria sociedade passasse a cobrar do Estado ações para resolver as demandas e necessidades 

específicas dessa população tradicionalmente desatendida no tocante às políticas públicas. 

Com espeque nas normativas internacionais, sobretudo aquelas esmiuçadas no 

capítulo terceiro, criou-se uma nova agenda de trabalho por parte do Estado, da qual a lei em 

estudo foi fruto. Por exemplo, de maneira inovadora, ao justificar a necessidade de aprovação 

da Lei de Identidade de Gênero, o Parlamento da República Oriental do Uruguai reconheceu 

dados colhidos por outros empreendedores de normas, a exemplo de organizações não 

governamentais, os quais, em 2009, apontavam para uma expectativa de vida das pessoas 

“trans” de no máximo 35 anos, devido à sua exclusão da vida familiar, do sistema educativo, 

do sistema sanitário e, sobremaneira, em razão do imperativo social do exercício do comercio 

sexual como única estratégia de sobrevivência, o que os expunha a todo tipo de violência social 

e estatal278. 

Analisando com minúcia a letra da Lei 18.620/2009 é possível identificarmos o 

nível de avanço cultural e social encabeçado pelo Uruguai em matéria de identidade de gênero. 

No primeiro artigo, fica claro a inclusão do direito à identidade de gênero como um direito 

decorrente da personalidade da pessoa humana, o qual é protegido pelo artigo 72 da 

Constituição da República Oriental do Uruguai de 2004279. Nesse sentido, o exercício dos 

direitos da personalidade permite que toda pessoa tenha o direito ao seu livre desenvolvimento 

em conformidade com sua vontade, independente de qual seja o seu sexo biológico, incluindo 

aí o direito de ser identificado de forma que se reconheça plenamente sua identidade de gênero 

e a consonância entre essa identidade e o nome e sexo assinalados nos documentos de 

identificação280. 

Um avanço considerável obtido com a publicação da lei em análise foi sem dúvida, 

a inovadora concepção de que o sexo é um elemento de representação social, e que a 
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desconformidade entre sexo psíquico e o biológico deixa de ser uma patologia para enquadrar-

se numa espécie de condição que pode ser resolvida sem a necessidade, por exemplo, de 

adequar-se o sexo biológico ao psicológico por meio de cirurgias de redesignação. A adequação 

registral, portanto, dispensa a realização de intervenção cirúrgica, conforme artigo 3º da referida 

Lei281. 

Registre-se que a normativa contida no artigo 3º da Lei 18.620 também é fruto de 

normativa internacional, especificamente dos princípios de Yokyagarta que em seu artigo 3º 

previu que nenhuma condição será requerida para a redesignação de sexo ou adequação de 

gênero nos documentos de identificação282. Com efeito, a adoção da sistemática proposta pelos 

princípios de Yokyagarta mostrou-se deveras adequado, pois exigir a intervenção cirúrgica 

seria manter uma visão reducionista, equiparando o sexo ao gênero, cujas diferenças já 

expusemos em capítulos anteriores. 

 

6.1.2  A Argentina e a lei 26.618/2010 – Matrimônio Igualitário 
 

A sanção da Lei 26.618283 se configura, dentro da cultura latino-americana, como 

uma das maiores garantias úteis e efetivas do pleno exercício do direito fundamental e humano 

a formar uma família, sem discriminação baseada na sexualidade. Desde quando a dignidade 

humana passou a ser o motor ideológico do paradigma constitucional moderno e 

particularmente da República Argentina, a referida lei propôs um tempo onde o crente e o não 

crente encontrasse um espaço comum de coabitação e onde o outro não fosse visto como um 

inimigo, senão como um outro distinto que enriquece a todos, ainda que jamais venhamos a ser 

o que o outro é.  

Mediante a lei 26.618 o Congresso Nacional da República Argentina modificou o 

Código Civil com o objetivo de consagrar a instituição do matrimônio sem distinção alguma 
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baseada na sexualidade, sob a tutela da mesma dignidade humana para todos e todas, fazendo 

com que os casais formados por pessoas do mesmo sexo e de sexo distinto tivessem garantido 

o grau máximo de proteção de seus direitos em igualdade de condições. 

As discussões acerca da aprovação da Lei do Matrimônio Igualitário, assim como 

ocorreu com a Lei de Identidade de Gênero do Uruguai surgiram em razão das referências à 

diversidade sexual apresentadas pelos organismos de proteção dos direitos humanos em solo 

americano, sobretudo pela Comissão e Corte Interamericanas. Na primeira década do século 

XXI, quando o tema passou a ser corrente perante os órgãos do Sistema Interamericano, vários 

juízes argentinos passaram a adotar a normativa internacional como paradigma para a autorizar 

o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, em contrariedade à letra do Código Civil pátrio.  

Na sentença proferida no “juzgado contencioso administrativo e tributario” nº 15, 

do ano de 2009284, em que figuraram como partes Alejandro Freyre e outros, a juíza Gabriela 

Seijas declarou a inconstitucionalidade dos artigos 172 e 188 do Código Civil e ordenou às 

autoridades do Registro Civil e Capacidade das Pessoas que celebrassem o matrimônio 

solicitado pelas partes. Como argumentos utilizados pela magistrada é importante que se 

registre a importância do Direito Internacional dos Direitos Humanos na formação do 

convencimento da julgadora: a) o direito à igualdade, que é previsto pelo artigo 24 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, tratado internacional que nos termos do art. 75, 

XXII da Constituição da República, tem hierarquia constitucional, supõe previamente o direito 

a ser quem se é e a garantia de que o Estado somente intervirá para proteger essa existência e 

para contradizer qualquer força que tente cerceá-la ou regula-la severamente; b) a instauração 

definitiva do ideal democrático e republicano com as Constituições de 1853 e de 1994, convoca 

à unidade nacional, em liberdade e não em uniformidade ou homogeneidade, de forma que a 

igualdade democrática e liberal deve ser reconhecida também a partir do direito a ser diferente, 

o que não se pode confundir com igualação, que é um ideal totalitário, pois carece de todo 

sentido falar do direito a um tratamento igualitário se previamente se forçou a todos serem 

iguais; c) as pessoas que apartam-se da sexualidade socialmente valorada são vítimas de 
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situações de discriminação social e jurídica, cuja proibição emerge de vários tratados 

internacionais sobre direitos humanos, dos quais a República Argentina é parte. 

Já em 2010, mesmo ano da promulgação da Lei do Matrimônio Igualitário, outra 

decisão judicial ratificou a importância do Direito Internacional dos Direitos Humanos na 

proteção da diversidade sexual. A sentença proferida no Contencioso Administrativo nº4285, na 

cidade de Buenos Aires, de autoria da juíza Elena Liberatori Haramburu, autorizou as partes a 

contraírem matrimônio, sob os seguintes argumentos: a) os artigos 172 e 188 se contrapõem às 

regras constitucionais, que proíbem tratamento discriminatório em razão da sexualidade. As 

partes têm direitos reconhecidos em texto constitucional e em norma supraconstitucional, os 

quais não se podem gozar por conta de normas vigentes que não se encontram acordes com os 

tempos atuais, portanto, estão as partes excluídas de exercer esses direitos em virtude de normas 

de inferior hierarquia que não contemplam o alcance dado a tais direitos, a fim de evitar a 

exclusão e a marginalização em razão de discriminação por orientação sexual. 

Outro julgamento proferido em 2010, pelo magistrado Guillermo Scheibler, 

declarou a inconstitucionalidade dos artigos 172 e 188 do Código Civil argentino, determinando 

a realização do casamento entre os requerentes, num prazo máximo de três dias contados da 

intimação da decisão. Aqui, mais uma vez o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

funcionou como um dos argumentos, nos seguintes termos: o casamento é uma prerrogativa 

substancial para um projeto de vida ao qual o Estado deve conferir proteção. Assim, deve-se 

agregar a esse direito uma relação estreita coma dignidade da existência humana, pois o seu 

exercício encontra-se entre a liberdade e a igualdade. 

O caminho percorrido pela Argentina para se tornar o primeiro país da América a 

autorizar o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, como visto acima, iniciou-se por meio 

de decisões judiciais, e desenvolveu-se com a aprovação legislativa de uma reforma no Código 

Civil, no ano de 2010. Por meio da aprovação e entrada em vigor da Lei do Matrimônio 
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Igualitário, a República Argentina ingressa no rol latino-americano de empreendedores de 

normas de direitos humanos, fazendo com que esse país se tornasse uma referência 

internacional quanto à proteção dos direitos derivados da diversidade sexual. O projeto 

apresentado à Câmara dos Deputados propôs a possibilidade de habilitar para o casamento 

pessoas de sexo idênticos, com iguais requisitos, efeitos, direitos e responsabilidades 

estabelecidos para os pares de sexo diverso. A abordagem feita pelo projeto de lei partiu do 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana como norma preponderante no sistema jurídico 

local, da ratificação da laicidade do Estado e do reconhecimento de que a República Argentina 

é um Estado democrático de direito vinculado à interpretação de suas próprias normas e à 

aplicação dos tratados de direitos humanos em favor de todos. 

Partindo dessas premissas, o projeto de lei visou alocar a diversidade e a pluralidade 

típicas de sociedades democráticas em um ponto de igualdade perante a lei, no caso específico, 

possibilitando às pessoas, nacionais e estrangeiras, viver sua própria biografia e realizar suas 

próprias escolhas dentro do marco da previsão contida no art. 19 da Constituição Argentina, 

cuja letra reconhece que as ações privadas dos homens que não ofendam a ordem e a moral 

pública estão isentas da autoridade do Estado.  

 

6.1.3 O Brasil o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como 
entidade familiar 

 

Uma das características do empreendedorismo em normas de direitos humanos é o 

ganho de prestígio internacional que o Estado adquire a partir da adoção de medidas internas 

protetivas às categorias sociais em situação de vulnerabilidade. Nos discursos proferidos no 

Congresso Nacional da Argentina, tanto por deputados como por senadores, ficou claro o 

prestígio internacional atribuído ao Uruguai pelo fato de no ano anterior ter aprovado legislação 

de proteção à dignidade humana de travestis e transexuais286. 

De certo modo, entre países componentes de blocos regionais, inicia-se certa 

pressão quanto à adoção de medidas administrativas, legislativas e de políticas públicas 

adotadas por seus pares, o que se verifica pela constante referência a que se socorrem os 

tomadores de decisão, ratificando seus posicionamentos em consonância com atos praticados 

por outros empreendedores de normas.  

                                                           
286 Discursos degravados e disponíveis em: <http://jeanwyllys.com.br/casamentoigualitario/wp-
content/uploads/2011/09/VT_04-05-2010_Diputados.pdf> Acesso em 12 jun 2014. 



 

 

No caso do Brasil, tem-se que, assim como na Argentina, a concessão de direitos à 

população LGBT, ganhou centralidade a partir de decisões judiciais que, aplicando o controle 

difuso de constitucionalidade, passaram a deferir os pleitos realizados quanto à celebração de 

casamentos e retificação de registros em razão de identidade de gênero. Após a Argentina em 

2010 ter, por meio de legislação própria, autorizado o matrimônio entre pessoas do mesmo 

sexo, no Brasil, no ano de 2011, ainda se discutia o reconhecimento da união entre pessoas de 

sexo idêntico como entidade familiar. Com efeito, ficou notório durante as discussões realizadas 

perante o Supremo Tribunal Federal a relevância e a importância atribuída ao direito comparado 

e ao direito convencional na construção das teses apresentadas. 

No tocante ao direito convencional, uma fundamentação comum aos votos dos 

ministros foi a ratificação da dignidade humana como corolário motivador do deferimento do 

pedido de reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar. Quanto ao 

Direito Comparado, em diversas passagens dos votos fez-se referência aos países mercosulinos 

que por meio de legislações próprias promoveram a dignidade e a igualdade entre seus cidadãos, 

fazendo referência ao Uruguai e à República Argentina. Justificou-se, com base no Direito 

Comparado – ou seja, na aprovação de leis e atos normativos protetivos da diversidade sexual 

-, a prática do ativismo judicial287 por parte da Corte, em razão de uma necessidade institucional 

que nasce a partir da omissão e do retardamento que os órgãos do Poder Público do Brasil 

exercem no tocante ao cumprimento de suas obrigações288. 

 

6.1.4 A Argentina e a lei 26.743 – a lei de identidade de gênero 

 

Em 23 de maio de 2012 foi publicada na Argentina a Lei 26.743, batizada no âmbito 

jurídico e midiático como Lei de Identidade de Gênero, representado um dos maiores avanços 

legislativos em matéria de direitos personalíssimos e da bioética. A base do projeto de lei 

apresentado ao Congresso da República foi a Lei de Identidade de Gênero da República Oriental 

do Uruguai, ratificando os reflexos e o prestígio internacional que os empreendedores de 

normas protetivas de direitos humanos recebem a partir de suas condutas internas. 

                                                           
287 Para mais detalhes sobre o ativismo judicial ver: ALLE, Vanice Regina Lírio do. Ativismo Jurisdicional e o 
Supremo Tribunal Federal. São Paulo: Juruá, 2009. 
288 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF/RJ 132 e ADI 4.277/DF. Relator: Ministro Celso de Mello. 
Brasília, 5 de maio de 2011. Disponível em: < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277CM.pdf> Acesso em 08 jun. 2014. 



 

 

O texto da norma reconhece o direito à identidade de gênero (art. 1º), fixando seu 

conceito jurídico, o que representou um avanço em relação à lei Uruguaia que não o fez289. Se 

entende por identidade de gênero a vivência interna e individual do gênero tal como cada pessoa 

o sente, podendo ou não tal identidade corresponder com o sexo assignado no momento do 

registro do nascimento, incluindo a vivência do próprio corpo. Para a lei a vivência do corpo 

pode compreender a modificação da aparência ou da função corporal através de meios 

farmacológicos ou cirúrgicos, sempre que tais meios sejam livremente escolhidos. À vivência 

do corpo, segundo a lei argentina, deve-se incluir a expressão do gênero por meio de 

vestimentas e por meio das expressões linguísticas 

Outro avanço registrado na lei argentina em relação à uruguaia foi a desnecessidade 

de procedimento judicial e de patrocínio jurídico para alteração do nome e do sexo nos 

documentos nacionais de identificação, fazendo constar da lei uma visão substantiva de acesso 

à justiça, a qual possibilita muito mais do que o acesso a determinados direitos, incluindo nessa 

concepção o exercício pleno dos direitos em questão. 

A lei aprovada impõe como primeira reflexão a obrigação do reconhecimento da 

identidade como um conceito multifacetado, ligado à noção da dignidade da pessoa humana, a 

qual, conforme capítulos anteriores, foi inserida dentro do rol de direitos humanos, no Sistema 

Interamericano de direitos. Nesse sentido, o direito à identidade não se limitará a considerar o 

aspecto físico ou biológico da pessoa, mas também compreenderá a bagagem espiritual, 

intelectual, política e profissional, através das quais o indivíduo se projeta socialmente 

exteriorizando sua personalidade. Registre-se que essa noção do direito à identidade como 

decorrência da dignidade humana foi apresentada como fundamento do projeto de lei que 

resultou na aprovação da lei em comento. Sustentaram os proponentes que a identidade sexual 

é um direito integrante do mais amplo direito à própria identidade, o qual, ao seu turno, faz 

parte de um complexo maior de direitos humanos que decorrem da dignidade do homem290.  

Ainda como fundamento para a aprovação da lei, os deputados argentinos 

amarraram o direito à identidade a uma direta e indissolúvel vinculação com o direito a não ser 

discriminado, à saúde, à intimidade e a o direito a se ter um projeto de vida, direitos que, para 

os proponentes além de serem protegidos pela Constituição Nacional, o são em diversos 

                                                           
289 ARTICULO 2°  — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función 
corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. 
También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. 
290 DOMÍNGUEZ, Andres Gil. La verdad: un derecho emergente. La Ley, 1999-A, p. 219. 



 

 

tratados de direitos humanos incorporados à normativa constitucional argentina291, os quais 

protegem a dignidade do ser humano em virtude do reconhecimento e do respeito à sua 

identidade, a exemplo do art. 3º da Convenção Americana  de Direitos Humanos, que protege 

a personalidade jurídica da pessoa humana. 

 
6.1.5 O projeto de lei João Nery – discussão sobre identidade de gênero no Brasil – 2013 
 

O Projeto de Lei n° 5.002 foi protocolado perante a Câmara dos Deputados no ano 

de 2013 e foi nomeado Projeto de Lei João Nery em homenagem ao primeiro transexual 

feminino do Brasil, o qual realizou sua cirurgia de redesignação de sexo ainda durante a ditadura 

militar. 

Seguindo o exemplo da República do Uruguai e da República Argentina, o projeto 

de Lei é um melhoramento das legislações aprovadas nos referidos países, mais uma vez 

ratificando a pressão internacional exercida pelos países membros de blocos regionais na 

adoção de legislações similares às já em vigência nos demais Estados-Parte, bem como 

demonstrando o prestígio que a Argentina e o Uruguai angariaram como empreendedores de 

normas protetivas dos direitos da diversidade sexual292. O projeto inicia especificando o direito 

das pessoas a serem tratadas de acordo com sua identidade de gênero e em particular a serem 

                                                           
291 Fundamentos apresentados pelos Deputados ao Congresso nacional: Señor presidente: La identidad sexual es 
uno de los aspectos más importantes de la identidad personal pues se halla presente en todas las manifestaciones 
de la personalidad del sujeto. "El derecho a la identidad, al que definen como el derecho a ser uno mismo y no 
otro, lo que se ha denominado -con cita de Fernández Sessarego- "la mismidad de cada ser humano, absolutamente 
equiparable a la libertad o la vida"......se fue perfilando con caracteres autónomos, dentro de los derechos 
personalísimos. En un primer momento se pensó que sólo abarcaba el derecho al nombre, pero con el transcurrir 
del tiempo se le fueron agregando otros componentes que apuntan cada uno a una parte de la personalidad: la 
imagen, la filiación, el sexo, el estado civil, entre otros. Lejos de constituir un numerus clausus, estos componentes 
están en continua evolución." El de la identidad sexual es un derecho integrante del más amplio derecho a la propia 
identidad, el que forma parte, a su vez, del plexo mayor de derechos humanos sustanciales. "Dentro de la teoría de 
la integralidad de los derechos humanos, un claro principio orientador es el de "la norma más favorable a la 
persona". Si asumimos que cada ser humano es único e irrepetible, la identidad es la condición de nuestra 
particularidad, de nuestro ser concreto en el mundo. Toda persona tiene derecho a su propia identidad, a su verdad 
personal, a ser considerado como realmente es, a ser "el" y no "otro"." El derecho a la identidad tiene una directa 
e indisoluble vinculación con el derecho a no ser discriminado, a la salud, a la intimidad y al proyecto de vida. Se 
constituye como un concepto genérico que ensambla otros derechos que tutelan diversos aspectos de la persona y 
cuya sumatoria nos da como resultado el perfil de la identidad personal. Estos derechos están protegidos en nuestra 
Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la misma. El 
derecho a la identidad esta protegido en la Constitución Nacional en los artículos 33 y 75 inc. 19 que en el párrafo 
4 estatuye que el Congreso "debe dictar normas que protejan la identidad y pluralidad cultural", de donde el 
derecho a la identidad quedaría no sólo entre los implícitos del art. 33 sino que hay declaración expresa de su 
existencia y de la necesidad de su protección. Disponível em: 
<http://www1.hcdn.gov.ar/proyxml/expediente.asp?fundamentos=si&numexp=5259-D-2007> Acesso em 10 jun. 
2014. 
292 DE SÁ NETO, Clarindo Epaminondas; GURGEL, Yara Maria Pereira. Caminhando entre a (in) visibilidade: 
uma análise jurídica sobre o projeto de lei nº5.012/2013 – Lei de Identidade de Gênero. Revista Direito e Liberdade 
– Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. V. 16. n. 1. p. 55-72. 



 

 

tratadas desse modo nos instrumentos que acreditem sua identidade pessoal a respeito do/dos 

prenomes, da imagem e do sexo com que é registrada neles. Dito de outra forma, o artigo 1° do 

projeto especifica que nos documentos civis não constará o sexo do nascimento ou o nome 

filialmente outorgado, senão aquele que cada pessoa sinta que vivencia socialmente. 

Complementando, o artigo 2°, prevê o direito fundamental à identidade de gênero como 

decorrência da dignidade humana, ratificando a identidade de gênero como sendo a vivência 

interna e individual do gênero tal como cada pessoa o sente, a qual pode corresponder ou não 

com o sexo atribuído após o nascimento. 

O parágrafo único do artigo 2°, expressa a forma como a referida identidade de 

gênero pode ser exercida, podendo ser através da modificação da aparência ou da função 

corporal através de meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja 

livremente escolhido, ou ainda através de outras expressões de gênero, inclusive a vestimenta, 

o modo de falar e os trejeitos derivativos dos maneirismos sociais.  

O artigo 4° específica os requisitos a serem observados pelas pessoas que desejem 

realizar a retificação de sexo e de prenome, a saber: I - ser maior de dezoito (18) anos; II - 

apresentar ao cartório que corresponda uma solicitação escrita, na qual deverá manifestar que 

requer a retificação registral da certidão de nascimento e a emissão de uma nova carteira de 

identidade, conservando o número original; III - expressar o/s novo/s prenome/s escolhido/s 

para que sejam inscritos. No tocante aos requisitos mencionados, registramos oportunamente a 

ratificação do conceito de livre expressão da identidade de gênero, como sendo algo muito mais 

do que a mudança corporal de um sexo para o outro, incluindo outras expressões de gênero 

como a forma de se vestir e de se expressar. Nesse sentido, andou bem o projeto ao prever a 

desnecessidade de intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial (como exigem 

alguns magistrados), terapias hormonais, tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico ou 

autorização judicial para início do processo de retificação do registro e dos documentos 

pessoais. 

É importante registrar a disposição prevista no artigo 5° do projeto em análise. 

Trata-se de disposição disciplinadora da idade civil necessária para a realização do 

procedimento administrativo de retificação do sexo e do prenome. Prevê o dispositivo que as 

pessoas que ainda não tenham dezoito anos de idade deverão realizar a solicitação através de 

seus representantes legais, além de exigir-se a expressa conformidade de vontade da criança ou 

adolescente, levando em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse 

superior da criança e do adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Trata-se de dispositivo que se preocupa com a o critério biológico de maturidade mental 



 

 

adotado pela legislação brasileira, para aferição da maioridade civil e penal. Esse dispositivo 

congrega a possibilidade de crianças e adolescentes realizarem o procedimento administrativo, 

desde que haja aprovação dos seus representantes, e caso não haja – seja por impossibilidade 

ou por negação – defere-se ao Poder Judiciário a análise do caso específico para verificar se a 

mudança do sexo e do prenome atende aos princípios do interesse superior da criança e do 

adolescente.  

Cumpridos os requisitos acima mencionados, dispõe o art. 6° que caberá ao 

Registro Civil de Pessoas Naturais efetuar a mudança de sexo e prenome/s, emitindo uma nova 

certidão de nascimento – e a consequente emissão de nova carteira de identidade civil -, 

devendo imediatamente informar a mudança aos órgãos responsáveis pelos registros públicos 

para que se realize a atualização de dados eleitorais, antecedentes criminais e peças judiciais, 

garantindo-se a perpetuação da pessoa nascida. Nesse ponto, o projeto de lei brasileiro aponta 

a possibilidade de haver menção à mudança de sexo e de prenome nos documentos pessoais, 

desde que haja expressa autorização do interessado. A inserção desse mandamento corrobora 

as críticas feitas à lei argentina que proíbe, sob qualquer pretexto, a colocação de informações 

que possam denotar a realização do procedimento.  

Outro artigo que denota a preocupação com a segurança jurídica é o 7°. Tendo em 

mente que a segurança das relações reguladas pelo direito é o principal argumento contrário à 

aprovação do projeto de lei, há expressa menção de que a alteração do prenome não alterará a 

titularidade dos direitos e obrigações jurídicas que pudessem corresponder à pessoa com 

anterioridade à mudança registral, nem daqueles que provenham das relações próprias do direito 

de família em todas as suas ordens e graus, que se manterão inalteráveis, incluída a adoção. 

Ademais, preocupou-se o projeto de lei, ao contrário daquele que lhe deu forma – o da 

República Argentina – em determinar a alteração necessária e sem maiores dificuldades de 

documentos como diplomas, certificados, CPF, passaporte, Carteira Nacional de Habilitação e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

No tocante às questões familiares, o projeto de lei também não silenciou. Positivou 

a preservação da maternidade ou paternidade da pessoa no registro civil de seus/suas filhos/as, 

retificando automaticamente também tais registros civis, se assim solicitado, independente da 

vontade da outra maternidade ou paternidade. Cuidou, também em preservar o matrimônio da 

pessoa “trans”, retificando automaticamente também, se assim solicitado, a certidão de 

casamento independente de configurar uma união homoafetiva ou heteroafetiva. 

Outro avanço que se observa no projeto diz respeito à disciplina da cirurgia de 

transgenitalização. Hoje esse procedimento é regulado por portaria administrativa do SUS – 



 

 

Sistema Único de Saúde – a qual determina o cumprimento de alguns prazos para a realização 

do procedimento. Por exemplo, exige-se acompanhamento terapêutico por pelo menos dois 

anos como condição para a viabilização da cirurgia, bem como o diagnóstico de 

transexualidade, além da maioridade293. No projeto em estudo, toda pessoa maior de dezoito 

anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as 

de modificação genital, e/ou tratamentos hormonais integrais, a fim de adequar seu corpo à sua 

identidade de gênero autopercebida. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento 

informado da pessoa adulta e capaz não sendo necessário, em nenhum caso, qualquer tipo de 

diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico, ou autorização judicial ou 

administrativa. No caso das pessoas que ainda não tenham dezoito (18) anos de idade, vigorarão 

os mesmos requisitos estabelecidos para a obtenção do consentimento acerca da alteração do 

prenome e do sexo. 

O projeto de Lei denominado João Nery parece tentar corrigir anos de segregação 

e de exclusão de uma população que pela própria história é restringida de direitos individuais e 

sociais básicos. Esse direito, – o de viver sua identidade de gênero de forma plena -  não supõe 

que a mudança de um prenome seja a única e exclusiva forma de inclusão social a ser destinada 

à comunidade transgênera, nem que a aprovação dessa lei vá pôr em risco as organizações 

familiares em favor das quais os discursos de ódio são levantados, senão que pretende – 

meramente – corrigir anos de exclusão e humilhação pelo desconexo existente entre a 

identidade civil e o identificado, assim como transferir a ideia de visibilidade transgênera como 

algo que faça parte do indivíduo de forma fática e de forma jurídica.  

 

6.1.6 O Brasil e a Resolução 175 do CNJ - 2013 
 

Após o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, inúmeras demandas foram 

apresentadas perante o Poder Judiciário Nacional exigindo o cumprimento da norma 

constitucional prevista no art. 226, § 3º, a qual prevê a facilitação da conversão da união estável 

em casamento. Numa dessas demandas, geradoras do Recurso Especial nº1.183.378/RS, 

perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Luis Felipe Falcão asseverou que o mesmo 

raciocínio utilizado pelo STF para conceder aos pares homoafetivos os direitos decorrentes da 

união estável, deve ser utilizado para lhes franquear a via do casamento civil, mesmo porque, 

                                                           
293  Portaria 1.707/2008 – Ministério da Saúde; Resolução 1.652/2002 – Conselho Federal de Medicina. 



 

 

como dito acima, é a própria Constituição federal que determina a facilitação da conversão da 

união estável em casamento.  

Como fundamento do seu voto, que serviu de base à edição da resolução nº175 

(regulamentou o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo) por parte do CNJ, o ministro 

alertou o caminho lento e tortuoso que o Brasil segue para o reconhecimento legal dos direitos 

dos pares homoafetivos, contrariando ao que fizeram diversos países que se adiantaram no 

reconhecimento legal ou do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, citando como 

exemplo a República Argentina294. No acórdão, a referência feita aos argumentos apresentados 

pela Corte Suprema quando do julgamento da ADPF nº132/RJ e da ADI 4.277/DF, que também 

rememoram a iniciativa da República da Argentina em legalizar o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, expressa o papel de empreendedor normativista desempenhado pelos países da 

América Latina, especialmente da Argentina e do Uruguai, na promoção da sexualidade como 

um direito humano. 

Com base em ambos os julgamentos, os quais fazem constar em sua parte 

fundamentativa o exemplo oportuno de países que empreenderam normas para a legalização do 

matrimônio igualitário, o Conselho Nacional de Justiça, em 14 de maio do ano de 2013, 

uniformizou a eficácia atribuída às decisões acima referidas, vedando às autoridades 

competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união 

estável em casamento entre pessoas de sexo idêntico. 

Passados mais de um ano desde a edição da resolução e passados mais de três anos 

desde que o STJ deferiu o pedido de habilitação e celebração de casamento295a que nos 

referimos, o Congresso Nacional do Brasil não pôs em votação os inúmeros projetos que 

discutem a legalização do matrimônio civil entre pessoas do mesmo sexo. Ao contrário do que 

aconteceu na Argentina, onde as decisões judiciais foram, ao lado da pressão da sociedade civil 

e dos destinatários diretos da norma, fonte geradora da lei do matrimônio igualitário, aqui 

homossexuais e bissexuais continuam submetidos à uma cidadania à conta-gotas296.  

No tocante ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, longe de ser 

este um avanço na temática de “quem tem direito aos direitos humanos”, tem-se que a 

composição fundamentativa de sua adoção, mesmo em termos administrativos, teve como 

                                                           
294 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n°1.183.378/RS. Relator: Ministro Luis Filipe 
Salomão. 25 de outubro de 2011. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Civel_Geral/Registros_Publicos/Jurisprudencia_registros/STJ-
%20REsp%201183378-casamento%20homoafetivo.pdf> Acesso em 10 jun 2014. 
295 Recurso Especial nº1.183.378/RS 
296 Expressão utilizada pela professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Berenice Bento, para se 
referir à humanização dos homossexuais em território brasileiro.  



 

 

fundamento o Direito Internacional dos Direitos Humanos e a perspectiva integracionista 

relativa ao empreendedorismo normativo de países como a Argentina e o Uruguai em matéria 

de diversidade sexual. 

 

6.1.7 A lei do matrimônio igualitário do Uruguai – 2013 
 

O Uruguai, conhecido como a suíça americana, em razão das políticas 

vanguardistas adotadas pelo último governo, assume o papel mais progressista das Américas 

ao ser encarado como o país mais laico da região, há pelo menos um século. Desde a 

regulamentação e limitação do ensino religioso, a proibição do uso de crucifixos em escolas e 

hospitais, o desconhecimento do casamento religioso, a não fixação de feriados religiosos297, 

chegando até o matrimônio civil entre pessoas de sexo idênticos, a República Oriental do 

Uruguai inaugura na América Latina um momento único, no qual a busca incessante pela 

proteção dos direitos humanos e fundamentais está na agenda do Estado. 

Em abril de 2013 o Uruguai aprova, por meio de seu parlamento, a lei que permite 

aos casais homoafetivos casarem-se sob a tutela do Estado. Essa lei, sem sombra de dúvidas, 

foi a responsável por colocar o Uruguai na ponta do fenômeno vanguardista de proteção de 

minorias estigmatizadas em nosso continente. À frente da lei argentina, que tratamos 

anteriormente, além de desvincular o casamento civil do religioso, ratificando a ideia de 

contrato civil, a lei uruguaia permitiu expressamente a adoção de crianças aos casais 

homossexuais, inclusive dispondo que a ordem de sobrenomes dos filhos seja decidida pelos 

pais, já que o Código Civil então vigente, determinava que o sobrenome do progenitor deveria 

aparecer em primeiro, seguido do sobrenome da genitora. 

O grande responsável pela aprovação da lei do matrimônio igualitário foi o 

presidente uruguaio “Mujica”, mais conhecido por “Pepe”, o qual pronunciou uma frase 

emblemática na luta pela proteção dos direitos ligados à diversidade sexual. Disse ele “O 

casamento gay é mais velho que o mundo”, ratificando uma entrevista dada a um jornal local. 

Nessa mesma entrevista o Presidente da República anunciou que em alguns anos todos os 

Estados da América Latina terão idêntica conduta, visto compartilharem não só o passado 

sociocultural, mas também as perspectivas humanísticas futuras, como aconteceu em relação à 

lei de identidade de gênero, profunda influenciadora da lei sobre mesmo tema aprovada na 

República Argentina. 

                                                           
297 No Uruguai não há feriados religiosos e o Dia de Reis se chama Dia das Crianças. A Semana Santa é a Semana 
do Turismo e o Natal se conhece como o Dia da Família. 



 

 

6.2 CONDIÇÕES E MOTIVAÇÕES PARA O EMPREENDEDORISMO NORMATIVO DO 
BRASIL NO PLANO INTERNACIONAL 

 

O compromisso de um Estado com determinada ideia no plano doméstico não 

implica necessariamente que haverá atuação proativa em sua defesa no plano internacional. 

Para que isso ocorra, é necessário que haja orientações gerais de política externa que 

possibilitem ao Estado atuar como empreendedor de normas, assim como motivações 

específicas para que seja dado início ao trabalho empreendedor em favor daquela ideia. É nesses 

dois níveis que analisaremos o caso brasileiro. 

Em termos gerais, pergunta-se, por que o Brasil poderia atuar como empreendedor 

de normas direitos humanos, mas especificamente ligadas à diversidade sexual, no plano 

internacional? A razão primordial está no fato de que o país se reconhece, em sua identidade, 

como defensor de direitos humanos, desde a conclusão de seu processo de redemocratização no 

final dos anos de 1980. Essa autoimagem positiva do Brasil em relação aos direitos humanos 

foi oficialmente transplantada para a política externa após a promulgação da Constituição 

Federal, que em seu art. 4º lista a prevalência dos direitos humanos como um dos princípios 

que regem as relações internacionais do Brasil298. 

Essa orientação de política externa passou a influenciar a atuação internacional do 

país no início dos anos 1990, quando houve a adesão aos principais tratados de direitos 

humanos, a exemplo da Convenção sobre Direitos da Criança, em 1990, do pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, em 1992, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no mesmo ano299. 

O período é também marcado pela participação ativa do país na II Conferência mundial de 

Direitos Humanos (1993), em que o chefe da delegação brasileira, Embaixador Gilberto Saboia, 

atuou como Presidente do Comitê de Redação. 

A consolidação dessa postura internacional do Brasil inicia-se, segundo o autor 

Lindgren Alves, em 1995, quando o país institucionaliza a proteção dos direitos humanos em 

sua estrutura governamental, por meio da criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos 

e da publicação do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)300. Some-se a isso a 

                                                           
298 SOLON, Marcus. A política exterior brasileira e o Conselho de Direitos Humanos: o desafio de conjugar 
Universalidade e Não seletividade no alvorecer do século XXI, 2011. Dissertação (mestrado em diplomacia_ - 
Instituto Rio Branco, Ministério das Relações Exteriores, 2011. 
299 Note-se que o Brasil já havia ratificado a Convenção contra a discriminação racial, em 1968, a Convenção 
contra a discriminação da mulher, em 1984 e a Convenção contra a tortura em 1989. 
300 LINDGREN ALVES, Antônio. Direitos Humanos e o papel do Brasil. IN: ONU e o Brasil. Brasília: Fundação 
Alexandre Gusmão, p. 183-204, 2008. 



 

 

participação destacada do Brasil nas grandes conferências da ONU, como a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio em 1992, a 

Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994 e a 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Conexa, realizada em Durban em 2011. A composição mista das delegações brasileiras nessas 

conferências, com representantes do governo e da sociedade civil, contribuiu para que as 

posições brasileiras se tornassem mais ousadas em termos normativos301. Da mesma forma, 

essa atuação proativa proporcionou ganhos de prestígio ao Brasil em relação aos seus pares, 

sendo considerado por eles um país normativamente avançado e garantidor de direitos 

reconhecidos nos tratados internacionais. 

Não há dúvidas, portanto, de que a identidade do Brasil como defensor dos direitos 

humanos ajudou a definir seus interesses e sua orientação de política externa em favor do tema. 

Contudo, não há que se desprezar o componente autointeressado do país na busca de status no 

plano internacional. Os dividendos positivos da década das conferências cristalizaram o 

entendimento que o empreendedorismo em direitos humanos pode até trazer custos nas relações 

com Estados relutantes, mas esses custos não superam os ganhos de status e de legitimação nas 

relações com Estados liberais e com a sociedade civil interna e internacional. 

Esclarecidas essas orientações gerais de política externa, passaremos à análise das 

motivações específicas à norma em potencial. Por que o Brasil decidiu promover os direitos 

ligados à diversidade sexual e ao coletivo LGBT no plano internacional? A resposta a essa 

pergunta está na origem do empreendedorismo normativo, em 2003, e também na continuidade 

desse trabalho até os dias atuais. 

Um importante elemento do empreendedorismo normativo em política externa é a 

ação individual dos tomadores de decisão. Os indivíduos que ocupam cargos de representação 

estatal cumprem importante papel na construção do interesse nacional e, em muitos casos, 

impulsionam o empreendedorismo internacional302. No caso em questão, a decisão de se 

apresentar uma resolução no ano de 2003, na qual se pretendia incluir a discriminação em razão 

da orientação sexual entre as formas de discriminação que agravam o racismo é creditada, em 

grande medida à iniciativa dos diplomatas que à época atuavam junto à Comissão de Direitos 

Humanos da ONU. O projeto de resolução foi feito por dois diplomatas da missão brasileira em 

Genebra, os Drs. Frederico Meyer e Alexandre Ghisleni; além de terem identificado a ausência 
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de instrumento específico sobre os direitos ligados ao coletivo LGBT, os diplomatas conheciam 

o prestígio normativo creditado à Suécia por ter insistido na menção à orientação sexual na 

resolução de 2000 sobre execuções sumárias303. 

Apontamos ainda três outros fatores que contribuíram para a iniciativa dois 

diplomatas brasileiros. Em primeiro lugar, a defesa internacional dos direitos da diversidade 

sexual encontra respaldo na política interna brasileira. Desde o final dos anos 1980, o governo 

do Brasil apoiava a mobilização dos ativistas LGBT, vinculada, à época, à epidemia de 

HIV/AIDS 304. Em 2001, coma criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 

(CNCD), vinculado ao Ministério da Justiça, houver maior aproximação do movimento LGBT 

com o Estado, assim como a ampliação da agenda de reivindicações, priorizando políticas 

públicas voltadas à promoção de sua cidadania e direitos humanos305. 

Em segundo lugar, havia o precedente do processo preparatório da Conferência de 

Durban, em 2001. Conforme mencionado, a presença de representantes do Estado e da 

sociedade civil nas delegações brasileiras nas conferências da ONU resultavam em 

posicionamentos avançados, e isso ocorreu com a questão LGBT em Durban. Embora não 

acatada pelo plenário da conferência, a tentativa brasileira de incluir a discriminação baseada 

em orientação sexual nos documentos finais foi acompanhada por vários países europeus e bem 

recebida pela sociedade civil doméstica. 

Em terceiro lugar, os diplomatas de Genebra já haviam logrado êxito em propor o 

empreendimento de normas de direitos humanos. Nos anos anteriores, o Brasil apresentou três 

projetos de resolução inovadores, sobre a incompatibilidade entre racismo e democracia, em 

2000; acesso a medicamentos no contexto de pandemias como HIV/AIDS em 2001; e a 

realização do direito de todos ao gozo do padrão mais alto atingível de saúde física e mental, 

em 2002306. O grande apoio internacional angariado por esses projetos, advindo da maioria do 

mundo em desenvolvimento e partes significativas do mundo desenvolvido, deu respaldo e 

segurança aos diplomatas para tentarem seu empreendimento mais ousado em 2003. 

De acordo com a cultura diplomática, por mais que a resolução de 2003 estivesse 

em consonância com os interesses nacionais e as orientações de política externa, a missão em 
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304 Conforme. <http://www.abglt.org.br/docs/PoliticaNacional_SaudeIntegral_LGBT.pdf> Acesso em 15 de julho 
2014. 
305 MELO, L; AVELAR, R. Bermardo; MAROJA, Denise. Por onde andam as políticas públicas para a 
população LGBT no Brasil? Revista Sociedade e Estado, v. 27, n. 2, 2012, p. 289-312. 
306 GHISLENI, Alexandre. A incompatibilidade entre racismo e democracia: uma iniciativa brasileira na 
Comissão de Direitos Humanos. In: ONU e o Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008, p. 205-
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Genebra não poderia apresenta-la à Comissão sem a chancela da capital. Essa chancela foi 

concedida pelo subsecretário de assuntos políticos do Ministério das Relações Exteriores, que 

à época era o embaixador Gilberto Saboia, o mesmo que foi presidente do Comitê de Redação 

da Conferência de Viena em 1993 e que ocupou o cargo de Secretário Nacional de Direitos 

Humanos entre 2000 e 2001. 

Conforme relatado, a iniciativa brasileira foi alvo de intensa e contínua pressão 

contrária, especialmente por parte dos países da Organização da Conferência Islâmica. Ainda 

assim, o Brasil prosseguiu com o empreendedorismo normativo em favor dos direitos ligados 

à diversidade sexual nos foros universal e regional. Citamos três razoes que entendemos 

explicar esse fato. 

A primeira é o reconhecimento internacional do pioneirismo brasileiro no tema e as 

alianças construídas com outros empreendedores de normas ao longo do tempo. Atualmente, 

Brasil, África do Sul e Noruega fazem parte do core group307 sobre direitos de pessoas LGBT 

no âmbito do Conselho de Direitos Humanos, tendo suas iniciativas elogiadas e apoiadas por 

países como Estados Unidos, França e Países Baixos. Essa dimensão social do 

empreendedorismo contribuiu para a consolidação da identidade do Brasil como defensor 

internacional dos direitos da diversidade. 

Outro fator é a grande mobilização internacional gerada pelo empreendedorismo 

brasileiro, que acaba por servir de incentivo para novas iniciativas. Os ativistas O´Flaherty e 

Fischer, nas palavras da Dra. Beatriz Nogueira, afirmam que a resolução brasileira chamou a 

atenção de outros Estados para a conexão entre direitos humanos e orientação sexual, assim 

como mobilizou ONG´s de todas as regiões do mundo a se engajarem nos processos da ONU308. 

Nesse sentido, podemos concluir que o envolvimento de novos grupos nos trabalhos de direitos 

humanos da ONU será um legado permanente da resolução brasileira. 

Por fim, o trabalho continuado do Brasil como empreendedor de normas é 

impulsionado pelo aprofundamento das políticas públicas em favor da população LGBT no 

plano doméstico. Os autores Melo, Avelar e Maroja identificam quatro marcos recentes no 

âmbito das ações do Poder Executivo brasileiro voltadas para esse coletivo: primeiro, a criação 

do Brasil sem Homofobia, programa de combate à violência e à discriminação contra o coletivo 
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LGBT e de promoção da cidadania homossexual, em 2004; o segundo foi a realização da I 

Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Travestis como o tema: “Direitos 

Humanos e políticas públicas: o caminho para garantir a cidadania LGBT, em 2008; em terceiro 

foi o lançamento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNDCDH-LGBT), em 2009; e em quatro 

a publicação do Decreto que cria o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3), em 

2009309. 

O conjunto dessas ações internas culminou, em 2013, como o lançamento do 

Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transgêneros, que descentraliza a criação e a implementação de 

políticas voltadas à garantia dos direitos do coletivo LGBT, por meio da instalação de 

Conselhos e Coordenadorias Estaduais, Distrital e Municipais LGBT. 

O caso do empreendedorismo normativo do Brasil em favor dos direitos ligados à 

diversidade sexual é singular em vários sentidos. Ele ocorre em uma estrutura internacional 

altamente polarizada, em que a norma em potencial é, ao mesmo tempo, celebrada por uns e 

abominada por outros. Essa estrutura acaba por gerar a necessidade de empreendedorismo 

estatal para o avanço normativo. Diferentemente de outros temas de direitos humanos, em que 

a mobilização de especialistas internacionais e da sociedade civil é o fato determinante, a norma 

LGBT demanda o peso da estrutura do Estado para emergir no plano internacional. 

A ação empreendedora do Brasil se manteve constante ao longo do tempo, não 

obstante as pressões contrárias feitas por alguns Estados. Isso demonstra o peso da identidade 

e da autoimagem do país na definição de suas ações de política externa. Ao se reconhecer como 

Estado defensor dos direitos da diversidade sexual, o Brasil decide se manter coerente nessa 

posição, mesmo que o progresso normativo seja mais lento e difícil do que inicialmente 

imaginado. 

O caso também demonstra que essa autoimagem do Brasil não é apenas gestada 

internamente, como demonstramos em linhas anteriores. Há um importante componente social 

do empreendedorismo normativo, em que o reconhecimento do trabalho pelos outros Estados e 

pela sociedade civil, interna e internacional, fortalece a construção da identidade, assim como 

dá incentivos de status à continuidade do empreendimento. 
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A relevância da articulação entre diplomacia e sociedade civil também está presente 

na análise do caso. O primeiro passo para o empreendedorismo se deu na conformação de 

posições entre esses dois grupos durante o processo de Durban. Isso confirma a tese de que a 

participação da sociedade civil na elaboração da política externa resulta em ações e posições 

mais avançadas e com grande potencial de ganho de legitimidade internacional. 

Se o primeiro passo para o empreendimento foi em Durban, o passo definitivo 

certamente foi em Genebra. O caso igualmente ilustra o papel fundamental da ação de 

indivíduos para a consecução de objetivos de interesse nacional. Apesar de previsto na teoria, 

poucos os casos demonstram com tanta clareza o amplo alcance da iniciativa de tomadores de 

decisões em política externa. 

Em termos de resultados fica claro que a emergência das normas de proteção à 

população LGBT, no marco do corpo normativo dos direitos humanos, têm sido um processo 

lento, mas progressivo, com avanços visíveis nos planos global e regional. A atuação brasileira 

está na origem de grande parte desses avanços, com inquestionável protagonismo e 

comprometimento. 

 

6.3 EFEITOS PRÁTICOS DO RECONHECIMENTO DA DIVERSIDADE SEXUAL COMO 
UM DIREITO HUMANO: O CASO DA IDENTIDADE DE GÊNERO NA ARGENTINA 
 

Um dos objetivos da presente dissertação é apresentar as consequências advindas 

da inscrição da diversidade sexual como um direito humano no âmbito do Sistema 

Interamericano de proteção dos direitos humanos. Em tópicos anteriores apresentamos os 

efeitos jurídicos derivados dessa nova concepção de direitos humanos, listando as principais 

normativas produzidas pela Argentina, pelo Uruguai e pelo Brasil que colocaram a diversidade 

sexual em evidência, politizando temas que antes eram estudados apenas dentro das ciências 

sociais. Assim, nesse momento, colocaremos analisaremos as consequências práticas 

observadas a partir da introdução de normativas domésticas com fins de promover a diversidade 

sexual, demonstrando os resultados iniciais dessa nova postura do Estado frente a questões 

ligadas à sexualidade do ser humano.  

A partir dos dados a seguir transcritos espera-se colaborar com as ações do Estado 

brasileiro no combate à discriminação em razão da sexualidade, usando-se como exemplo 

paradigma a política estatal da República Argentina no tocante ao coletivo de travestis, 

transexuais e transgêneros, a partir da publicação da Lei de Identidade de Gênero. 



 

 

Assim como acontece em grande parte dos países, as pessoas “trans”310 formam um 

grupo altamente marginalizado e praticamente invisível dentro da sociedade. Na República 

Argentina, com a publicação da Lei de Identidade de Gênero se deu um passo fundamental para 

a visibilidade, para a identidade e para a integração das pessoas “trans” dentro da sociedade, 

tendo em vista que a partir então a lei permitiu um avanço na construção de um país mais 

igualitário e inclusivo, consolidando sua democracia e permitindo que todos e todas possam ter 

acesso à educação, à saúde e ao trabalho sem discriminação em razão de sua sexualidade, 

promovendo assim a diversidade entre todos os cidadãos e cidadãs. 

A Lei 26.743 reconhece o direito fundamental de toda pessoa ao reconhecimento 

de sua identidade de gênero, ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme dita identidade 

e, em particular, a ser identificada desse modo nos instrumentos que acreditem sua identidade 

autopercebida. Garante também às pessoas “trans” o acesso à mudança registral de seu nome e 

sexo em suas certidões de nascimento, no documento nacional de identificação e o direito de 

ter acesso aos serviços públicos de saúde integral que incluem tratamentos de harmonização e 

operações de redesignação sexual para aqueles e aquelas que tenham esse desejo. 

Até o ano de 2013, os estudos realizados com a população “trans” eram focados 

principalmente no âmbito da saúde pública, fazendo visíveis os altos níveis de vulnerabilidade 

social dessa população, as frequentes situações de estigma e discriminação vividas e o alto 

índice de infecção pelo vírus do HIV e por outras doenças sexualmente transmissíveis. Poucos 

estudos haviam sido realizados dentro da República Argentina com o propósito de avaliar as 

condições de vida do coletivo “trans”, fazendo com que até o ano de 2013 não existissem 

informações nacionais que medissem o nível de impacto que o reconhecimento legal da 

identidade de gênero obteve sobre essas condições.  

A Fundação Huésped é uma organização da sociedade civil argentina que desde 

1989 realiza um trabalho científico e social muito ativo para alcançar uma sociedade equitativa, 

na qual sejam garantidos os direitos individuais e o acesso à saúde em um contexto de não 

discriminação. Em parceria com a ATTTA311, a Fundação Huésped realizou uma pesquisa que 

envolveu cerca de 498 pessoas “trans” no ano de 2013, com o propósito de contribuir para o 

conhecimento das consequências da implementação da Lei de Identidade de Gênero nas 

condições de vida desse coletivo, enfocando principalmente a saúde, a educação, o trabalho, a 

moradia e direitos civis e políticos, com vistas a mostrar para a sociedade nacional e 

internacional o impacto positivo gerado a partir da vigência da referida norma. 
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A pesquisa realizada, como dito, tinha como alvo mostrar o processo de 

humanização do coletivo “trans”, e a partir do diagnóstico gerado, levar ao conhecimento da 

comunidade nacional e internacional a evolução e a melhora no aspecto da qualidade de vida 

das pessoas “trans”, esperando contribuir para a adoção de legislação e políticas públicas 

semelhantes em países que assim como a Argentina, são considerados empreendedores 

normativos em matéria de direitos da diversidade sexual. 

A percepção acerca do impacto da Lei de Identidade de Gênero na Argentina partiu 

de outro estudo realizado pela Fundação Huésped no ano de 2011, quando ainda não havia sido 

publicada a lei em questão. Esse estudo312 analisou as percepções e experiências de estigma e 

discriminação em população de mulheres “trans”313 e de homens gays, de onde se verificou que 

são as mulheres “trans” o grupo mais sistematicamente excluído devido a situações de 

discriminação que ocorrem desde muito cedo em suas vidas, e que seu bem estar social estava 

abaixo das expectativas, devido ao estigma e suas consequências.  

Constatou-se que a exclusão legal, econômica e social das pessoas “trans” afeta 

negativamente cada âmbito de suas vidas, gerando condutas pessoais de autoexclusão, baixa 

autoestima e abandono ou frustração no cumprimento de seus projetos de vida. Partindo dessa 

conclusão foi que ainda no ano de 2011 foi proposta a Lei de Identidade de Gênero, aprovada, 

no ano de 2012, com o fito de contar com uma norma que reconhecesse legalmente a existência 

das pessoas “trans”, o que certamente melhoraria suas condições de vida e diminuiria os níveis 

de exclusão social, de violência e de discriminação cotidianas. 

Após pouco mais de um ano da publicação da Lei de Identidade de Gênero a 

referida fundação realizou nova investigação, tendo como principal objetivo colher respostas 

do coletivo “trans” acerca dos impactos sociais e jurídicos proporcionados pela lei em comento. 

Ao serem questionadas a respeito da percepção pessoal sobre as mudanças realizadas a partir 

da publicação da Lei de Identidade de Gênero, as respostas foram bastante positivas: 

“Muchíssimos câmbios. Se han aberto muchas puertas”314. Alguns dos principais âmbitos em 

que se verificou avanços a partir da implementação da lei são o da família, da educação, saúde 

e direitos civis e políticos. Segundo os destinatários, o reconhecimento legal de sua identidade 

se percebe como o reconhecimento de sua existência e, portanto, se apresenta como um recurso 

                                                           
312 O informe final dessa pesquisa feita no ano de 2011, antes da aprovação da Lei de Identidade de Gênero está 
disponível no site: <http://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2012/06/Informe-Final-Percepciones.pdf> 
Acesso em 20 de jul 2014. 
313 Mulheres “trans” são o grupo formado por pessoas que nasceram pertencentes ao sexo masculino e que exercem 
sua identidade de gênero como pertencentes ao sexo feminino. 
314 ARGENTINA. Fundación Huésped y ATTTA. Ley de identidad de género y acceso al cuidado de la salud 
de las personas “trans” en Argentina, 2013, p. 11. 



 

 

de empoderamento para a população “trans”, brindando uma ferramenta fundamental para 

enfrentar situações de estigma e discriminação. 

Para darmos a real dimensão de como tal legislação afetou positivamente a vida das 

pessoas “trans” na Argentina, comprovando a ideia levantada por meio de nossa hipótese 

central, segundo a qual, o reconhecimento da diversidade como direito humano teve influência 

nos ordenamentos domésticos de Estados como a Argentina e Uruguai, analisaremos os avanços 

obtidos em áreas como a saúde, a educação, a moradia, o trabalho e a convivência social, com 

vistas a tornar visível que a adoção de legislação semelhante no Brasil só trará benefícios aos 

interessados. 

O direito à saúde integral, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores avanços 

proporcionados pela lei. Toda e qualquer pessoa que resida em território argentino poderá 

solicitar o acesso a intervenções cirúrgicas totais ou parciais e/ou tratamentos integrais 

hormonais para afirmar seu gênero autopercebido, incluindo as operações genitais, sendo todos 

esses tratamentos gratuitos, bancados pelo Estado. Verificou-se que ao encampar as políticas 

públicas especificadas pela referida lei o Estado argentino ampliou o número de consultas 

médicas acerca de tratamentos hormonais, tratamentos endocrinológicos e cirurgias de 

readequação sexual, diminuindo a mortalidade do coletivo, tendo em vista não necessitarem 

mais socorrerem-se a clínicas particulares onde o tratamento não seguia os padrões médicos 

necessários. O resultado da pesquisa feita com 46 homens “trans” e 452 mulheres “trans” nas 

diversas províncias do país mostram um salto na política de assistência à saúde desse coletivo. 

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 
la Argentina (ATTTA). (FIGURA 1) 
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Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de 
la Argentina (ATTTA). (FIGURA 2) 
 

Ainda quanto ao tema da saúde, quando se indagou aos entrevistados acerca de 

situações específicas de estigma e discriminação dentro de serviço público de atenção, antes e 

depois da sanção da Lei de Identidade de Gênero, observa-se grandes diferenças no percentual 

referente a cada resposta. Enquanto que 58,2% dos 46 homens “trans” evitou socorrer-se a um 

centro de saúde estatal, por temer atos de discriminação antes da lei, essa porcentagem foi 

reduzida para 12,1% no ano de 2013. Do mesmo modo, 43,6% mencionou não ter sido chamado 

por seu nome de eleição antes da lei, tendo essa porcentagem sido reduzida para 13,1%, a partir 

da promulgação da lei315.  

Em termos gerais, a lei proporcionou um bom impacto nesse aspecto, facilitando 

um melhor acesso à saúde dos homens “trans”, fazendo com que desde a aprovação da lei em 

comento 67% dos entrevistados não tenha sofrido situações de discriminação. O gráfico abaixo 

demonstra essa expressiva evolução. 

                                                           
315 Ibid., p. 33. 
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Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 3) 

 

No tocante às mulheres “trans”, observou-se também avanço no tocante à 

diminuição das experiências de estigma e discriminação dentro do serviço público de saúde 

após a promulgação da Lei de Identidade de Gênero. Enquanto que 41,2% das 452 entrevistadas 

evitava se dirigirem ao serviço público de saúde por medo de serem discriminadas, antes da 

promulgação da lei, apenas 5,3% o fizeram no ano de 2013. Situações como o fato de não serem 

chamadas por seu nome de eleição e serem ridicularizadas ou agredidas pelos funcionários 

diminuíram, respectivamente de 67,1% para 17% e de 40,2% para 12,7%, respectivamente316.  

Positivamente, desde maio de 2012, mês da publicação da Lei de Identidade de 

Gênero, 7 em cada 10 entrevistadas mencionou não ter sofrido nenhuma situação de estigma e 

discriminação, em comparação com os 19,2% que, antes da promulgação da lei afirmaram ter 

sofrido com tais situações. Um dado importante e muito relevante é que o fato de as mulheres 

“trans” possuírem seu nome de eleição já estampado em seu documento de identidade diminuiu 

a incidência de situações de estigma e discriminação, o que corrobora a particular importância 

e efetividade da lei em questão. 

                                                           
316 Ibid., p. 44. 
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Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina 
(ATTTA). (FIGURA 4) 

 

Outro aspecto relevante do avanço normativo da Argentina foram as políticas de 

emprego para o coletivo “trans” do país. O Ministério do Trabalho, Emprego e Seguridade 

Social, por meio da Secretaria de Emprego, pôs em prática uma linha de trabalho voltada para 

a inclusão laboral de pessoas travestis, transexuais e transgêneros, com o objetivo de contribuir 

com a melhora da empregabilidade dessa população através da adoção de distintas ferramentas, 

fazendo com que essas pessoas tivessem outras possibilidades de trabalho, além comércio 

sexual317. Essas ações são articuladas com os governos provinciais, os municípios, organizações 

sociais e atores do mundo do trabalho e proporcionaram diminuição expressiva das situações 

de estigma e discriminação no ambiente de trabalho, mostrando que a publicação da Lei de 

Identidade de Gênero repercutiu positivamente nesse campo. 

Das mulheres “trans” entrevistadas, 54,6% das 452 informou que teve uma 

oportunidade de trabalho negada devido a sua identidade “trans” e 33,9% afirmou que não 

solicitou um emprego ou lhe negaram aumento de salário em razão de sua identidade de gênero, 

reduzindo-se ambas as percentagens para 12,5% e 3,2%, respectivamente. Nessa mesma linha, 

25,4% afirmou que teve de renunciar ao seu trabalho antes da lei, mas somente 3,2% se 

encontrou em situação semelhante após a implementação da norma. Os resultados mostram que 

76,1% das entrevistadas não viveram nenhuma dessas experiências entre os anos de 2012 e 

2013. 

                                                           
317 Informação disponível no Portal do Ministério do Trabalho da República Argentina. Ver: 
<http://www.trabajo.gov.ar/diversidadsexual/> Acesso em 20 ago 2014. 
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Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 5) 

 

Quanto aos homens “trans”, a partir das mesmas situações experimentadas no 

gráfico anterior, verificou-se que após a publicação da Lei de Identidade de Gênero houve um 

decréscimo no quantitativo de negação de oportunidade de trabalho, passando de 52,2% para 

20,4%. A quantidade de pessoas que tiveram que deixar seu trabalho em razão de sua identidade 

de gênero também diminuiu, passando de 41% para 13,1%, assim como a quantidade de 

situações de ameaça e de bulling por parte dos colegas de trabalho que também foi alvo de um 

decréscimo, passando de 23,6% para 3,7 %. A quantidade de pessoas que relutaram em se 

dirigirem aos entrevistados por meio de seu nome de eleição caiu de 22% para 5,5%. 

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina 
(ATTTA). (FIGURA 6) 
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A educação foi um dos campos mais beneficiados com a publicação da Lei de 

Identidade de Gênero, pois, na República Argentina, segundo dados da ATTTA a deserção 

desse coletivo, dentro do sistema educacional era bastante alta antes da publicação da lei. Essas 

mudanças ocorreram não só porque as pessoas “trans” estão exercendo seus direitos, mas 

também porque as instituições educativas e seus docentes e diretores estão adotando uma 

posição diferente como consequência da lei, fazendo com que existam hoje na Argentina 

centros educativos de diferentes níveis de escolaridade que estão orientados a receber a 

população “trans” e outras instituições em que os funcionários estão mais capacitados e 

sensibilizados em relação à temática. 

Entre os maiores de 16 anos, seis em cada dez mulheres e sete em cada 10 homens 

“trans” abandonaram o nível secundário em razão da discriminação sofrida por sua identidade 

de gênero. Por meio de programas direcionados ao coletivo “trans” houve nos últimos dois anos 

uma redução drástica da evasão escolar, havendo também uma diminuição nas experiências de 

estigma e discriminação dentro do ambiente acadêmico, o que de certo modo favorece a 

permanência do coletivo nos diferentes graus de educação. Os dois gráficos abaixo sintetizam 

a contribuição da Lei de Identidade de Gênero para a diminuição da evasão escolar na 

Argentina; os subsequentes demonstram a diminuição das experiências de estigma e 

discriminação dentro do ambiente acadêmico, ratificando a importância da Lei de Identidade 

de Gênero no campo da educação, tornando-a uma norma cujos efeitos são plurifacetados. 

 
 

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 7) 
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Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 8) 
 

 

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 9) 

 

 

Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 10) 
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Podemos levantar, ainda no campo da educação, outro avanço. Após a aprovação 

da Lei de Identidade de Gênero, 15,7% das 452 mulheres trans entrevistadas procederam com 

a correpondente mudança de seus nomes nos certificados acadêmicos outorgados antes da 

vigência da norma; 14,4% voltou aos estudos e 10% procedeu com a mudança efetiva de seu 

nome junto aos registros acadêmicos das instituições educativas a que pertencem. Esses dados 

ratificam que a identidade de gênero aposta nos documentos de identificação geram mais 

cidadania e acesso aos serviços de educação. 

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 11) 

 

 

Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA 12) 
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de violência e discriminação, assim como a negativa na efetivação de contratos de alugueis e 

de compra e venda também sofreram decréscimo, como demonstram os gráficos que se seguem.  

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA13) 
 

 
 

 
Fonte: Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la 
Argentina (ATTTA). (FIGURA14) 
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contramão do seu empreendedorismo normativo internacional, motivo pelo qual a presente 

investigação deverá servir de base para demonstrar os ganhos em matéria de cidadania a partir 

da adoção de legislação semelhante por parte do nosso Poder legislativo. 

Sabe-se que a população “trans” está inserida em um ambiente de vulnerabilidade 

devido às situações de estigma e discriminação a que sempre estiveram submetidas. Ocorre que 

apesar disso, após a promulgação da Lei de Identidade de Gênero em território argentino, 

constatou-se que esta lei está gerando um impacto notoriamente positivo nas condições e 

qualidade de vida dessas pessoas, mesmo tendo sido publicada há pouco mais de dois anos.  

Os resultados evidenciam que a aplicação da lei, ao garantir os direitos humanos 

das pessoas “trans”, promove melhoras em sua qualidade de vida, pois promove um incremento 

no que se refere ao acesso à saúde, à educação, ao trabalho e sobretudo ao exercício dos direitos 

civis. No tocante à saúde, as pessoas “trans” com residência na Argentina estão cada vez mais 

se aproximando do sistema público de atenção com o fim de adequarem seus corpos de acordo 

com sua identidade de gênero, deixando de lado os tratamentos realizados sem controle médico; 

desde a promulgação da lei, pelo menos 1/3 da população entrevistada utiliza os serviços 

públicos de saúde para tratamentos de harmonização, sobretudo os homens “trans”. 

A discriminação sofrida no âmbito da educação sempre foi uma causa com especial 

relevância na decisão de deixar a escola. Mas, após a adoção da lei, foi possível observar uma 

clara tendência à redução das experiências de discriminação, conjuntamente com uma 

incorporação à educação formal e consequentemente uma melhor inclusão social dessa 

população. 

O trabalho sexual continua a ser a saída laboral mais frequente por parte desse 

coletivo, todavia, a Lei de Identidade de Gênero produziu, conforme se viu por meio dos 

gráficos apresentados, a esperança de inserção dentro do âmbito dos trabalhos formais, criando 

uma nova alternativa ao coletivo “trans”, dando-lhes acesso aos postos de trabalho do serviço 

público e privado, tendo como paradigma apenas o grau de instrução e as experiências 

profissionais, excluindo-se a identidade de gênero como barreira ao acesso ao trabalho. 

Em relação à moradia e à convivência social os números mostraram que a tolerância 

em relação à identidade de gênero aumentou, possibilitando a inserção desse coletivo nas 

relações sociais do dia-a-dia, proporcionando uma convivência pacífica e harmoniosa entre 

todos os componentes da sociedade. 

A todos esses números positivos deve ser somado o fato de a Argentina está a ponto 

de se tornar o primeiro país da América Latina a contar com uma “Casa Trans”, financiada pela 

Administração Pública. Trata-se de outra política de promoção à diversidade sexual com o 



 

 

objetivo de humanizar o estereótipo do coletivo, abrindo um espaço que servirá de ponto de 

encontro para o compartilhamento de experiências, para o recebimento de informações sobre 

saúde e para ações de integração laboral ou educativa. 

Quanto às perspectivas legislativas para o tema, tramita perante o Congresso 

Nacional da República um projeto de lei que pretende facilitar a isenção de impostos às 

empresas que contratem trabalhadores “trans”, com vistas a promover uma maior inserção desse 

coletivo no mercado de trabalho e assim diminuir o número de pessoas que vivem do comércio 

sexual. 

A partir desse estudo, do qual resulta ser amplamente positivo a adoção de 

legislação semelhante no Brasil, espera-se acabar ou ao menos compensar os anos de 

segregação e invisibilidade a que esse coletivo esteve e está inserido em nosso país, conferindo-

lhe, sobretudo a humanidade a que tanto almejam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÃO 
 

A presente dissertação teve como objetivo geral estudar a sexualidade desde uma 

perspectiva jurídica, analisando o processo de inserção dessa perspectiva da vida humana no 

rol de direitos humanos dentro do Sistema Interamericano, e, posteriormente, dentro dos 

ordenamentos jurídicos da Argentina, do Brasil e do Uruguai. 

Como objetivos específicos apresentamos a intenção de averiguar o surgimento da 

Hermenêutica da Diversidade, assim como reconstruir a importância do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos na efetividade da Dignidade da Pessoa Humana, princípio por meio do 

qual se funda as ideias de igualdade e respeito às diferenças. Ainda como objetivos específicos 

indicamos compreender o conceito de empreendedorismo normativo em matéria de direitos da 

diversidade sexual, arrolando as principais iniciativas domésticas dos países em estudo, afim 

de demonstrar a influência do reconhecimento da diversidade sexual como um direito humano 

nos respectivos ordenamentos jurídicos. Partindo dos objetivos geral e específico, acreditamos 

terem sido as hipóteses formuladas devidamente comprovadas.  

A primeira hipótese levantada foi “o reconhecimento, por parte do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, da diversidade sexual como um direito humano, teve 

influência direta nos ordenamentos domésticos da Argentina, do Uruguai e do Brasil”. Para 

comprová-la analisamos como os estes Estados passaram a se posicionar sobre os temas ligados 

à diversidade sexual após o reconhecimento da sexualidade como um direito humano por parte 

dos organismos de proteção interamericanos. Vimos que Uruguai, Argentina e Brasil foram os 

únicos países que empreenderam normas referentes ao tema, desde adoção do matrimônio 

igualitário civil entre pessoas do mesmo sexo até as leis de identidade de gênero que já foram 

aprovadas nos dois primeiros países e, no tocante ao Brasil, a que está em trâmite perante o 

Congresso Nacional. 

A segunda hipótese foi “houve influência na posição política internacional desses 

países em relação a temas ligados à diversidade sexual”. Quanto a essa afirmação, também 

consideramos ter sido devidamente comprovada. O Brasil adotou com bandeira de sua política 

externa a proteção dos direitos ligados à diversidade sexual, tornando-se referência no 

encabeçamento de posturas tendentes a acabar com o preconceito e com a discriminação em 

razão da sexualidade. A Argentina tornou-se referência internacional no que se refere à proteção 

e à promoção da diversidade sexual, ultrapassando todos os demais países da América Latina, 

tendo hoje o mais alto nível de cidadania e gozo de direitos civis por parte do coletivo LGBT, 

o que faz com que, por exemplo, suas leis e políticas públicas sejam copiadas e utilizadas em 



 

 

países como o Brasil, como ocorreu com o projeto de lei de Identidade de Gênero apresentado 

à Câmara dos Deputados. O Uruguai, ao ser o primeiro país da América Latina a adotar uma 

legislação que pretendia a promoção da identidade de gênero, apesar de suas limitações, 

também angariou uma posição de destaque no cenário internacional, influenciando seus pares 

(Brasil e Argentina) a adotarem políticas públicas semelhantes para a promoção da diversidade 

sexual. 

O estudo paradigma que nos predispusemos a realizar também merece destaque. 

Vejamos. De todas as invisibilidades a que travestis, transexuais e transgêneros estão fadados 

no Brasil, talvez a invisibilidade legal parece ser aquela que dá o ponto de partida para as 

demais; a discussão sobre a invisibilidade legal desse coletivo repousa, sobretudo, no tema de 

suas identidades legal e social. Nesse sentido, utilizar o exemplo de uma normativa doméstica 

que deu certo nos parece ser um caminho para demonstrar que essa invisibilidade legal pode e 

deve acabar. 

A lei de registros públicos do Brasil, datada de 1973, prevê que o prenome é 

definitivo, admitindo sua mudança em casos excepcionais, cujas situações foram eleitas em 

razão da época em que foi promulgada. Em razão disso, há pessoas desse coletivo que vivem 

sua vida real com um nome (identidade social), mas que carregam consigo um instrumento de 

identificação legal, leia-se, uma carteira de identidade, na qual consta outro nome (identidade 

civil-legal). É esse nome que aparece em seus outros documentos, na conta de luz, nos diplomas 

por ventura conseguidos, na lista de eleitores, enfim, em todos os lugares; todavia, trata-se de 

um nome que evidentemente é de outro, é daquele ser que habita os papeis, mas que ninguém 

o conhece no mundo real, no mundo da interação social cotidiana.  

Nesse sentido, e na tentativa de acabar com a omissão legislativa o projeto de lei 

João Nery mostra-se em nosso país como uma decorrência lógica do reconhecimento da 

diversidade sexual como um direito humano digno de tutela interna e internacional. Ocorre que 

em razão da temática – diversidade sexual – o projeto em questão encontra entraves no que se 

refere à sua aprovação. Por conta disso mostra-se plausível a realização de um estudo, 

utilizando-se como exemplo uma experiência positiva, a fim de demonstrar os ganhos em 

cidadania e democracia que serão obtidos a partir da aprovação do projeto de  lei em comento. 

O projeto parece tentar corrigir anos de segregação e de exclusão de uma população 

que pela própria história é restringida de direitos individuais e sociais básicos. Esse direito, – o 

de viver sua sexualidade de forma plena -  não supõe que a mudança de um prenome seja a 

única e exclusiva forma de inclusão social a ser destinada ao coletivo, nem que a aprovação 

dessa lei vá pôr em risco as organizações familiares em favor das quais os discursos de ódio 



 

 

são levantados, senão que pretende – meramente – corrigir anos de exclusão e humilhação pelo 

desconexo existente entre a identidade civil e o identificado, assim como colocar a ideia de 

visibilidade transgênera como algo que faça parte do indivíduo de forma fática e de forma 

jurídica.  

Os resultados da pesquisa demonstram claramente a ampliação dos níveis de gozo 

de direitos civis e direitos sociais, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária, na 

qual a condição sexual não seja óbice para o exercício dos direitos mais fundamentais, a 

exemplo da saúde, da educação e do emprego. Nesse sentido, a partir do cotejo realizado entre 

as decisões e recomendações interamericanas e as Convenções relativas ao tema, esperamos 

que se inaugure no Brasil um novo passeio em torno da promoção dos direitos das minorias, as 

quais também fazem parte e merecem ser tutelados pela democracia brasileira. Esperamos que 

sejam deixadas de lado discussões relativas à criminalização da homofobia, para se debruçar 

sobre algo que terá maiores proporções sociais efetivas, vale dizer, devemos nos preocupar em 

entregar nas mãos daqueles que precisam a parcela correta de sua cidadania negada pelo Estado 

e pela sociedade. 

Os padecimentos das pessoas “trans” são múltiplos eis que descriminadas em todos 

os âmbitos de sua vida civil. Não sofrem somente discriminação social, mas também são vítimas 

de maus tratos, violações e agressões, e inclusive de homicídios. Como resultado desses 

prejuízos e da discriminação que as privam de fontes de trabalho, tais pessoas se encontram 

praticamente condenadas a condições de marginalização, que se agravam nos numerosos casos 

de pertencimento aos setores mais desfavorecidos da população, com consequências nefastas 

para sua qualidade de vida e saúde, registrando altas taxas de mortalidade, o que já foi 

devidamente provado em estudos apresentados pela comunidade científica brasileira e 

internacional. 

Como vimos, a questão tem múltiplos aspectos a se considerar e mostra a 

necessidade de investigação, desenho e promoção de políticas públicas transversais que 

abarquem todos os âmbitos, educativo, da saúde, da justiça, do trabalho e emprego etc., para 

garantir os direitos humanos das pessoas “trans”. Acreditamos que a retificação registral do 

sexo e a mudança do nome em todos os documentos de identidade e a criação de uma secretaria 

nacional de identidade de gênero que se ocupe especificamente do tema, são os primeiros passos 

de vital importância para começar a reverter esta realidade de discriminação e violação 

constante dos direitos humanos por razão de identidade de gênero.  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos já deu sua contribuição para uma 

nova postura estatal frente a essas questões, colocando a sexualidade como tema a ser discutido 



 

 

no âmbito da política; cabe, pois, ao respectivos empreendedores porem em prática a normativa 

internacional e apresentarem uma nova saída para esse coletivo que sofre em razão de diuturna 

discriminação. 
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