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1. Introdução 
 
A ética dos direitos humanos é a ética que vê no outro um ser merecedor de igual 

consideração e profundo respeito, dotado do direito de desenvolver as potencialidades 
humanas, de forma livre, autônoma e plena. É a ética orientada pela afirmação da 
dignidade e pela prevenção ao sofrimento humano. 
 Ao longo da história, as mais graves violações aos direitos humanos tiveram como 
fundamento a dicotomia do "eu versus o outro", em que a diversidade era captada como 
elemento para aniquilar direitos. A diferença era visibilizada para conceber o "outro" 
como um ser menor em dignidade e direitos, ou, em situações limites, um ser esvaziado 
mesmo de qualquer dignidade, um ser descartável, um ser supérfluo, objeto de compra e 
venda (como na escravidão) ou de campos de extermínio (como no nazismo). Nesta 
direção, merecem destaque as violações da escravidão, do nazismo, do sexismo, do 
racismo, da homofobia, da xenofobia e de outras práticas de intolerância. Tais violações 
se alicerçam em doutrinas de superioridade baseadas em diferenças.  
 O temor à diferença é fator que permite compreender a primeira fase de proteção 
dos direitos humanos, marcada pela tônica da proteção geral e abstrata, com base na 
igualdade formal – eis que o legado do nazismo pautou-se na diferença como base para 
as políticas de extermínio, sob o lema da prevalência e da superioridade da raça pura 
ariana e da eliminação das demais.  
           Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e 
abstrata. Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em 
sua peculiaridade e particularidade. Nesta ótica, determinados sujeitos de direitos, ou 
determinadas violações de direitos, exigem uma resposta específica e diferenciada. Neste 
cenário, as mulheres, as crianças, as populações afrodescendentes, os povos indígenas, os 
migrantes, as pessoas com deficiência, dentre outras categorias em situação de 
vulnerabilidade, devem ser vistas nas especificidades e peculiaridades de sua condição 
social. Ao lado do direito à igualdade, surge, também como direito fundamental, o direito 
à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um 
tratamento especial. 
           Destacam-se, assim, três vertentes no que tange à concepção da igualdade: (a) a 
igualdade formal, reduzida à fórmula “todos são iguais perante a lei” (que, ao seu tempo, 
foi crucial para a abolição de privilégios); (b) a igualdade material, correspondente ao 
ideal de justiça social e distributiva (igualdade orientada pelo critério socioeconômico); 
e (c) a igualdade material, correspondente ao ideal de justiça enquanto reconhecimento 
de identidades (igualdade orientada pelos critérios de gênero, orientação sexual, idade, 
raça, etnia e demais critérios). 
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À luz deste contexto, ambiciona este artigo analisar o impacto da Constituição em 
relação à proteção do direito à diversidade sexual, considerando a jurisprudência 
emblemática do Supremo Tribunal Federal. 

Ao final, será desenvolvido um balanço analítico do impacto da jurisprudência do 
STF em matéria do direito à diversidade sexual, aliando a lente retrospectiva – radicada 
no legado dos 30 anos da Constituição Federal – à lente prospectiva – capaz de iluminar 
o horizonte do processo de afirmação de direitos. A todo tempo, compartilha-se da visão 
de que a proteção dos direitos é uma dimensão indissociável do constitucionalismo 
contemporâneo, compondo seu elemento mais estruturante, inspirado no princípio maior 
da prevalência da dignidade humana. 

 
2. Proteção do Direito à Diversidade Sexual na Constituição Federal e a 

Jurisprudência do STF 
 
Na qualidade de marco jurídico da transição democrática e da institucionalização 

dos direitos humanos no Brasil, a Constituição Federal ineditamente consagra o valor da 
dignidade humana como princípio fundamental da ordem constitucional, nos termos do 
art. 1º, III. A dignidade humana impõe-se como núcleo básico e informador do 
ordenamento jurídico brasileiro, como critério e parâmetro de valoração a orientar a 
interpretação e compreensão do sistema constitucional instaurado em 1988. Para o 
Ministro Celso de Mello: “assume papel relevante, nesse contexto, o postulado da 
dignidade da pessoa humana, que representa – considerada a centralidade desse princípio 
essencial (CF, art. 1o, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que 
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, 
de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem 
republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo” 
(STF, ADPF 132, 2011, p. 249). 

A dignidade humana e os direitos fundamentais vêm a constituir os princípios 
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos, conferindo 
suporte axiológico a todo o sistema jurídico brasileiro. Na ordem de 1988, esses valores 
passam a ser dotados de uma especial força expansiva, projetando-se por todo universo 
constitucional e servindo como critério interpretativo de todas as normas do ordenamento 
jurídico nacional. 

Dentre os seus princípios fundamentais, a Constituição brasileira alia a dignidade 
humana (artigo 1º, III) ao objetivo fundamental de promoção do bem de todos, sem 
qualquer discriminação (artigo 3º, IV). Ao princípio da igualdade formal enunciado no 
artigo 5º (“todos são iguais perante a lei”) conjuga dispositivos constitucionais que 
fomentam a igualdade material, como é o caso do artigo 7º, XX, ao prever a proteção 
especial da mulher no mercado de trabalho e do artigo 37, VII, ao fixar cotas para pessoas 
com deficiência em concursos públicos. No entender da Ministra Cármen Lúcia, a 
Constituição tece “(...) clara opção pela igualdade material ou substantiva, assumindo o 
compromisso de extinguir ou, pelo menos, de mitigar o peso das desigualdades sociais, 
das desigualdades fundadas no preconceito, estabelecendo de forma cristalina o objetivo 
de promover a justiça social e a igualdade de tratamento entre os cidadãos” (STF, ADPF 
132, 2011, p. 119). 

O texto constitucional ainda é enfático ao proibir toda e qualquer forma de 
discriminação atentatória dos direitos fundamentais. Isto é, não admite que critérios como 
raça, etnia, gênero, idade, orientação sexual dentre outros, sejam utilizados para restringir 
e reduzir o alcance de direitos. 

Como afirma o Ministro Luiz Fux: “Particularmente nos casos em que se trata de 



direitos de minorias é que incumbe à Corte Constitucional operar como instância 
contramajoritária, na guarda dos direitos fundamentais plasmados na Carta Magna em 
face da ação da maioria ou, como no caso em testilha, para impor a ação do Poder Público 
na promoção desses direitos. (...) Canetas de magistrados não são capazes de extinguir o 
preconceito, mas, num Estado Democrático de Direito, detêm o poder de determinar ao 
aparato estatal a atuação positiva na garantia da igualdade material entre os indivíduos e 
no combate ostensivo às discriminações odiosas” (STF, ADPF 132, 2011, p. 60). Na 
mesma linha, ressalta o Ministro Celso de Mello: “Trata-se, na realidade, de tema que, 
intimamente associado ao debate constitucional suscitado nesta causa, concerne ao 
relevantíssimo papel que compete a esta Suprema Corte exercer no plano da jurisdição 
das liberdades: o de órgão investido do poder e da responsabilidade institucional de 
proteger as minorias contra eventuais excessos da maioria ou, ainda, contra omissões que, 
imputáveis aos grupos majoritários, tornem-se lesivas, em face da inércia do Estado, aos 
direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito, da discriminação e da 
exclusão jurídica” (STF, ADI 4.275, 2018, p. 10). 

No que se refere à proteção do direito à diversidade sexual, fundando-se em leitura 
sistemática da Constituição, o Supremo reconheceu, em dois1 casos emblemáticos – 
ADPF 132 e ADI 4.275, o direito à livre disposição da sexualidade, independente da 
orientação sexual, e o direito à identidade ou expressão de gênero, concretizando, dessa 
maneira, os direitos das pessoas LGBTI à união estável e à alteração do registro civil sem 
a necessidade de cirurgia de transgenitalização.  

Em relação ao direito à livre expressão da orientação sexual, tem-se a ADPF 132 
que foi julgada, conjuntamente com a ADI 4.277, pelo STF, em maio de 2011, com o 
objetivo de analisar a constitucionalidade do reconhecimento das uniões homoafetivas, 
como entidade familiar, equiparando-as às uniões estáveis, em interpretação conforme à 
Constituição do art. 1723, do Código Civil, a partir de pedido apresentado pelo 
Governador do Estado do Rio de Janeiro.  

Com fundamento, sobretudo, nos preceitos constitucionais concernentes à 
dignidade da pessoa humana, à liberdade, à igualdade, à intimidade, à autodeterminação, 
à vedação à discriminação e ao pluralismo, o STF decidiu, por unanimidade, pela 
procedência da ação, conferindo interpretação conforme ao dispositivo em questão, de 
modo a afastar quaisquer significados que inviabilizassem o reconhecimento da união 
estável entre pessoas do mesmo sexo, como perfeita entidade familiar2.  

Cinco foram os argumentos centrais a amparar a decisão proferida pelo STF:  
(a) direito de ser – entendimento de que a orientação sexual diz respeito à 
personalidade e individualidade do ser humano e ao exercício pleno do direito à 
livre disposição da sexualidade, sendo uma expressão da autonomia de vontade, 
emanada esta diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, 
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Pelo que dou ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição para dele excluir qualquer 
significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo 
sexo como “entidade familiar”, entendida esta como sinônimo perfeito de “família”. Reconhecimento que 
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(STF, ADPF 132, 2011, p. 32). 



configurando-se, assim, em verdadeiro direito fundamental (STF, ADPF 132, 
2011, p. 34);  
(b) direito ao reconhecimento – concretização da igualdade material por meio 
do reconhecimento pelo Estado dos direitos dos parceiros homoafetivos, 
merecedores de tratamento normativo e do acolhimento de sua existência3. Aqui, 
interessante pontuar os entendimentos de Nancy Fraser, citada no voto do Min. 
Luiz Fux, sobre a importância do reconhecimento na afirmação de direitos das 
minorias, como os dos homossexuais: “(...) a diferenciação social entre 
heterossexuais e homossexuais está fundada em uma ordem de status social, como 
patrões institucionalizados de valor cultural que constituem a heterossexualidade 
como natural e normativa e a homossexualidade como perversa e desprezível. O 
resultado é considerar gays e lésbicas como outros desprezíveis aos quais falta 
não apenas reputação para participar integralmente da vida social, mas até mesmo 
o direito de existir. Difusamente institucionalizados, tais padrões 
heteronormativos de valor geram formas sexualmente específicas de subordinação 
de status, (...). Esses danos são injustiça por não-reconhecimento (…)” (FRASER, 
2010, p. 173);  
(c) plenitude existencial – dever do Estado de garantir que os indivíduos 
possam exercer de forma plena os seus direitos fundamentais e as suas liberdades, 
sem distinção (STF, ADPF 132, 2011, p. 246 a 248). O Min. Celso de Mello, 
atentando-se para as vulnerabilidade de grupos considerados minorias, observou 
o seguinte: “Desse modo, e para que o regime democrático não se reduza a uma 
categoria político-jurídica meramente conceitual ou simplesmente formal, torna-
se necessário assegurar, às minorias, notadamente em sede jurisdicional, quando 
tal se impuser, a plenitude de meios que lhes permitam exercer, de modo efetivo, 
os direitos fundamentais que a todos, sem distinção, são assegurados” (STF, 
ADPF 132, 2011, p. 246);  
(d) direito à busca da felicidade e ao projeto de vida – o primeiro como 
postulado constitucional implícito, derivado da dignidade da pessoa humana, 
sendo garantia do indivíduo de ter assegurado pelo Estado, sem obstáculos 
justificáveis, meios para a busca da sua própria felicidade (STF, ADPF 132, 2011, 
p. 248 a 256), e o segundo como liberdade de escolha para o íntegro 
desenvolvimento da personalidade, de realização pessoal plena na construção de 
um projeto de vida (STF, ADPF 132, 2011, p. 211 e 212)4; e  
(e) novo conceito de família5 – em análise sistemática do art. 226, da 
Constituição, prevalece o entendimento de família como entidade fundada no 
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5 A questão é enfrentada, à sua maneira, por todos os Ministros, na ADPF 132, com destaque ao voto do 
Min. Carlos Ayres Britto (p. 36 a 43), Min. Luiz Fux (p. 62 a 65), Min. Cármen Lúcia (p. 88 a 97) e Min. 
Celso de Mello (p. 254 a 258). 



afeto, no amor e no interesse em desenvolver projetos de vida comum, um novo 
paradigma da Carta de 1988 que legitima a união estável entre homossexuais. 
Por sua vez, em referência ao direito à identidade ou expressão de gênero, o STF 

julgou a ADI 4.275, em março de 2018, em exame do pedido da Procuradoria-Geral da 
República para que fosse conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 58, da 
Lei n. 6.015/19736, a fim de permitir a mudança de sexo e prenome no registro civil, por 
transexuais, independente da realização de procedimento cirúrgico. 

Em paralelo à decisão tomada na ADPF 132, e por unanimidade, o Supremo 
reconheceu o direito à identidade de gênero como direito fundamental, protegido tanto 
pela ordem jurídica brasileira como pelos compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado, de maneira a demandar dos entes estatais prestações positivas para o devido 
reconhecimento desse direito perante à sociedade. Além disso, por maioria, os Ministros 
entenderam, mais, que a mudança no registro civil, por transexuais, independe de cirurgia 
e de autorização judicial, sinalizando o Min. Edson Fachin que, “na medida em que a 
identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana (...) cabe 
ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. Ademais, se ao Estado 
cabe apenas o reconhecimento, é-lhe vedado exigir ou condicionar a livre expressão da 
personalidade a um procedimento médico ou laudo psicológico que exijam do indivíduo 
a assunção de um papel de vítima de determinada condição” (STF, ADI 4.275, 2018, p. 
15 e 16). 

Ainda, e para além dos argumentos apresentados na ADPF 132, os Ministros 
analisaram, com maior ênfase, a questão do direito à diversidade sexual sob o prima do: 
(a) direito à busca da felicidade –  a inexigibilidade de procedimento cirúrgico ou de 
autorização tem o condão de remover barreiras na busca dos transexuais pela felicidade, 
superando-se tratamento indevidamente discriminatório, de acordo com o Min. Celso de 
Mello (STF, ADI 4.275, 2018, p. 3); e (b) direito ao reconhecimento – o atendimento da 
reivindicações das minorias pela igualdade por reconhecimento, contribuindo-se, assim, 
para a concretização de uma sociedade plural e solidária, e que possibilita o pleno 
desenvolvimento e realização do indivíduo tido, antes, como diferente, nos termos do 
voto do Min. Ricardo Lewandowski (STF, ADI 4.275, 2018, p. 3 a 5).  

Do mesmo modo, as decisões, como as dos Min. Celso de Mello e Edson Fachin, 
foram fundamentadas em normativas e compromissos internacionais relacionados ao 
Brasil, como o Pacto de São José da Costa Rica (art. 18 – direito à personalidade 
jurídica)7, os Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos 
em relação à orientação sexual e identidade de gênero (Princípios de Yogyakarta)8, do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU, e a Opinião Consultiva n. 24/179, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.  

Considerando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 
igualdade, da liberdade e da proibição da discriminação, cabe realce ao voto do Ministro 
Celso de Mello, que equiparou a garantia de direitos aos transexuais à criação de um 
estatuto de cidadania: “É preciso conferir ao transgênero um verdadeiro estatuto de 
cidadania, pois ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer 
quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de identidade de gênero. Isso significa 
que os transgêneros têm a prerrogativa, como pessoas livres e iguais em dignidade e 
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substituição por apelidos públicos notórios”. 
7 O tratado internacional foi lembrado no voto do Min. Edson Fachin (p. 3, 10 e 13), na ADI 4.275. 
8 Os Princípios de Yogyakarta foram abordados nos votos do Min. Celso de Mello (p. 1 a 6), do Min. 
Ricardo Lewandowski (p. 5 e 6) e do Min. Edson Fachin (p. 11 e 12), na ADI 4.275. 
9 A Opinião Consultiva foi analisada no voto do Min. Edson Fachin (p. 3, 10 a 12, e 15), na ADI 4.275. 



direitos, de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela 
Constituição da República, mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que 
exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que 
desiguale as pessoas em razão de sua identidade de gênero. Essa afirmação, mais do que 
simples proclamação retórica, traduz o reconhecimento, que emerge do quadro das 
liberdades fundamentais, de que o Estado não pode adotar medidas nem formular 
prescrições normativas que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório, a 
exclusão jurídica de grupos minoritários que integram a comunhão nacional” (STF, ADI 
4.275, 2018, p. 2). 

     Ressalte-se que as decisões do STF simbolizam um extraordinário avanço à luta 
por emancipação das minorias, contribuindo para o reconhecimento das pessoas LGBTI 
como livres e iguais, como dignos da promoção e proteção de direitos. Esta jurisprudência 
emblemática invoca a potencialidade de gradativamente provocar mudanças estruturais – 
exemplo é a Resolução do Conselho Nacional de Justiça 175/2013 referente à celebração 
de casamento entre casais do mesmo sexo pelos cartórios nacionais10 – as quais garantem 
o pleno gozo do direito à diversidade sexual, em todos os seus prismas.  
 

3. Conclusão 
 
Ambicionou este artigo enfocar o impacto da Constituição em relação ao processo 

de afirmação do direito à diversidade sexual, considerando a jurisprudência emblemática 
do Supremo Tribunal Federal nos casos analisados na ADPF 132, em 2011, e na ADI 
4.275, em 2018.  

Com base nisso, este estudo pode invocar a relevante função antimajoritária do 
STF, a permitir que direitos triunfem, por vezes diante de conjunturas majoritárias 
desfavoráveis. Em nome dos valores constitucionais da dignidade humana, da diversidade 
e da pluralidade, o STF assumiu o dever de assegurar a proteção especial à população 
LGBTI, no combate à discriminação, à violência e à estigmatização, que viola, reduz e 
debilita direitos. Sob o manto da proteção judicial, direitos essenciais foram resguardados, 
com base nos direitos à igualdade e à diferença, em repúdio à inaceitável desigualdade. 

Ao proteger os direitos da população LGBTI, a jurisprudência do STF consagra a 
estes grupos o essencial direito a serem sujeitos de direito plenos, coibida qualquer 
discriminação. Como emanações diretas do princípio maior da dignidade humana, a 
jurisprudência do STF ineditamente passa a resguardar o direito de ser, o direito ao 
reconhecimento, o direito à plenitude existencial, o direito à busca da felicidade e ao 
projeto de vida.  

Um detido balanço do legado da jurisprudência do STF, nos últimos trinta anos, 
permite identificar vitórias emancipatórias extraordinárias no processo de afirmação de 
direitos à diversidade sexual. Na qualidade de princípio fundamental da ordem 
constitucional de 1988, o valor da dignidade humana está a permear, a nortear e a inspirar 
estes avanços, conferindo sentido ao constitucionalismo contemporâneo.  

Se a proteção dos direitos é uma dimensão indissociável do constitucionalismo, a 
jurisprudência do STF, examinada sob a lente retrospectiva, permite alimentar o horizonte 
prospectivo da consolidação e do fortalecimento de direitos, sob a inspiração do princípio 
maior da dignidade humana, como paradigma estruturante do constitucionalismo 
brasileiro, assegurando o direito de todos serem livres e iguais.  

                                                           
10 Conforme dados do CNJ, de 2018, desde a edição da Resolução, ao menos 19,5 mil casamentos 
homoafetivos foram celebrados em todo o Brasil. 


