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―Que seria deste mundo sem militantes? Como seria a 

condição humana se não houvesse militantes? Não 

porque os militantes sejam perfeitos, porque tenham 

sempre a razão, porque sejam super homens e não se 

equivoquem. Não é isso.  

É que os militantes não vêm para buscar o seu, vem 

entregar a alma por um punhado de sonhos. Ao fim e 

ao cabo, o progresso da condição humana depende 

fundamentalmente que exista gente que se sinta feliz em 

gastar sua vida ao serviço do progresso humano. Ser 

militante não é carregar uma cruz de sacrifício. É viver 

a glória interior de lutar pela liberdade em seu sentido 

transcendente‖. 

 

Pepe Mújica, Ex-Presidente da República do Uruguai 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a compreensão de como se processam os 

influxos hermenêuticos de interpretação constitucional resultantes da observação da 

atuação de movimentos sociais no Poder Judiciário brasileiro. O nosso objeto de estudo 

são os leading cases dos movimentos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros perante o Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento 

das suas demandas, verificando a plausibilidade de uma chave de leitura no Brasil a 

partir da teoria do constitucionalismo democrático de Reva Siegel e Robert Post.  

A Parte 1 da pesquisa visa responder de que forma o Supremo Tribunal Federal 

responde às demandas das minorias LGBT. Trazemos uma análise dos votos dos 

ministros em diferentes casos, refletindo sobre as suas principais fundamentações 

concomitantemente a um breve relato acerca das ações do movimento LGBT em torno 

da proposta. A Parte 2 propõe teorizar a prática de contestação democrática ao texto 

constitucional, apresentando o contexto de desacordo como uma característica essencial 

à democracia e acerca do significado da Constituição.  

Trabalhamos com a hipótese de que estariam sendo consagrados os pressupostos da 

teoria do constitucionalismo democrático dos autores Reva Siegel e Robert Post, que 

partem de teorizações sobre a atuação de movimentos sociais para demonstrar uma 

influência dos mesmos na mudança do significado constitucional. Ao final 

reconhecemos a necessidade de ―direitos judicialmente forçados‖ e a importância de um 

compromisso com uma leitura constitucional própria do povo.  

 

Palavras-chave: Constituição, movimentos sociais, Poder Judiciário, interpretação 

constitucional, direitos humanos.  
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ABSTRACT 

 

The present work has the objective of understanding how the hermeneutical inflows of 

constitutional interpretation resulting from the observation of the actions of social 

movements in the Brazilian Judiciary Power are processed. Our object of study is the 

leading cases of lesbian, gay, bisexual, transvestite, transsexual and transgender 

movements before the Federal Supreme Court for the recognition of their demands, 

verifying the plausibility of a reading key in Brazil from the theory of Constitutionalism 

of Reva Siegel and Robert Post. 

 

Part 1 of the research aims to answer how the Supreme Court responds to the demands 

of LGBT minorities. We have an analysis of the votes of the ministers in different cases, 

reflecting on their main foundations concomitantly with a brief report about the actions 

of the LGBT movement around the proposal. Part 2 proposes to theorize the practice of 

democratic contestation to the constitutional text, presenting the context of 

disagreement as an essential characteristic of democracy and disappears from the 

meaning of the Constitution. 

 

We work with the hypothesis that the assumptions of the democratic constitutional 

theory of the authors Reva Siegel and Robert Post are based on theories about the 

performance of social movements to demonstrate their influence on the change of 

constitutional meaning. In the end we recognize the need for "judicially enforced rights" 

and the importance of a commitment to a constitutional reading of the people. 

 

 

Keywords: Constitution, social movements, Judiciary, constitutional interpretation, 

human rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, os tribunais começaram a reconhecer que a discriminação 

por motivo de orientação sexual corresponde a uma violação de direitos humanos. Entre 

as principais decisões exaradas sobre a matéria temos, no plano internacional, as 

sentenças da Corte Europeia de Direitos Humanos que afirmaram o entendimento de 

que as leis que criminalizavam a sodomia representavam uma violação a direitos 

individuais.
1
 

No Brasil, além das ações judiciais que visavam o acesso a novos 

medicamentos e exames de HIV/AIDS, o Recurso Especial 1.026.981/RJ de 2008 

reconheceu o status jurídico familiar das uniões homoafetivas para estender o benefício 

de previdência privada a um companheiro homoafetivo. Mencione-se, também, o 

Recurso Especial 889.852/RS, na qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a 

decisão do TJ/RS que deferiu a adoção conjunta por um casal homoafetivo, o que foi 

uma grande vitória por ser a primeira decisão do STJ acerca da adoção homoparental.  

Em relação às demandas de minorias sexuais de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT
2
) propostas no Supremo Tribunal Federal 

(STF) no ano de 2011, uma decisão memorável dessa instituição reconheceu a união 

estável entre casais do mesmo sexo, o que confirmou uma tendência da maioria dos 

                                                           
1 No caso Dudgeon v. United Kingdom foi questionada a proibição penal, oriunda da Irlanda do Norte, de 

atividade sexual entre homens. Decidido em 1981 em favor do ativista gay Jeff Dudgeon, foi o primeiro 

precedente favorável à questão LGBT na Corte Européia, momento em que a Corte afirmou violação ao 

artigo 8º da Convenção Europeia que estabelece que a todos são garantidos o direito ao respeito à vida 

privada, à vida familiar, ao lar e à correspondência. Tal entendimento foi repetido em Davis Norris v. 

Irlanda (1988) e em Modinos v. Cyprus (1993). Disponível em 

<http://www.refworld.org/publisher/ECHR.html>. Acesso em 15 de julho de 2017.  
2
Ao longo do trabalho, adotaremos como convenção a sigla LGBT por ser essa a sigla utilizada pelo 

movimento social brasileiro de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, sendo também utilizada pelas 

entidades governamentais e nos três âmbitos da federação. Sabe-se que a sigla empregada no âmbito 

internacional, por exemplo pela ONU e Anistia Internacional é LGBTI, que engloba também os 

intersexuais (indivíduos que possuem variações na anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixam 

na definição típica de sexo feminino ou masculino, podendo se identificar como homem, mulher ou 

nenhum dos dois) Ainda, na medida em que a perspectiva teórica e políticas de estudos queer vem 

ganhando contornos mais definidos a sigla LGBTQ ou LGBTQI vem sendo mais comumente utilizada. 

No entanto, a sigla LGBTTTIS seria a mais adequada por abarcar todas as formas e expressão da 

comunidade: lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e simpatizantes. 

GEMIS – Gênero, Mídia e Sexualidade. GLOSSÁRIO LGBT. Disponível em: 

http://ggemis.blogspot.com.br/p/glossario-lgbt.html. Acesso em 5 de junho de 2017. LGBT, LGBTI, 

LGBTQ ou o quê? Disponível em: http://desacato.info/lgbt-lgbti-lgbtq-ou-o-que/. Acesso em: 5 de junho 

de 2017.  
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tribunais brasileiros. De outro modo, em 2015, o Plenário do STF, apesar de reconhecer 

a discriminação dos termos ―pederastia‖ e ―homossexual‖ do Código Penal Militar, 

manteve a criminalização da prática sexual em área militar. Atualmente, está em 

discussão o direito de transexuais utilizarem o banheiro público de acordo com o sexo 

com o qual se identificam e a possibilidade de mudarem de nome e sexo 

independentemente de cirurgia de transgenitalização. Ainda foram propostas perante o 

STF ações que discutem criminalizações da homofobia e transfobia e a coibição do 

bullying homofóbico nas escolas.  

Essas demandas partem da articulação e proposição do movimento LGBT, que 

nasceu no final dos anos 1970 e consolidou-se como um dos movimentos sociais de 

maior expressão no país, contando atualmente com nove redes nacionais
3
 de 

organizações e/ou ativistas no Brasil (sendo a maior delas a Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Transgêneros, a ABGLT)
4
. As estratégias do movimento se 

diversificaram e alcançam setoriais em partidos políticos, projetos de lei no Poder 

Legislativo, formação de Frentes Parlamentares em âmbito nacional e estadual, controle 

social de formulação e implementação de políticas públicas, produção de conhecimento 

no âmbito acadêmico e, objeto do nosso estudo, demandas por direitos via Poder 

Judiciário, no qual têm obtido respostas positivas (ainda que parcialmente)
5
. 

Tendo em vista esse contexto, questionamos então as engrenagens por trás dos 

quadros que descrevem a alteração do entendimento constitucional pela via do Poder 

Judiciário, com uma mudança de interpretação. 

                                                           
3
 Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), fundada em 1995; Articulação 

Nacional de Transgêneros (ANTRA), atualmente Articulação de Travestis, Transexuais e Transgêneros, 

criada em 2000; Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), criada em 2003; Articulação Brasileira de Lésbicas 

(ABL), criada em 2004; Coletivo Nacional de Transexuais (CNT) e Rede Afro-LGBT, criadas em 2005; 

Coletivo Nacional de Lésbicas Negras Feministas Autônomas (Candace), criado em 2007; E-Jovem, que 

tem se articulado desde 2001; e Associação Brasileira de Gays (ABRAGAY), fundada em 2005. 
4
 Podemos destacar a Parada Gay de São Paulo, que levou às ruas em 2008, na sua décima edição 3 

milhões de pessoas e se consolidou como o maior evento do gênero no mundo. 
5
 ―Suas organizações também se diversificaram, abarcando grupos como judeus e advogados gays e 

universitários pró-diversidade sexual, e algumas especializaramse não só na defesa e na mobilização 

mais específica de algum dos ―segmentos‖, mas tematicamente, de modo que algumas delas se dedicam 

mais especificamente à organização de eventos de visibilidade, outras à defesa jurídica, outras ainda à 

atuação acadêmica, outras ao advocacy,6 além das que priorizam o trabalho no enfrentamento à 

epidemia do HIV/aids. Ainda, apesar de existirem grupos que se identificam como ―mistos‖ e têm uma 

atuação mais multifacetada, há as organizações mais específicas que se dedicam às famílias LGBT, aos 

pais e às mães de homossexuais, aos adolescentes LGBT, aos negros LGBT‖. FACCHINI, Regina; LINS 

FRANÇA, Isadora. De cores e matizes: sujeitos, conexões e desafios no Movimento LGBT brasileiro. 

Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana, n. 3, 2009, p. 57.  
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Existe um sistema complexo de formas de engajamento popular que provocam 

a responsividade das autoridades públicas. As hipóteses convencionais de mudança da 

Constituição por meio da atividade institucional do legislativo e judiciário enquanto 

esferas isoladas de poder restam ultrapassadas. Não caíram em desuso; continuam 

fazendo parte do aparato que a democracia dispõe para alteração da Constituição, mas 

esses modelos tradicionais, ao encobrirem o papel que os cidadãos desempenham na 

elaboração do texto constitucional que Reva Siegel tanto enfatiza, desconsideram quais 

são, muitas vezes, as origens da mudança. A proposta que aqui se discute é que os 

movimentos sociais são grupos de pressão capazes de exercer uma influência 

considerável sobre as autoridades do legislativo, executivo e judiciário.
6
 

É, então, no contexto brasileiro de conquistas sociais das últimas décadas, 

protagonizadas pelos movimentos sociais perante o judiciário, que se pretende discutir 

um tema de grande relevância: aproximação entre o povo e a Constituição. A questão 

que aqui se intenta responder é como se dá a relação, no Brasil, entre os movimentos 

sociais LGBT e o STF em demandas por igualdade. Afinal, porque o judiciário 

resguarda os direitos fundamentais dessas minorias? O trabalho pretende investigar os 

fundamentos jurídicos expressos pelo STF para conceder direitos às minorias 

estigmatizadas. 

Para tentar responder a essa questão buscamos teorias alienígenas à luz dos 

referenciais teóricos preconizados principalmente por Reva Siegel, Jack Balkin e 

Willian Eskridge.   

A base teórica da pesquisa compreende uma análise da sistematização do modo 

de atuação dos movimentos sociais estadunidensese sua influência sobre as decisões dos 

tribunais. Isto abrangea análise da doutrina estadunidense de interpretação do texto da 

Constituição, chamada de ―constitucionalismo democrático‖, dos autores Reva Siegel e 

Robert Post, professores da Yale Law School. Ao final, exporemos uma possível 

intersecção e explicação relacionada à atuação dos movimentos sociais LGBT no 

Brasil.
7
 

                                                           
6
 SIEGEL, Reva B. Constitutional Culture, Social Movement Conflict and Constitutional Change: The 

Case of the de facto ERA (2006). Faculty Scholarship Series. Paper 1097, p. 1340. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1097>. Acesso em: 12 de julho de 2016. 
7
 Não se está propondo aqui uma importação acrítica de teorias construídas no contexto estadunidense; 

pelo contrário, o trabalho visa justamente testar a possibilidade de inserção, no contexto brasileiro, de 

uma forma importante de ler a relação entre movimentos sociais e Poder Judiciário na medida, e desde 
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De acordo com essa doutrina, diversas vezes, minorias estigmatizadas e 

movimentos sociais pressionam o judiciário a interpretar a Constituição de forma 

juridicamente sensível a suas pretensões. Deve-se reconhecer a necessidade de ―direitos 

judicialmente forçados‖ e a importância fundamental de um compromisso com uma 

leitura constitucional própria do povo, que pretenda representar a sua vontade. A nossa 

hipótese é que estariam sendo consagrados os pressupostos da teoria do 

constitucionalismo democrático de Reva Siegel e Robert Post, que partem de 

teorizações sobre a atuação de movimentos sociais para demonstrar uma influência dos 

mesmos na mudança do significado constitucional, dinâmica que é capaz de sustentar a 

legitimidade do texto constitucional e a democracia.  

Se a teoria do constitucionalismo democrático afirma que os movimentos 

sociais pressionam o judiciário a interpretar a Constituição de forma juridicamente 

sensível a suas pretensões, entende-se ser necessário compreender os mecanismos que 

engendram esse sistema e como essa teoria é capaz de garantir a efetivação de direitos, 

utilizando-se como objeto o movimento LGBT. 

O trabalho se divide em duas partes. A Parte I se destina a compreender a 

dinâmica do movimento LGBT perante o STF. Para tanto, a metodologia tem dois 

vetores principais: analisar o movimento do grupo LGBT na construção da substância 

das demandas por igualdade que tem chegado ao STF (ou estão em vias de chegar) e 

mostrar, através dos fundamentos jurídicos expressos nas decisões dos Ministros, como 

a Corte tem (cor)respondido a essas demandas, salvaguardando ou não direitos. Vale 

ressaltar que o STF é aqui trazido como um recorte do Poder Judiciário, mas 

entendemos que, observando decisões de outros tribunais, a dinâmica ainda pode ser 

verificada.    

A Parte 2 propõe um breve estudo das teorias do ―constitucionalismo popular‖ 

e do ―constitucionalismo popular mediado‖, que versam sobre os grupos que 

pressionam a Suprema Corte dos Estados Unidos por mudanças sociais. No entanto, 

vamos nos ater mais detalhadamente ao estudo das teses que compõem a teoria do 

―constitucionalismo democrático‖, na medida em que a mesma envolve a análise de 

movimentos sociais e uma intersecção com o movimento LGBT. Ainda, como 

                                                                                                                                                                          
que, haja compatibilidade dos pressupostos teóricos com a atuação social e a prática institucional 

brasileiras. 
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entendemos que a Parte 1 da pesquisa frisa a atuação política do grupo LGBT, a teoria é 

escolhida justamente por desestabilizar a linha que separa as esferas do direito e da 

política. 

No contexto americano, analisa-se qual o papel do conflito na mudança 

constitucional e de que modo os movimentos sociais agem para influenciar as 

autoridades. Daí que discorreremos sobre a legitimidade das decisões que estendem 

direitos às minorias estigmatizadas. 

A ideia é, portanto, compreender que a Constituição é um locus para oprocesso 

de construção de identidades. 

Lembramos que é impossível evitar que alguma inclinação apareça no trabalho, 

já que se trata de uma questão política, não só jurídica. No entanto, a questão das 

minorias sexuais LGBT nos é sensível por ser, sobretudo, uma questão de direitos 

humanos.  
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PARTE 1 – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ABRIGANDO 

DEMANDAS DE MINORIAS SEXUAIS COMO RESULTADO DA 

LUTA LGBT NO BRASIL 
 

 

A Parte I da pesquisa visa responder de que modo as demandas dos 

movimentos sociais de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros estão sendo percebidas pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, além de 

indicar quais demandas estão em debate. Entendemos que buscar os pontos de 

convergência (ou divergência) entre movimentos sociais e instituição irá permitir a 

compreensão de como o movimento LGBT se relaciona com o Supremo (aqui como um 

recorte do Poder Judiciário) em demandas por igualdade.  

O objeto da primeira parte são os leading cases que envolvem o tema proteção 

de minorias LGBT na ordem cronológica em que foram julgadas pelo Plenário até 

aquelas que estão em fase de ajuizamento. Os temas estão divididos em quatro 

capítulos: união homoafetiva; práticassexuaisem área militar; tratamento social dos 

transexuais; uso debanheirose mudança de nome independentemente de cirurgia; 

criminalização da homofobia; e,proibição de bullying homofóbico. Abordaremos de 

forma sucinta a reivindicação do movimento LGBT referente ao tema de cada capítulo, 

observando também o posicionamento do movimento contrário à respectiva demanda; 

em seguida, procedendo a um recorte hermenêutico, examinamos caso a caso o 

parâmetro jurídico-constitucional dos fundamentos da resposta do STF à lide. 

O pressuposto da pesquisa é o de que a Constituição representa uma construção 

social, portanto aberta aos influxos hermenêuticos dos movimentos sociais. Desse 

modo, diante do embate entre movimento e contramovimento, observamos o ―espaço‖ 

de discussão criado em torno da contenda e examinamos os principais fundamentos da 

decisão tomada pelo Plenário do STF para conferir qual é a interpretação dos direitos 

fundamentais feita pelo Tribunal e se alinhada às reivindicações dos grupos LGBT. A 

análise das petições do movimento LGBT e a resposta do STF permitem que 

encontremos interseções entre a visão do tribunal e a visão dos movimentos sociais. É 

importante ressaltar que a verificaçãoda atuação dos movimentos sociais LGBT aqui 

proposta possui um escopo jurídico, apesar de muitas vezes buscarmos fontes também 

na Ciência Política.   
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CAPÍTULO 1 – UNIÃO HOMOAFETIVA 
 

 

A equiparação da união homoafetiva à união estável ocorreu nos dias 4 e 5 de 

maio de 2011, no Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277/DF e Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132/RJ, fato considerado como um dos marcos do 

constitucionalismo brasileiro no séc. XXI. A decisão que aplica o regime jurídico das 

uniões estáveis (previsto no artigo 1.723 do Código Civil e no art. 226, § 3º da 

Constituição) às uniões homoafetivas tem força de lei e foi unânime entre os ministros 

do STF, acabando por estender parcela da dignidade constitucional aos casais 

homoafetivos, reconhecendo-os em um conceito constitucional de família não-

matrimonializada (uniões estáveis).  

Paulo Iotti aduz que a união estável é possível de ser reconhecida às uniões 

homoafetivas, na medida em que o objeto de proteção da lei da união estável é um 

elemento formador da família contemporânea: ―amor familiar‖, o ―amor romântico‖ que 

vise a uma comunhão de vida e de interesses de forma contínua e duradoura. É, 

portanto, uma interpretação por analogia de situações diferentes (casais homossexuais) 

que possuem o mesmo elemento essencial de formação.
8
 

Fato é que a sociedade tem passado por mudanças, com um aumento da 

aceitação social das parcerias homossexuais, evento que se reflete em uma grande 

quantidade de alterações na legislação, principalmente no Direito Previdenciário.
9
 Logo, 

há que se considerar que a decisão do Supremo aqui em análise não é um ponto de 

partida, mas um acontecimento entre uma gama de batalhas que incluem também o 

Poder Legislativo,
10

 como ficará demonstrado ao longo da pesquisa. 

                                                           
8
 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade. Da possibilidade jurídica do 

casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivo. São Paulo: Método, 2008, p. 361-

362. 
9
 Exemplos de leis estaduais que reconhecem direitos previdenciários aos parceiros homossexuais dos 

servidores públicos: no Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 5.034, de 29.05.2007 e, posteriormente, a Lei 

n.º 5.260, de 11.06.2008; no Estado de São Paulo, a Lei Complementar n.º 1.012, de 05.07.2007, que 

alterou o art. 147 da Lei Complementar n.º 180/78; no Estado de Santa Catarina, a Lei Complementar n.º 

412, de 26 de junho de 2008; no Estado da Paraíba, a Lei n.º 7.517, de 30.12.2003; no Estado do Rio 

Grande do Norte, a Lei Complementar n.º 308, de 25 de outubro de 2005. 
10

 Nesse sentido asseverou o Ministro Luis Fux: ―Portanto, o acolhimento dos pedidos formulados nas 

ações ora em exame será, ao fim e ao cabo, não um ponto de partida, mas uma resultante de outros 

vetores que já se encaminhavam para as mesmas conclusões‖. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL 
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Por outro lado, a pesquisa se desenvolve a partir de um enfrentamento, já que o 

movimento social LGBT conseguiu despertar a reflexão e decisão favorável à causa por 

via do Poder Judiciário (STF), já que milita há anos perante o legislativo sem alcançar 

os mesmos resultados.  

 

1.1 – Um breve resumo sobre visibilidade do movimento LGBT, estratégias e 

argumentação em favor da união homoafetiva 

 

O movimento político em defesa da homossexualidade no Brasil possui quase 

quatro décadas, tendo como marco consagrado da sua historiografia a formação do 

grupo Somos, em 1978, na cidade de São Paulo, referência da primeira onda de 

mobilização política em defesa da homossexualidade no Brasil. Na mesma época, foi 

lançado o Lampião, jornal de cunho social e político com enfoque na 

homossexualidade. A partir dos anos 1990 consolidou-se uma parceria do movimento 

com o Estado, fato que originou uma multiplicação de grupos ativistas; também 

momento da consagração das Paradas do Orgulho LGBT e do crescimento do mercado 

voltado para a homossexualidade. Para Facchini e Simões, as Paradas do Orgulho 

LGBT são ―expressões concentradas da arrebatadora visibilidade que o próprio mundo 

LGBT tem alcançado‖,
11

 um cruzamento das conexões do movimento com o mercado e 

o Estado – também expresso em produtos e serviços para esse grupo, difusão de 

imagens, estilos e atitudes.
12

 Também contribuem para a visibilidade do movimento o 

debate público em torno de candidaturas e projetos de lei e a incorporação de ―tema 

LGBT‖ de modo positivo pela grande mídia, incorporando LGBT‘s como sujeitos de 

direitos
13

. Nesse sentido, os autores atestam que a visibilidade contribui para o 

movimento angariar solidariedade social.  

                                                                                                                                                                          
FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132. Requerente: Governador do 

Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: 

Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. 

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=2598238>. 

Acesso em 14 de abril de 2016. 
11

  SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 18. 
12

 SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 149-150. 
13

 FACCHINI, Regina. Entre compassos e descompassos: um olhar para o" campo" e para a" arena" do 

movimento LGBT brasileiro. Bagoas-Estudos gays: gêneros e sexualidades, v. 3, n. 04, 2012, p. 139. 
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De início, o movimento possuía uma característica de politização do cotidiano, 

sendo constantes os relatos de experiências de homossexualidade e com 

consequentediscriminação e violência, momento em que foi criada a identidade 

homossexual e militante (essa politização era característica marcante dos integrantes do 

Lampião).
14

 No entanto, esse modo de atuação foi substituído nos grupos posteriores, 

por exemplo, no Triângulo Rosa e no Grupo Gay da Bahia (GGB), momento em que a 

palavra política toma um novo sentido, menos ancorado em experiências dos militantes, 

mais pragmático. Política, para os grupos LGBT, passa então a ser atuação institucional 

com objetivos definidos, ação junto aos Poderes Legislativo e Judiciário para a mudança 

da legislação
15

 – ou, ao que veremos, mudança de interpretação. 

Nos anos 1970 ocorreu uma série de transformações no campo da cultura, 

política e capital-trabalho, tendo a produção se diversificado para uma estética-pós-

moderna que celebra a diferença, fato que também concorreu para a visibilidade de 

identidades coletivas específicas.
16

 Muitos grupos do ―movimento homossexual‖ 

surgiram nesse período, e frases como ―o movimento homossexual é revolucionário e 

não apenas reformista!‖ marcavam a sua ênfase na luta contra a violência e a 

discriminação, a patologização e o preconceito voltados para os homossexuais
 17

.  

Facchini e Lins assinalam que a partir dos anos 1980 houve um deslocamento 

de concentração dos grupos do movimento homossexual do eixo Rio de Janeiro-São 

Paulo, para o eixo Rio de Janeiro-Nordeste. Esse período também foi marcado pela 

atuação de dois ativistas: João Antônio Mascarenhas, articulador do grupo formador do 

jornal ―Lampião‖ e fundador do grupo Triângulo Rosa e Luiz Mott, fundador do Grupo 

                                                           
14

―Para muitos dos militantes da primeira onda, havia um traço radicalmente político nas ‗reuniões de 

reconhecimento‘, que foram, por bastante tempo, a principal atividade cotidiana no Somos-sp e em 

outros grupos semelhantes. Essas reuniões deveriam ser a base sobre a qual se poderia tomar contato 

com a experiência concreta de homossexualidade e a própria experiência de discriminação e violência 

pelos relatos pessoais dos participantes, seguindo a mesma lógica do feminismo, que afirmava uma 

politização do cotidiano com o slogan ‗o pessoal é político‘. Nessas reuniões, era criada e consolidada a 

identidade de homossexual militante. Do ponto de vista dos militantes da época, a idéia de uma 

transformação social ampla construída a partir da intimidade e do cotidiano era muito forte‖. SIMÕES, 

Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao LGBT. Editora 

Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 125. 
15

 SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 125. 
16

 FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas? Movimento homossexual e produção de identidades coletivas 

nos anos 90. Rio de Janeiro: Garamond, 2005, p. 172-173. 
17

 FACCHINI, Regina; LINS FRANÇA, Isadora. De cores e matizes: sujeitos, conexões e desafios no 

Movimento LGBT brasileiro. Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana, n. 3, 2009, p. 59.  
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Gay da Bahia – GGB, que adotaram uma ação mais pragmática, voltada para a garantia 

dos direitos civis e contra a discriminação e a violência dirigidas aos homossexuais
18

.  

No final da primeira metade dos anos 1980, devido ao surgimento da epidemia 

de AIDS, dentre outros fatores, houve um declínio da quantidade de grupos presentes no 

movimento, pois a chamada ―peste gay‖ desmobilizava as propostas de liberação 

sexual. Ainda, muitas lideranças se voltaram para o combate à AIDS, o que deu origem 

às primeiras políticas públicas brasileiras cujos destinatários eram os homossexuais no 

início dos anos 1990
19

. A epidemia acabou por colaborar para aumentar a visibilidade 

do movimento homossexual
20

 
21

. 

Em momento posterior, a visibilidade alcançada pelo movimento LGBT 

somada à sua atuação institucional alcançou a jurisprudência, ocasião em que foram 

geradas diversas decisões favoráveis à causa. A título de exemplo, a partir de uma 

iniciativa do grupo Nuances,
22

 de Porto Alegre, Procuradores da República gaúchos 

moveram uma ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para estender 

benefícios previdenciários às parcerias homossexuais estáveis em decisão judicial de 

2000, o que levou a mudança na legislação previdenciária para reconhecer 

                                                           
18

 ―Tratava-se de um modelo de atuação que, parafraseando um documento do GGB, colocava ―a causa 

gay em primeiro lugar‖. A valorização de relações com o movimento em âmbito internacional e a 

presença de preocupações como ter uma sede, registrar oficialmente o grupo e estabelecer uma diretoria 

com cargos e funções claramente definidos podem ser interpretadas no sentido de denotar uma menor 

resistência à institucionalidade – características que também se destacam nesse período‖. FACCHINI, 

Regina; LINS FRANÇA, Isadora. De cores e matizes: sujeitos, conexões e desafios no Movimento LGBT 

brasileiro. Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana, n. 3, 2009, p. 60. 
19

 FACCHINI, Regina. Movimento homossexual no Brasil: recompondo um histórico. Cadernos AEL, v. 

10, n. 18/19, 2010.  
20

Até 1992 o termo utilizado era ―movimento homossexual brasileiro, sendo às vezes designado pela sigla 

MHB. Em 1995, diante de uma demanda por uma comissão ou entidade do movimento em nível nacional 

foi criada a Associação Brasileira de de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT), que, muito recentemente, 

passou a se denominar Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 

mantendo, porém, a sigla original. FACCHINI, Regina. Movimento homossexual no Brasil: recompondo 

um histórico. Cadernos AEL, v. 10, n. 18/19, 2010. Disponível em < 
file:///C:/Users/HP/Downloads/2510-6764-1-PB.pdf>. Acesso em 14 de julho de 2017.  
21

 Regina Facchini aduz que esse fato representa uma ênfase em um sistema classificatório que é 

―segregacionista‖, em detrimento de um sistema ―assimilacionista‖. No entanto, apesar da ênfase 

colocada em um sistema segregacionista, os homossexuais não tem necessariamente se orientado por esse 

parâmetro, ao que foram criadas, por exemplo, categorias de ―homens que fazem sexo com homens‖ não 

necessariamente abordando uma identidade homossexual. FACCHINI, Regina. Sopa de letrinhas? 

Movimento homossexual e produção de identidades coletivas nos anos 90. Rio de Janeiro: Garamond, 

2005, p. 171-172. 
22

 O Grupo Nuances – grupo pela livre expressão sexual – foi criado em Porto Alegre pelos amigos Célio 

Golin e Glademir Lorensi, junto com outros homossexuais.  
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companheiros homossexuais como dependentes;
23

 em 2007, uma decisão inédita da 

Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) do Estado de Goiás acabou por reconhecer um casal formado por duas 

trabalhadoras rurais provendo-lhes todos os direitos e deveres das demais famílias 

heterossexuais assentadas pelo INCRA.
24

 Por outro lado, no âmbito legislativo, o 

primeiro projeto de parceria civil entre homossexuais de 1995 foi propício para inflamar 

o debate sobre a união homossexual.
25

   

Outras situações também se constituem como evidência de que questões 

relacionadas ao grupo LGBT já são eminentemente políticas e estão inseridas no debate 

público. Citamos como exemplo o Programa ―Brasil sem homofobia‖ (lançado em 

2004) elaborado por uma comissão formada por representantes do Ministério da Saúde 

e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e também preparado por meio de 

consultas envolvendo lideranças do movimento LGBT que, dentre outras funções, se 

destinava a apoiar projetos de fortalecimentos de organizações não-governamentais de 

caráter público que atuam no combate à homofobia e na promoção da cidadania LGBT 

e a capacitar profissionais e representantes do movimento LGBT que atuam na defesa 

dos direitos humanos. Em 2008, realizou-se a primeira Conferência Nacional LGBT, 

com o objetivo de elaborar propostas para o Plano Nacional de Promoção da Cidadania 

e Direitos Humanos de LGBT.
26

 

Passemos então à análise da união homoafetiva, tema do presente capítulo.  

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.277 foi ajuizadatendo o 

mesmo tema central da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 

                                                           
23

―APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000.71.00.009347-0/RS RELATOR: Des. Federal JOÃO BATISTA PINTO 

SILVEIRA APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ADVOGADO: 

Mariana Gomes de Castilhos APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, GRUPO PELA LIVRE 

ORIENTACAO SEXUAL - NUANCES e GRUPO GAY DA BAHIA - GGB ADVOGADO: Eduardo 

Piza Gomes de Mello. Disponível em: 

<http://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=4719>. Acesso em: 19 

de outubro de 2016.  
24

 INCRA assenta casal homossexual em Goiás, Disponível em <http://www.incra.gov.br/incra-assenta-
casal-homossexual-em-goias>. Acesso em 15 de julho de 2017.  
25

 PROJETO DE LEI N 1.151, DE 1995. Autor: MARTA SUPLICY - PT/SP. Disciplina a união civil 

entre pessoas do mesmo sexo e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16329>. Acesso em: 19 de 

outubro de 2016.  
26

 SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 21. 
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132, sendo esta convertidaentão como Ação Direta de Inconstitucionalidade.
27

 As ações 

foram julgadas em conjunto pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que passou a 

analisar o mérito da controvérsia sobre união estável entre pessoas do mesmo sexo. A 

ação teve como objeto o artigo 1.723 do Código Civil, que integra o Título III, sobre as 

disposições da união estável e assim prescreve: ―É reconhecida como entidade familiar 

a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua 

e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família‖. Tal artigo foi 

então submetido à técnica de ―interpretação conforme a constituição‖,
28

 pedido 

igualmente feito pela ADI 4.277/DF proposta pela Senhora Vice-Procuradora Geral da 

República, Débora Duprat.
29

  

O julgamento da união homoafetiva contou com diversos amici curiae
30

 que 

representam as aspirações do movimento LGBT. No entanto, dada a similaridade da 

fundamentação trazidas nas petições, analisaremos no corpo do trabalho somente aquela 

assinadas pela Conectas Direitos Humanos, ABGLT (Associação Brasileira De Gays, 

                                                           
27

 Para tanto, o Ministro Relator Carlos Ayres Britto cita os precedentes ADPF-QO 72 e ADPF 178/DF.  
28

 Para a técnica de ―interpretação conforme‖, cf. MEYER, Emilio Peluso Neder. Decisão e jurisdição 

constitucional: crítica às sentenças intermediárias, técnicas e efeitos do controle de constitucionalidade 

em perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 21 e ss. 
29

 Acerca da pertinência temática da matéria é importante trazer à lume o voto do Ministro Luiz Fux que 

situa o caso de acordo com a teoria dos deveres de proteção (Schutzpflichten), ao qual preconiza que o 

Estado possui deveres jurídico-constitucionais de proteção no que se refere aos direitos fundamentais dos 

indivíduos, devendo atuar inclusive contra abusos ou ameaças de lesões advindas de terceiros. Para maior 

aprofundamento sobre o tema, cf. SARMENTO, Daniel. A Dimensão Objetiva dos Direitos 

Fundamentais: Fragmentos de uma Teoria. In Revista de Direito da Associação dos Procuradores do 

Novo Estado do Rio de Janeiro, vol. XII – Direitos Fundamentais: 297/332. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003, p. 298 e ss. e SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 10ª edição. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 141 e ss. O caso em apreço trata das violações de direitos 

fundamentais de indivíduos pertencentes ao grupo que compõe uma minoria sexual, logo é passível de se 

manejar uma ADI para tanto. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Interessados: Governador do Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. 

Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcesso Andamento.asp?incidente=2598238>. Acesso em 14 

de abril de 2016, p. 54-58. 
30

Amici Curiae: Conectas Direitos Humanos; EDH - Escritório De Direitos Humanos Do Estado De 

Minas Gerais; GGB - Grupo Gay Da Bahia; ANIS - Instituto De Bioética, Direitos Humanos E Gênero; 

Grupo De Estudos Em Direito Internacional Da Universidade Federal De Minas Gerais – GEDIUFMG; 

Centro De Referência De Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais E Transgêneros Do Estado 

De Minas Gerais - Centro De Referência GLBTTT; Centro De Luta Pela Livre Orientação Sexual – 

CELLOS; Associação De Travestis E Transexuais De Minas Gerais – ASSTRAV; Grupo Arco-Íris De 

Conscientização Homossexual; Associação Brasileira De Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – ABGLT; Instituto Brasileiro De Direito De Família – IBDFAM; Sociedade Brasileira De 

Direito Público – SBDP; Associação De Incentivo À Educação E Saúde Do Estado De São; Conferência 

Nacional Dos Bispos Do Brasil – CNBB; Associação Eduardo Banks; CORSA – Cidadania, Orgulho, 

Respeito, Solidariedade e Amor. 
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Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais) e CORSA (Cidadania, Orgulho, 

Respeito, Solidariedade e Amor), direcionadas à ADPF 4.277. 

Os amici curiae sustentam uma interpretação teleológica e sistemática do 

Texto Constitucional de 1988 para o artigo 1723 do Código Civil
31

 – com base nos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da igualdade (art. 5º, caput), da 

vedação de discriminações odiosas (art. 3º, IV), da liberdade (art. 5º, caput)
32

 e da 

proteção à segurança jurídica
33

 – para defender o reconhecimento das uniões de pessoas 

do mesmo sexo como entidades familiares e, na ausência de legislação específica, fazer 

uso de analogia à legislação que trata da união estável de pessoas de sexos opostos. Para 

trazer a discussão à realidade fática, abordaram as violações de direitos humanos por 

intolerância à orientação sexual dessas minorias, apontando que as mesmas estão 

rotineiramente sujeitas à homofobia
34

 e argumentando que, por esse motivo, o não 

reconhecimento da união homoafetiva pelo Estado constitui, por si, uma conduta 

violenta e discriminatória.
35

 

Notamos que (I) os princípios citados no parágrafo anterior – principalmente 

dignidade da pessoa humana e igualdade – serão também fundamento de todas as 

petições das ações abordadas na presente pesquisa e (II) os dados fáticos acerca da 

violência contra a população LGBT também são exaustivamente notados pelos amici 

curiae nas petições desse e dos próximos capítulos. Isso ocorre porque, em relação à 

atuação perante o Judiciário, notamos que compõe a estratégia de ação dos amici curiae 

(representantes do movimento LGBT) buscar exaurir a interpretação dos princípios 
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constitucionais, ressignificando-os de modo a contemplar as necessidades da 

comunidade LGBT, além de apontara realidade da violência, crimes de ódio (crescente 

a cada dia) e desamparo à qual resta submetida essa minoria sexual – o que será 

demonstrado ao longo do trabalho.    

Por motivos de contingência, trataremos aqui de um aspecto marcante que é 

frequentemente trazido à tona pelo movimento LGBT e empregado pelos amici curiae 

no julgamento da união homoafetiva: o princípio do pluralismo e o conceito de família.  

Os amici curiae apontam que o pluralismo é princípio estruturante da ordem 

jurídica, impondo ao Estado a obrigação de não discriminar e de atuar para que as 

opiniões e os modos de vida possam coexistir em harmonia. Desse modo, os 

comportamentos não dominantes não devem ser suprimidos, os indivíduos devem ser 

reconhecidos e respeitados em sua diferença. A estratégia é desviar do Preâmbulo da 

Constituição (apesar de que aí está previsto o pluralismo de forma clara),
36

 e propor a 

interpretação da expressão pluralismo político prevista no artigo 1º, inciso V da 

Constituição como não restrito à pluralidade partidária, mas como uma proposta de 

diversidade, trazendo a doutrina de Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo 

Branco
37

:  

Embora a Constituição brasileira, assim como tantas outras, utilize a 

expressão pluralismo agregando-lhe o adjetivo político, fato que à primeira 

vista poderia sugerir tratar-se de um princípio que se refere apenas a 

preferências políticas e/ou ideológicas, em verdade a sua abrangência é muito 

maior, significando pluralismo na polis, ou seja, um direito fundamental à 

diferença em todos os âmbitos e expressões da convivência humana – tanto 
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nas escolhas de natureza política quanto nas de caráter religioso, econômico, 

social e cultural, entre outras -, um valor fundamental (...).
38

 

A ideia de pluralismo é então posta em correlação com o direito ao 

reconhecimento dos casais homossexuais do mesmo modo que é garantido aos casais 

heterossexuais se ambos os tipos cumprirem os mesmos requisitos. Caso contrário, 

estaríamos diante de uma violação dos direitos dessas pessoas, já que, com base no 

pluralismo, não haveria justificativa para distinguir um e outro
39

; prevalecendo ainda o 

silêncio constitucional acerca da homossexualidade ou restrições à livre manifestação 

da sexualidade. Nesse sentido, a violência contra os homossexuais é lembrada, sendo 

que a ausência de reconhecimento jurídico dessas relações estaria contribuindo para a 

perpetuação da violência e crimes de ódio contra esse grupo.
40

  

Em conexãocom aideia de pluralismo, os amici curiae procuraram também 

examinar e expandir o significado do conceito de família.  

Já a ADPF 132 foi proposta para remediar as lesões decorrentes da 

interpretação dos artigos 19, II e V, e 33, I a X, e parágrafo único, do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei 220/75), nos quais se 

baseiam inúmeras decisões de juízos estaduais que negam às uniões homoafetivas o 

mesmo regime da união estável. A redação do artigo 19 pode ser resumida em 

concessões de licença, benefícios de previdência e assistência social ao servidor e a sua 

família
41

, sendo a lesão ao preceito fundamental justamente a exclusão dos casais 
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homossexuais desse conceito, negando-lhes os direitos e benefícios que são concedidos 

aos casais heterossexuais.
42

 Mas a lei apenas emprega o termo família, sem estabelecer 

qualquer tipo de restrição sobre seu uso, sendo que a exclusão se dá então pela 

interpretação que é conferida pelos tribunais e órgãos da administração do Estado por 

não caracterizarem os casais homossexuais como família. Com base nos valores do 

pluralismo, como também nos princípios da liberdade e igualdade, osamici curiae 

argumentam que a Constituição não permite qualquer tipo de discriminação, sendo 

incabível a supressão de direitos com base na orientação sexual de alguns indivíduos.
43

 

É certo que atualmente existe menos intolerância e discriminação em relação à 

homossexualidade do que em outros tempos. Essa conjuntura pode ser atribuída, em 

grande parte, à atuação dos movimentos sociais LGBT. Vejamos, a seguir, um exemplo 

dessa atuação.  

No processo de disputa por espaço e identidades, Facchini e Simões chamam 

atenção para o fato de que a distinção entre homossexualidade e heterossexualidade não 

representa somente um quadro de liberalização, mas podem acabar por restringir a vida 

sexual dos indivíduos, ao que ―os movimentos LGBT podem ser parcialmente 

responsáveis pela construção da gaiola em que acabaram aprisionados‖. Sabendo disso, 

os movimentos sociais LGBT acabam por adotar uma estratégia: por exemplo, a luta 

pelo reconhecimento das uniões civis entre pessoas do mesmo sexo é creditada pelos 

autores como uma ―estratégia identitária para alcançar um impacto institucional e 

cultural mais amplo‖.
44

  

Se partirmos do pressuposto de que a sexualidade é limitada e controlada por 

conceitos e categorias que são construídos historicamente, sendo que nesse processo o 

indivíduo se move como ator social, conseguimos trazer a discussão para o campo da 

antropologia social e, porque não, do direito. O movimento homossexual traz uma 

abordagem diferente da visão tradicional da homossexualidade; se antes os parceiros 
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homossexuais eram vistos entre eles em uma relação de dominação e hierarquização, o 

processo moderno disputa uma lógica mais igualitária.
45

 

No movimento LGBT, os grupos que lutam pela aceitação das relações 

homossexuais são propensos a adotar uma linha de atuação mais moderada e cautelosa 

(anotamos que essa é uma tendência, pois compreendemos que esse processo é não-

linear, marcado por disputas e contradições dentro do movimento) na tentativa de 

construírem uma imagem pública mais ―respeitável‖ dos homossexuais. No passado, 

isso envolveu a promoção de uma versão positiva do modelo médico de classificação da 

sexualidade por meio da contestação da homossexualidade como doença.
46

  

Do mesmo modo, a reivindicação de casais homossexuais para terem o direito 

a constituir uma família (por meio da permissão do casamento e da adoção de crianças) 

parece, de início, um comportamento bastante conservador, quase uma tentativa de 

transformar e adequar a homossexualidade, integrando-a no ―mundo normal‖ do 

comportamento padrão heteronormativo. Em que pese os posicionamentos contrários
47

, 

sustenta-se que o reconhecimento das famílias constituídas por meio das uniões 

homossexuais acaba por questionar os pressupostos culturais legais para a formação do 

casamento e da família. Nesse sentido, o movimento LGBT disputa o conceito de 

família, trazendo novos sentidos para uma instituição anteriormente petrificada, a 

seguir:  

No Brasil, assim como em muitos outros países, inúmeras outras formas de 

família, para além do modelo do casal heterossexual com seus filhos, têm se 

tornado mais presentes e visíveis na sociedade. Assegurar proteção legal 

aos vínculos constituídos por uniões torna-se, portanto, questão básica de 

justiça social, contribuindo para dissolver o significado das próprias 

marcas de diferença entre homossexuais e heterossexuais em um âmbito 

tão crucial para a organização da sociedade e da cultura
48

- grifo nosso. 
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O movimento LGBT não é apenas um movimento de resistência às formas de 

discriminação, degradação social e toda forma de intolerância a que são submetidos, não 

procuram apenas tornar públicas e visíveis as experiências das minorias sexuais que são 

rotineiramente silenciadas; atua também por meio de estratégias, desafiando as normas 

sociais convencionais e revelando outros sentidos para experiências e instituições 

cristalizadas na vida cultural.
49

 

Há que se asseverar que após a decisão do STF, dois importantes avanços 

ocorreram pelas vias administrativa e legislativa. Em 14 de maio de 2013, visando 

remover os obstáculos administrativos em relação à decisão do Supremo de 2011, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175/2013 obrigando a todos 

os cartórios do país a celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo.
5051

 A 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal aprovou no dia 

3 de maio de 2017 o projeto que permite o reconhecimento legal da união estável entre 

pessoas do mesmo sexo (PLS 612/2011). No entanto, o Senador Magno Malta (PR-ES) 

anunciou que irá recorrer desse projeto, se referindo à união entre pessoas do mesmo 

sexo como ―aberração‖. O projeto, de autoria de Marta Suplicy, visa alterar o Código 

Civil para estabelecer como família ―a união estável entre duas pessoas‖ e que a união 

estável ―poderá converter-se em casamento, mediante requerimento formulado dos 

companheiros ao oficial do Registro Civil (...)‖. Tal projeto se faz necessário, uma vez 

que, mesmo sendo permitida a conversão da união estável em casamento para pessoas 

do mesmo sexo, ainda existem recusas (principalmente de pequenos cartórios) para tal 

ato que apresentam como justificativa a inexistência de previsão legal expressa.
52

 

Em contrapartida, os movimentos contrários ao movimento LGBT atuam para 

impedir as conquistas desse grupo. O Partido Social Cristão (PSC) ajuizou no STF, em 
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junho de 2013, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.966
53

 – de relatoria do 

Ministro Gilmar Mendes – questionando a Resolução 175 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) que obriga cartórios de todo o país a habilitar e celebrar casamento civil 

ou converter união estável de pessoas do mesmo sexo em casamento. O PSC argumenta 

que a Resolução do CNJ invade competência constitucional que pertence ao Poder 

Legislativo e aponta que a decisão da ADF 132 apenas reconheceu a união estável entre 

pessoas do mesmo sexo, não o casamento civil pedindo, então, que o STF declare a 

inconstitucionalidade da Resolução 157 do CNJ. Sobre esse tema, tornou a argumentar 

que o CNJ não teria criado um novo direito, mas apenas atuou para impedir novas 

violações de direitos já reconhecidos no julgamento da ADPF 132. 

 

1.2 – Um eixo de interpretação do Supremo: a ressignificação do conceito de 

“família”, combate ao preconceito e política de reconhecimento 

 

Existiu um lapso temporal de mais de três anos entre a propositura da primeira 

demanda até o julgamento, sendo provável que tal espaço de tempo tenha sido 

conveniente para trazer amadurecimento ao tema, decidido por unanimidade. Dez dos 

onze ministros que compunham o Supremo à época votaram a favor da união 

homoafetiva;
54

 por razões de delimitação do objeto, a presente análise aborda de 

maneira mais contundente os votos dos Ministros Carlos Ayres Britto (Relator), Luiz 

Fux, Ricardo Lewandowski e Ministra Carmen Lúcia. No entanto, serão assinalados os 

pontos de convergência exarados pelos demais ministros, assim como os pontos de 

divergência que eventualmente surgiram, tendo em vista que objetivamos desvelar um 

dos eixos de interpretação da resposta do STF. 

Entendemos que o Ministro Relator do caso Carlos Ayres Britto constrói sua 

fundamentação com base em dois aspectos, se amparando primeiro na vedação ao 

preconceito e, segundo, na regra de clausura do direito, já que não há prescrição de uma 

conduta ideal acerca da sexualidade humana.  
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Para melhor entendimento da fundamentação do Ministro, trazemos à baila os 

ensinamentos de Roger Raupp Rios sobre preconceito e discriminação. Para o autor, os 

termos são correlatos, mas diferentes: preconceito é percepção mental negativa de 

indivíduos ou grupos inferiorizados socialmente e daquelas representações sociais 

atreladas a eles; discriminação pressupõe a materialização de atitudes relacionadas ao 

preconceito que se tem, violando os direitos de indivíduos ou grupos
55

. Nesse sentido, a 

proibição da união homoafetiva envolve ambos os conceitos, jáque os indivíduos desse 

grupo estãolimitadospara um feito por uma percepção negativa da sociedade, sendo que 

a impossibilidade da união homoafetiva como discriminação gera uma percepção ainda 

mais negativa dos indivíduos.  

Ainda, trazendo o conceito de discriminação direta, o autor assevera que a 

mesma ―ocorre quando qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência, fundados 

em origem, raça, sexo, cor, idade (...) têm o propósito de anular ou prejudicar o 

reconhecimento, gozo ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades 

fundamentais‖
56

 e elenca a situação anterior do regime de Previdência Social, cuja 

legislação excluía os companheiros homossexuais, como um modo de discriminação 

direta explícita direcionada a esse grupo, na medida em que a mesma foi claramente 

assumida pela Administração Pública.
57

  

A discriminação direta é sancionada pelo ordenamento jurídico brasileiro de 

forma clara e direta, tendo como uma das suas principais normas aquela lembrada pelo 

Ministro Relator do caso que aqui se discute, o artigo 3º, inciso IV, da Constituição de 

88, que impõe a vedação ao preconceito, ―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‖ para lembrar 

que a Constituição de 1988 veda explicitamente o tratamento discriminatório ou 

preconceituoso em razão do sexo, argumentando no sentido de que o sexo das pessoas 

não se presta como fator de desigualação jurídica. Prossegue citando também o artigo 
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RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. 

2008, p. 15. 
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RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. 

2008, p. 89. 
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RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ações afirmativas. 

2008, p. 99. 
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1º, inciso V do texto constitucional
58

, sobre pluralismo e a respeitosa convivência dos 

contrários – também conforme abordagem do movimento LGBT lembrada no tópico 

anterior– justificando nosso estado de direito como um ―constitucionalismo fraternal‖, 

voltado para a integração das minorias,
59

 o que abarca o grupo LGBT.
60

 Ainda versando 

sobre preconceito, aduz que:  

Mas é preciso lembrar que o substantivo ―preconceito‖ foi grafado pela nossa 

Constituição com o sentido prosaico ou dicionarizado que ele porta; ou seja, 

preconceito é um conceito prévio. Uma formulação conceitual 

antecipada ou engendrada pela mente humana fechada em si mesma e 

por isso carente de apoio na realidade. Logo, juízo de valor não autorizado 

pela realidade, mas imposto a ela. E imposto a ela, realidade, a ferro e fogo 

de u‘a mente voluntarista, ou sectária, ou supersticiosa, ou obscurantista, ou 

industriada, quando não voluntarista, sectária, supersticiosa, obscurantista e 

industriada ao mesmo tempo. Espécie de trave no olho da razão e até do 

sentimento, mas coletivizada o bastante para se fazer de traço cultural de 

toda uma gente ou população geograficamente situada. O que a torna ainda 

mais perigosa para a harmonia social e a verdade objetiva das coisas
61

. (grifo 

nosso) 

De outro modo, aduz que a Constituição de 88 opta pelo silêncio no que diz 

respeito aos temas ―estimulação erótica, conjunção carnal e reprodução biológica‖, 

adotando então a norma geral negativa, regra de clausura ou fechamento hermético do 

direito, a qual preconiza que tudo o que não for juridicamente proibido ou obrigado está 

juridicamente permitido.
62

 Desse modo, aduz que a Constituição deixa para o livre 

arbítrio o desempenho das funções sexuais, restando embutido no modo instintivo a 
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 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: V – o 

pluralismo político. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso 

em: 11 de abril de 2017. 
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 Para maior aprofundamento sobre o tema, cf. BRITTO, Carlos Ayres. Teoria da Constituição. Forense, 

2003. 
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 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do Estado do Rio 

de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça 

Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 14 de abril 

de 2016, p. 25. 
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 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do Estado do Rio 

de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça 

Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 14 de abril 

de 2016, p. 26. 
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Constituição de 1988: 

―Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

[...] 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.‖ 
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―preferência‖ ou ―orientação sexual‖ de cada um. Completa afirmando que o terreno da 

sexualidade humana é movediço, tendo a natureza um forte papel. Diante de tal 

instabilidade se faz importante que o Direito permaneça na posição de alerta, não na 

posição de querer ―regulamentar o factual e axiologicamente irregulamentável‖.
6364

 

O princípio da dignidade humana é lembrado pelo Ministro Carlos Ayres 

Britto, uma vez que a liberdade para exercer a própria sexualidade expressa a autonomia 

e a vontade dos indivíduos que emana diretamente da dignidade humana
65

 – consagrado 

no artigo 1º, III da Constituição, cláusula pétrea nos termos do artigo 60, IV, §4º – 

entendendo que as pessoas de preferência homossexual só podem se realizar e serem 

felizes ―homossexualmente‖, uma clássica liberdade individual
66

.  

Dadas as interpretações acima, o Ministro Relator propõe o seguinte 

questionamento: a Constituição Federal rejeita aos parceiros homoafetivos o mesmo 

regime jurídico que delega à proteção dos casais heterossexuais?
67

 A resposta é 

formulada em torno do conceito de família. O Ministro Ayres Britto entende que apesar 
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 Obviamente que o direito regulamenta violência e outras condutas impróprias, como é o caso do 

estupro e da pedofilia. 
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 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do Estado do Rio 

de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça 

Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em:<  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 14 de abril de 

2016, p. 27-31. 
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 O Ministro Luiz Fux também orienta seu voto no sentido de levar em conta o princípio da dignidade 

humana para permitir à união homoafetiva: ―Por outro lado, a pretensão da sociedade da união 

homoafetiva encontra guarida no princípio da dignidade da pessoa humana que, como todos nós 

sabemos, talvez seja uma das maiores conquistas na teoria dos direitos fundamentais e que foi obtida, na 

visão de Hannah Arendt, depois de inúmeras lutas e inúmeras barricadas. Tem-se presente que é mesmo 

dever do Estado lutar para que se implementem todos esses direitos fundamentais e, dentre tantos, a 

dignidade humana. E o que estamos fazendo aqui não é senão, à luz da dignidade da pessoa humana, 

implementarmos essas políticas‖. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Interessados: Governador do Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. 

Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: <  
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 14 de abril de 

2016, p. 81. 
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 O Ministro Marco Aurélio de Mello também aborda o princípio da dignidade humana em seu voto, 

entendendo que do seu núcleo possa ser extraído a obrigação do estado em reconhecer as uniões 

homoafetivas – além da obrigação constitucional de não discriminação. O Ministro entende que a 

literalidade do art. 1.723 do Código Civil não alcança também os princípios do respeito às diferenças e de 

liberdade de orientação sexual, e considera ainda que existe um propósito constitucional de reconhecer os 

direitos das minorias. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: 

Governador do Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de 

maio de 2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 
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de 2016, p. 214-215. 
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 Essa questão é justamente a causa motriz da propositura das duas ações, ADI 4.277 e ADPF 132.  
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da Constituição de 1988 conter no Capítulo VII toda uma estrutura prescritiva, se 

destaca a ―cabeça‖ do artigo 226, qual seja, ―a família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado‖. Nesse sentido, percebendo família como ―fato cultural e espiritual 

ao mesmo tempo (não necessariamente como fato biológico)‖ aduz que não importa se 

a família for constituída de maneira formal ou informal, ou por casais heterossexuais ou 

homossexuais,
68

 completando:   

Deveras, mais que um singelo instituto de Direito em sentido objetivo, a 

família é uma complexa instituição social em sentido subjetivo. Logo, um 

aparelho, uma entidade, um organismo, uma estrutura das mais 

permanentes relações intersubjetivas, um aparato de poder, enfim. Poder 

doméstico, por evidente, mas no sentido de centro subjetivado da mais 

próxima, íntima, natural, imediata, carinhosa, confiável e prolongada forma 

de agregação humana. Tão insimilar a qualquer outra forma de agrupamento 

humano quanto a pessoa natural perante outra, na sua elementar função de 

primeiro e insubstituível elo entre o indivíduo e a sociedade. Ambiente 

primaz, acresça-se, de uma convivência empiricamente instaurada por 

iniciativa de pessoas que se vêem tomadas da mais qualificada das 

empatias, porque envolta numa atmosfera de afetividade, aconchego 

habitacional, concreta admiração ético-espiritual e propósito de 

felicidade tão emparceiradamente experimentada quanto distendida no tempo 

e à vista de todos.
69

 (grifo nosso) 

Considera ser o núcleo familiar o lugar específico de concretização dos direitos 

fundamentais e categoriza a família como ―base da sociedade‖, figura central do artigo 

226, devendo ser o norte da interpretação dos dispositivos que se desdobram pelo 

Capítulo VII (casamento civil, união estável, adoção, etc.).
70

 Família deve ser então 

beneficiária de ampla proteção constitucional.  
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nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do Estado do Rio 
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 O conceito de família tradicional é abandonado para em seu lugar se constituir uma acepção moderna, 

versão também trazida no voto do Ministro Marco Aurélio de Mello, que aponta como suas características 

centrais a pluralidade e o afeto que compõe a relação de seus membros: ―Revela-se, então, a modificação 

paradigmática no direito de família. Este passa a ser o direito ―das famílias‖, isto é, das famílias 

plurais, e não somente da família matrimonial, resultante do casamento (...) elegeram-se o amor, o 

carinho e a afetividade entre os membros como elementos centrais de caracterização da entidade 

familiar. Alterou-se a visão tradicional sobre a família, que deixa de servir a fins meramente 

patrimoniais e passa a existir para que os respectivos membros possam ter uma vida plena comum. 

Abandonou-se o conceito de família enquanto ―instituição-fim em si mesmo‖, para identificar nela a 

qualidade de instrumento a serviço da dignidade de cada partícipe‖, cf. GAMA, Guilherme Calmon 
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O Ministro Ayres Britto propõe interpretar o conceito de família de forma não-

reducionista, considerando que o contrário faria da Constituição portadora de um 

conteúdo preconceituoso ou homofóbico, no sentido de uma interpretação aberta só 

haveria igualdade entre casais heteroafetivos e homoafetivos se garantida a igualdade de 

direitos para a formação de uma família enquanto sujeito jurídico para ambos
71

.É a 

partir dessa forma não-reducionista e aberta que o Ministro Ayres Britto entende que 

deve ser interpretado o conteúdo do artigo 226 da Constituição
72

, votando pela 

interpretação conforme a constituição do artigo 1.723 do Código Civil, excluindo dele 

qualquer sentido que possa impedir o reconhecimento da união pública, contínua e 

duradoura entre pessoas do mesmo sexo.  

O voto do Ministro Luiz Fux parte de cinco premissas fundamentais – inclusive 

chega a mencionar que tais argumentos foram retratados nas petições iniciais e nas 

manifestações dos amici curiae – (I) A homossexualidade é um fato da vida. (II) A 

homossexualidade é uma orientação, não uma opção sexual, sendo uma característica da 

personalidade do indivíduo, não constituindo doença, desvio ou distúrbio mental, nesse 

                                                                                                                                                                          
Nogueira. Direito de família e o novo Código Civil.  O Ministro marco Aurélio insiste: ―Se o 

reconhecimento da entidade familiar depende apenas da opção livre e responsável de constituição de 

vida comum para promover a dignidade dos partícipes, regida pelo afeto existente entre eles, então não 

parece haver dúvida de que a Constituição Federal de 1988 permite seja a união homoafetiva admitida 

como tal. Essa é a leitura normativa que faço da Carta e dos valores por ela consagrados, em especial 

das cláusulas contidas nos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos II e IV, e 5º, cabeça e inciso I‖. BRASIL. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132. 

Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do Estado do Rio de 

Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça 

Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em 14 de abril 

de 2016, p. 208. 
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Constituição de 1988: 

―Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 1º O casamento é civil e 

gratuita a celebração. § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. § 3º Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. § 5º Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. § 6º O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) § 7º Fundado nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre 

decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 

desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. § 8º O 

Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações.‖ 
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sentido, ―um indivíduo é homossexual simplesmente porque o é‖.
73

 (III) A 

homossexualidade não é uma ideologia ou uma crença. (IV) Os homossexuais acabam 

constituindo relações de afeto contínuas e duradouras entre si, compartilhando meios e 

projetos de vida, premissa ilustrada pelo juiz com dados do IBGE sobre uniões 

homoafetivas declaradas no Brasil.
74

 (V) No ordenamento jurídico brasileiro não existe 

vedação à união homoafetiva.
7576
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 Notamos que em seu voto o Ministro Marco Aurélio de Mello também faz alusão aos pressupostos I e 

II citados no voto do Ministro Luiz Fux, momento em que o primeiro lembra não haver consenso no meio 

científico sobre a causa da homossexualidade: ―A homoafetividade é um fenômeno que se encontra 

fortemente visível na sociedade. Como salientado pelo requerente, inexiste consenso quanto à causa da 

atração pelo mesmo sexo, se genética ou se social, mas não se trata de mera escolha. A afetividade 

direcionada a outrem de gênero igual compõe a individualidade da pessoa, de modo que se torna 

impossível, sem destruir o ser, exigir o contrário. Insisto: se duas pessoas de igual sexo se unem para a 

vida afetiva comum, o ato não pode ser lançado a categoria jurídica imprópria. A tutela da situação 

patrimonial é insuficiente. Impõe-se a proteção jurídica integral, qual seja, o reconhecimento do regime 

familiar‖. (BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do 

Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. 

Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 
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de 2016, p. 210). 
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 Nota-se que o Ministro parte de quatro premissas são fáticas, e somente uma jurídica. Sobre os dados 

fáticos em relação aos homossexuais assim também pondera o Ministro Marco Aurélio de Mello: ―Em 19 

de agosto de 2007, em artigo intitulado ―A igualdade é colorida‖, publicado na Folha de São Paulo, 

destaquei o preconceito vivido pelos homossexuais. O índice de homicídios decorrentes da homofobia é 

revelador. Ao ressaltar a necessidade de atuação legislativa, disse, então, que são 18 milhões de 

cidadãos considerados de segunda categoria: pagam impostos, votam, sujeitam-se a normas legais, mas, 

ainda assim, são vítimas preferenciais de preconceitos, discriminações, insultos e chacotas, sem que lei 

específica coíba isso. Em se tratando de homofobia, o Brasil ocupa o primeiro lugar, com mais de cem 

homicídios anuais cujas vítimas foram trucidadas apenas por serem homossexuais. No fecho do artigo, 

fiz ver: felizmente, o aumento do número de pessoas envolvidas nas manifestações e nas organizações em 

prol da obtenção de visibilidade e, portanto, dos benefícios já conquistados pelos heterossexuais faz 

pressupor um quadro de maior compreensão no futuro‖.
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Em síntese, o Ministro Luiz Fux discorre sobre dois conceitos fundamentais: 

família e reconhecimento. Questionando o que caracterizaria uma família do ponto de 

vista ontológico, entende não serem laços sanguíneos, nem tampouco a coabitação um 

requisito para a sua caracterização, mas sim o amor familiar, a comunhão e a identidade: 

O que faz uma família é, sobretudo, o amor – não a mera afeição entre os 

indivíduos, mas o verdadeiro amor familiar, que estabelece relações de 

afeto, assistência e suporte recíprocos entre os integrantes do grupo. O que 

faz uma família é a comunhão, a existência de um projeto coletivo, 

permanente e duradouro de vida em comum. O que faz uma família é a 

identidade, a certeza de seus integrantes quanto à existência de um 

vínculo inquebrantável que os une e que os identifica uns perante os outros 

e cada um deles perante a sociedade. Presentes esses três requisitos, tem-se 

uma família, incidindo, com isso, a respectiva proteção constitucional
77

. 

O que distinguiria então as uniões estáveis heteroafetivas das homoafetivas? 

Entende não haver distinção, em ambas existindo apoio emocional, conflitos e a 

projeção de um futuro comum. Se ontologicamente simétricas, não pode se considerar 

somente a primeira como entidade familiar. Assim, a união homoafetiva também se 

enquadra no conceito de família, merecendo igualmente a proteção do Estado,
78

 e a 

                                                                                                                                                                          
em: 14 de abril de 2016, p. 202). Ainda, o Ministro Lewandowski apela para o primado ex facto oritur jus 

(o direito nasce do fato) para afirmar que as uniões entre pessoas do mesmo sexo são um dado da 

realidade – formas de convivência familiar que se fundam no afeto em que buscam o bem estar, o 

respeito, e a felicidade de seus integrantes (é assim que o movimento LGBT coloca) – e, se não proibidas 

pelo ordenamento jurídico, devem ser reconhecidas pelo direito. Para essas relações que ocorrem no 

plano fático gerarem um espelho no plano jurídico o Ministro propõe um processo de integração 

analógica, criando outra espécie de entidade familiar, uma ―união homoafetiva estável‖, aplicando-se a 

ela as regras da união estável heterossexual. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

Interessados: Governador do Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. 

Brasília, DF, 05 de maio de 2011. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 
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de abril de 2016, p. 59-60. 
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distinção entre ambas não resiste ao teste da isonomia, sendo a intolerância e o 

preconceito – rechaçados pela Constituição – os únicos argumentos que sustentam a 

diferenciação das uniões homoafetivas.
79

 Especialmente nesse ponto fica claro o 

posicionamento dos Ministros do Supremo Tribunal acerca do conceito de família. Não 

só aderem à reivindicação dos movimentos LGBT propondo uma interpretação não-

reducionista para o termo, como se manifestam diametralmente opostos aos pleitos do 

movimento conservador.
80

   

São lembradas pelo Ministro Fux a premissa do reconhecimento, por meio da 

concepção de Nancy Fraser,
81

 e o ideal de igual consideração e respeito de Ronald 

Dworkin,
82

 base da leitura moral da Constituição.
83
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 Também o Ministro Joaquim Barbosa, em seu voto, tece considerações acerca da premissa do 

reconhecimento, concebendo-a como emanação do princípio da dignidade humana, do ideal de igual 

consideração e respeito desenvolvida por Ronald Dworkin. Desenvolve a ideia de que o fundamento 

constitucional para o reconhecimento da união homoafetiva não está no art. 226, § 3º da Constituição, que 

regulamenta as uniões entre homem e mulher não submetidas aos rigores formais do casamento civil‖. 
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Chama atenção também a menção ao princípio da ótima concretização da 

norma (Gebot optimaler Verwirklichung der Norm), o qual preconiza que uma mudança 

do contexto fático deve ser acompanhada de uma mudança na interpretação da 

Constituição: ―Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada 

pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça deles 

tábula rasa‖. Nesse sentido, o Ministro pondera que a interpretação é decisiva para a 

consolidação e preservação normativa da Constituição,
84

 pois os fatos concretos 

apontam justamente para o enquadramento jurídico das uniões homoafetivas.  

Sobre o papel das cortes nesse contexto, também na ADPF 132 o Ministro 

Joaquim Barbosa tem um aparte relevante para o tema aqui proposto:   

Inicialmente, gostaria de ressaltar que estamos diante de uma situação que 

demonstra claramente o descompasso entre o mundo dos fatos e o universo 

do Direito. Visivelmente nos confrontamos aqui com uma situação em 

que o Direito não foi capaz de acompanhar as profundas e estruturais 

mudanças sociais, não apenas entre nós brasileiros, mas em escala global. É 

precisamente nessas situações que se agiganta o papel das Cortes 

constitucionais, segundo o conhecido jurista e pensador israelense Aaron 

Barak. Para Barak, as Cortes Supremas e Constitucionais devem fazer a 

ponte entre o mundo do Direito e a Sociedade, isto é, cumpre-lhes fazer o 

que ele mesmo qualifica como BRIDGING THE GAP BETWEEN LAW 

AND SOCIETY.
85

 

A Ministra Carmen Lúcia compreende que o artigo 226, §3º é taxativo ao 

reconhecer a união estável entre homem e mulher, mas justifica que tal fato não pode 
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ensejar uma reação intolerante às pessoas de mesmo sexo que resolvem partilhar da 

mesma convivência
86

. Mas é necessário apontar em seu voto um aspecto pertinente para 

a temática proposta no presente estudo (que será esmiuçada a partir de uma base teórica 

estadunidense na parte II da pesquisa):  

Observo, inicialmente, que a conquista de direitos é tão difícil quanto curiosa. 

A luta pelos direitos é árdua para a geração que cuida de batalhar pela 

sua aquisição. E parece uma obviedade, quase uma banalidade, para as 

gerações que os vivem como realidades conquistadas e consolidadas. Bobbio 

afirmou, na década de oitenta do séc. XX, que a época não era de conquistar 

novos direitos, mas tornar efetivos os direitos conquistados. Este 

julgamento demonstra que ainda há uma longa trilha, que é permanente 

na história humana, para aconquista de novos direitos. A violência 

continua, minorias são violentadas, discriminações persistem. Veredas há a 

serem palmilhadas,picadas novas há a serem abertas para o caminhar 

mais confortável do ser humano.
87

  

Sendo a luta por direitos percebida pelo STF, o trecho pode ser associado (por 

nós) aos movimentos sociais enquanto grupos de pressãoque desempenham um papel na 

conquista por direitos, além de evidenciar que existe um caminho a ser percorrido por 

eles perante as cortes, leitura que se coaduna com os ensinamentos de Jürgen Habermas 

sobre reconhecimento de identidades coletivas, onde minorias se voltam para o combate 

de uma cultura dominante que estabelecem relações assimétricas e avessas à igualdade. 

À medida que a luta dessas minorias logra êxito ela acaba por modificar a própria 

identidade coletiva e da sociedade.
88

  

Na sequência, versando sobre hermenêutica constitucional, o voto da Ministra 

Cármen Lúcia traz a doutrina de José Afonso da Silva para afirmar ser necessário 
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encontrar o significado mais profundo da Constituição, um significado interno.
89

 

Indagamos aqui qual é a ―ponte‖ para os movimentos sociais auxiliarem os juízes a 

encontrarem o significado constitucional? E o que significa, exatamente, ―encontrar um 

significado‖? Tais indagações serão respondidas na Parte 2 da pesquisa. 

Importante lembrar a divergência trazida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, 

que entende que a questão do gênero na união estável foi arduamente debatida e que os 

constituintes optaram pela impossibilidade de incluir a relação entre pessoas do mesmo 

sexo no conceito jurídico da união estável. Nesse caso em específico, existiria uma 

barreira atribuída pelo direito posto, limites delineados pelos parâmetros normativos.
90

 

No entanto, o Ministro considera possível a união entre homossexuais, alertando que 

estaríamos diante de outra forma de entidade familiar, um quarto gênero, não previsto 

no rol do artigo 226 da Constituição de 88, uma leitura sistemática do texto 

constitucional e uma busca para concretizar os princípios da dignidade da pessoa  

humana,
91

 da igualdade, da liberdade, da preservação da intimidade e da não-

discriminação por orientação sexual.
9293
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Com base nas anotações acima – e não olvidando das fundamentações dos 

Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, cuja decisão se coaduna com a do 

Plenário, mas possuem bases distintas uma vez que apontam para uma lacuna no texto 

constitucional – concluímos que a interpretação do Supremo se dá no sentido de 

considerar a questão como um caso de proteção a princípios fundamentais, uma vez que 

ausência de proteção a essas minorias serve de estímulo a um quadro de discriminação e 

marginalização. Nesse sentido, a Constituição dispõe de elementos que autorizam a 

paridade entre uniões homoafetivas e heteroafetivas. 
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CAPÍTULO 2 – DA PRÁTICA SEXUAL EM ÁREA MILITAR 
 

 

O tema do presente capítulo é a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 291, originada a partir das reclamações do movimento LGBT 

acerca do título e conteúdo do artigo 235 do Código Penal Militar em vigor (Decreto-

Lei nº 1.001/1969) que assim dispõe: ―Pederastia ou outro ato de libidinagem. Art. 235. 

Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou 

não, em lugar sujeito a administração militar: Pena – detenção, de seis meses a um 

ano‖. O movimento LGBT, por meio de uma representação, fez duas reivindicações 

principais acerca do conteúdo descrito acima: critica a utilização do termo pederastia e 

desaprova o conteúdo do artigo, que acaba por criminalizar o sexo consensual entre 

adultos.  

 

2.1 – Preconceito e criminalização contra os homossexuais no Código Penal 

Militar 

 

Os elevados índices de violência que acometem a população LGBT e a 

reiterada discriminação que são vítimas os indivíduos que assim se identificam levam a 

militância brasileira a se posicionar em favor da tipificação de leis para criminalizar a 

agressãoaos direitos dessas minorias (como por exemplo, a criminalização da 

homofobia e o combate ao bullying homofóbico nas escolas, tema do capítulo 4), como 

também a combater aquela parte da legislação notadamente discriminatória, caso do 

artigo 235 do Código Penal Militar, que criminaliza os atos homossexuais ocorridos no 

âmbito da administração militar. É válido um apontamento do Ministro Luís Roberto 

Barroso na própria ADPF que aqui se discute: ―a criminalização da sodomia só ocorre 

em lugares muito atrasados‖.
94
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Para entender o que está em jogo na ADPF divaguemos um pouco. Nas últimas 

décadas, acumularam-se evidências científicas de que a homossexualidade possui um 

forte componente genético, não sendo então o ―objeto‖ de desejo uma escolha pessoal 

ou um estilo de vida. Facchini e Simões atestam que se referir à orientação sexual como 

uma ―opção‖ soa um tanto inadequado e que apesar desse termo ter sido popularizado 

na tentativa de promover uma melhor aceitação da homossexualidade, ele é atualmente 

bastante rejeitado pela comunidade LGBT.
95

 A homossexualidade não é, portanto, algo 

que se adquira.  

As Resoluções das associações de médicos e profissionais de psicologia 

representam um sustentáculo para as aspirações do movimento LGBT na medida em 

que rejeitam a patologização dos comportamentos desse grupo. Nesse sentido, os 

movimentos de minorias sexuais acabam por estabelecer uma verdadeira aliança com a 

ciência (representadas pela Psicologia, Medicina e Sociologia, e porque não com o 

Direito?).
96

 No entanto, profissionais ligados a grupos de religiosos conservadores 

afirmam que a homossexualidade não é natural e que os indivíduos que possuem essa 

característica têm direito à cura. Questionam assim a resolução N° 001/99 do Conselho 

Federal de Psicologia que determina que os psicólogos não devam prestar qualquer tipo 

de serviço que proponha tratamento ou cura da homossexualidade.
97

 Desse modo, 

compreendemos que essa é uma batalha que está distante de um final  

Ainda que rechaçadas pela comunidade científica a ideia de que as causas da 

homossexualidade se constituem como uma escolha individual ou doença, permanece o 

forte caráter de preconceito contra esse grupo, levando-se em consideraçãoque o 

ordenamento jurídico brasileiro mantém a legislação que criminaliza tal conduta: o 

Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969) revela em seu artigo 235 o seguinte 

conteúdo: ―Pederastia ou outro ato de libidinagem. Art. 235. Praticar, ou permitir o 
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militar que com ele se pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a 

administração militar: Pena – detenção, de seis meses a um ano‖.  

Para além da questão da despatologização da homossexualidade (e das demais 

identidades que compõem os grupos sociais LGBT) devemos trazer à tona a noção de 

participação na vida política. Por esse sentido, Evelina Dagnino opera o conceito de 

uma ―nova cidadania‖, como um caráter de estratégia política de um grupo da 

sociedade de expressar desejos e aspirações. Essa ―nova cidadania‖ está intrinsecamente 

ligada à atuação dos movimentos sociais e não se restringe a sua luta à conquista de uma 

política gradual de direitos para os excluídos, mas se orienta no sentido de ―constituição 

de sujeitos sociais ativos, definindo o que eles consideram ser os seus direitos e lutando 

pelo seu reconhecimento‖. Nesse sentido, a autora pondera que a cidadania é uma 

proposta de sociabilidade, uma proposta de um desenho mais igualitário das relações 

em diferentes níveis, não apenas na aquisição de políticas básicas.
98

 Talvez seja esse o 

ponto principal da conjuntura que envolve o artigo 235 do CPM, uma proposta de 

igualdade do tratamento que se faz entre as relações libidinosas no âmbito militar 

praticadas por homossexuais ou heterossexuais, já que o próprio Superior Tribunal 

Militar associa a prática homossexual a um comportamento abjeto, passível de 

reprovação, que compromete a honra, o caráter e questiona a competência dos 

indivíduos, ao contrário do juízo de valor obtido da prática libidinosa heterossexual.
99

 

O termo pederastia tem origem etimológica na palavra grega paiderastía, 

expressão utilizada na Grécia Antiga para se referir à educação sexual que era dada por 

homens adultos a adolescentes.
100

 As culturas antigas utilizavam esse tipo de 
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relacionamento como uma forma de exclusão do contato do menino com a mãe, 

momento em que aprenderia os costumes masculinos do seu povo, posteriormente tendo 

seu sentido ampliado para indicar a prática homossexual.
101

 A forma como a 

homossexualidade se expressa no mundo contemporâneo, principalmente quando 

surgem as políticas de identidade, é o oposto do significado antigo: não há função 

pedagógica, o relacionamento não é uma etapa da vida, muito menos deve ocorrer para 

uma transmissão de conhecimento;
102

 portanto, cuida-se de um termo ultrapassado para 

indicar a prática homossexual, além de possuir um tom jocoso.  

A partir da representação de diversas entidades LGBT, que entendem que no 

caso do ambiente militar o tipo penal atinge os homossexuais de maneira mais intensa 

se comparada aos heterossexuais, foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal a Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 291, com pedido de liminar, pela 

Procuradora-Geral da República interina Helenita Acióli, questionando a 

constitucionalidade do artigo 235 do CPM e pedindo o fim da criminalização de prática 

sexual em área militar. A PGR considerou os termos ―pederastia‖ e ―homossexual ou 

não‖ como detentores de um viés antiplural, característico do contexto histórico em que 

a homossexualidade era tida como uma condição imoral. Assevera que o seu conteúdo 

não condiz com os ditames de uma sociedade diversificada como preconiza a 

Constituição de 1988.
103

 

Ainda, a Procuradora-Geral da República interina lembrou a exposição de 

motivos do Código Penal Militar quando incluiu entre os crimes sexuais a ―pederastia‖, 

cujo texto aduz que essa inserção ―É a maneira de tornar mais severa a repressão contra 

o mal, onde os regulamentos disciplinares se revelarem insuficientes‖. Isto acabaria por 

provar o caráter discriminatório da norma, tendo em vista que o CPM anterior (Decreto-

lei nº 6.227/1944) contava apenas com uma redação enxuta em seu artigo 197, 
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28, 2017, p. 53). 
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determinando que se o ato libidinoso ocorresse em local sujeito à administração militar 

ensejaria pena de detenção de seis meses a um ano. O Código em vigorrevela uma 

notória preocupação com o tema ao tratá-lo na sua exposição de motivos.
104

 

É, então, discriminação na concepção, modo de discriminação direta que se dá 

quando a intenção de discriminar já se estabelece na origem da medida, já concebida 

com o propósito de produzir uma discriminação destinada à repressão aos 

homossexuais, associando o ato dos envolvidos a uma conduta imoral, infame e 

comprometedora de seu caráter.
105

 
106

 

Para a PGR, a única saída seria, portanto, a suspensão da eficácia do artigo 235 

do CPM, já que a maioria dos que estão na Forças Armadas são homens, e diante da 

retirada dos termos ―pederastia‖ e ―homossexual ou não‖ a aplicação da lei continuaria 

afetando os homossexuais. Lembra que em qualquer ambiente de trabalho os atos 

inapropriados podem ser punidos via administrativa, colocando-se contra a 

criminalização de atos sexuais consentidos entre dois adultos.
107

 

Pela via legislativa, somam-se os Projetos de Lei nº 2.773/2000 (que propõe a 

alteração da redação do art. 235, do Código Penal Militar, excluindo do texto o crime de 

pederastia) e 6.871/2006 (que propõe a alteração do o art. 235 excluindo o termo 

―pederastia‖ e do texto a expressão ―homossexual ou não‖ e acrescentando parágrafo 

único, para excepcionar a incidência). Ainda, em 2011, o Ministério da Defesa elaborou 

um anteprojeto de lei no mesmo sentido.
108
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Em parecer final, o Procurador-Geral da República opinou pela improcedência 

do pedido, afirmando que as expressões ―pederastia‖ e ―homossexual ou não‖ compõem 

uma ―redação infeliz‖, mas que não afetam o conteúdo normativo do preceito que pune 

– utilizando as palavras do Procurador-Geral – igualmente homossexuais e 

heterossexuais. Sobre a criminalização da conduta afirma que as Forças Armadas se 

assentam sobre preceitos de hierarquia e disciplina mais rígidos.
109

 Assim, o dispositivo 

do artigo 235 do CPM não seria discriminatório contra os homossexuais, visando 

apenas à disciplina no ambiente militar. Considera ter sido essa a opção do legislador, 

―aceitável e compreensível‖, cuja constitucionalidade já foi reconhecida em outras 

ocasiões.
110

 Assim, não deve o Supremo Tribunal Federal intervir na substituição da 

punição criminal por sanções disciplinares sob pena de atuar como legislador 

positivo.
111

  

 

2.2 – A resposta “simpatizante” do Supremo Tribunal Federal à ADPF 

291
112

 

 

Em 28 de outubro de 2015 o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou 

parcialmente procedente a ADPF 291, declarando não recepcionados pela Constituição 

de 1988 os termos ―pederastia ou outro‖ e ―homossexual ou não‖ do artigo 235 do 

                                                                                                                                                                          
homossexualidade no dispositivo que estabelece ser crime ‗praticar, ou permitir o militar que com ele se 

pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar‘. A menção revela 

a discriminação a que os homossexuais estão sujeitos no âmbito das Forças Armadas‖ (Comissão 

Nacional da Verdade. Relatório. Volume I. Brasília: CNV, 2014, vol. I, parte 5, p. 972). 
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CPM, referências que destacam a homossexualidade. No entanto, mantiveram a 

criminalização de prática sexual em área militar.  

Para tentar encontrar um viés da resposta do STF adotamos a estratégia do item 

1.2 do capítulo anterior, então analisando de maneira mais contundente o voto do 

Ministro Relator em detrimento dos demais. Não será mencionado o voto do Ministro 

Gilmar Mendes, por trazer fundamentos parecidos aos desenvolvidos por outros 

Ministros que compuseram a divergência.  

O Ministro Relator do caso, Luís Roberto Barroso, apresentou o voto pela 

integral procedência do pedido feito pela Procuradora-Geral da República interina 

Helenita Acióli, acompanhado pelos Ministros Celso de Mello e Rosa Weber. Contudo, 

os Ministros Luiz Edson Fachin, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar 

Mendes e Marco Aurélio (a maioria, portanto) votaram somente pelo acolhimento do 

pedido sucessivo, qual seja, a invalidação das expressões ―pederastia ou outro‖ e 

―homossexual ou não‖, entendendo que o tipo penal que rege a matéria deveria ser 

mantido. Mas foi entendimento unânime do plenário que as expressões anteriormente 

citadas são inconstitucionais uma vez que possuem caráter discriminatório.
113

 Ao final, 

o Ministro Relator alinhou-se ao entendimento majoritário, votando pela parcial 

procedência da ação, restando como vencidos apenas os Ministros Celso de Mello e 

Rosa Weber.
114

  

Passamos então ao exame da fundamentação dos votos. 

O ponto chave da argumentação do Ministro Relator se coaduna com a crítica 

feita pelo movimento LGBT: a criminalização do sexo consentido entre adultos, 

expondo que a ação representa um capítulo importante na luta contra o preconceito em 

matéria de orientação sexual. Lembra que o artigo 235 do CPM está localizado no 

Capítulo VII, ao lado dos crimes de estupro, atentado violento ao pudor, corrupção de 

menores e hipóteses de presunção de violência. Mas a análise sistemática do capítulo 
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permite compreender que o dispositivo em comento traz dois pressupostos: não haver 

qualquer tipo de constrangimento ou violência, além da ausência de envolvimento de 

menores.
115

 Logo, serve apenas para criminalizar atos libidinosos consensuais entre 

adultos desde que o agente seja militar e o ato ocorra em lugar ―sujeito à administração 

militar‖.
116117

 

Lembra que, em julgados anteriores, a Corte já rejeitou expressamente as 

alegações de inconstitucionalidade do artigo 235 do CPM – no HC 82.760, habeas 

corpus negado a militar condenado por ato libidinoso com a alegação de que o artigo 

235 pune igualmente atos homossexuais ou heterossexuais; e HC 79.285 que afirmou 

que o artigo 235 não viola o direito à intimidade.
118

 No entanto, fazendo uma 

interpretação teleológica da Constituição de 1988, o Ministro Barroso escolhe percorrer 

o dispositivo impugnado à luz dos princípios constitucionais da intervenção mínima do 

direito penal, da razoabilidade ou proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, 

da vedação às discriminações odiosas e da igualdade. 

No Direito Penal, o princípio da intervenção mínima se constitui como 

projeção do princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, onde a criminalização de 
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condutas só deve ocorrer em casos estritamente necessários.
119

 Nesse sentido, uma 

penalidade criminal só se justifica se adequada à tutela do bem jurídico, se necessária 

em relação à conduta praticada e se razoável.
120121

 

Aduz que, em sede de controle abstrato, também é possível verificar a 

adequação entre a criminalização de uma conduta e o princípio da intervenção mínima, 

possuindo o legislador um espaço para tipificar condutas; tal liberdade, contudo, não 

pode prevalecer em casos de evidente violação à Constituição.
122

  

O que chama atenção no presente caso é que a conduta típica não envolve 

qualquer violação à liberdade sexual, pelo contrário, a violação ocorre quando da prática 

consensual. A pergunta que se faz então é: porque criminalizar a prática de atos sexuais 

consensuais entre adultos? Apesar de considerar que a prática militar tem como valores 

orientadores a disciplina e a hierarquia, conforme previsto no artigo 142 da Constituição 

de 1988, e que a prática de atos libidinosos no local de trabalho é conduta imprópria, 

ainda que essa conduta seja consensual, o Ministro Barroso avalia que o artigo em 

questão traz uma resposta desproporcional ao comportamento em questão: a pena 

cominada para incorrência prevista no artigo 235 do CPM é de seis meses a um ano de 

detenção, sem possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo (a 

despeito do artigo art. 90-A da Lei nº 9.099/1995).
123
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Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 

2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em: 4 de abril de 2017, p. 12-14. 
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 Cf. MEYER, Emílio Peluso Neder. A decisão no controle de constitucionalidade. 2008. 
123

 De acordo com o artigo 88, II, b do mesmo diploma legal não é cabível a suspensão condicional da 

pena; o indivíduo que incorrer no artigo 235 ainda está sujeito à pena acessória de indignidade para o 

oficialato, na forma do art. 142, § 3º, VI, da Constituição de 1988 (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da 

República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da República e Congresso Nacional. 

Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em: 4 de abril 

de 2017, p. 19-20. 
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Nesse diapasão, está sendo desconsiderado o Direito Penal como ultima 

ratio,
124

 existindo alternativas para a punição de tal prática: o Estatuto dos Militares traz 

alguns preceitos da ética militar, na visão do Ministro Relator, amplos o bastante para 

abranger a conduta do artigo 235, determinando que a desobediência aos preceitos 

éticos em geral seria punida como crime, contravenção ou transgressão disciplinar, 

conforme a gradação instituída. Ainda, o decreto que prevê o Regulamento Disciplinar 

do Exército (nº 4.346/2002) traz sanções em caso de infrações disciplinares e o 

Conselho de Justificação tem competência para condenar os oficiais à perda do posto e 

da patente em casos de conduta irregular.
125

  

                                                           
124

 O Relator se filia ao entendimento de Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da 

Justiça Militar, que assim expõe:―(....) do ponto de vista do Direito penal, a criminalização da prática 

homossexual voluntária não se justifica. Se o fato é inconveniente de acordo com a ótica administrativa, 

só pode ser tratado na órbita administrativa e não na penal. Aqui apenas como qualquer outro ato 

libidinoso‖. (Homossexuais nas Forças Armadas: tabu ou indisciplina? In: Revista Jurídica Consulex, n. 

6, 1997, e BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

291/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, 

Presidente da República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 

de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em: 4 de abril 

de 2017, p. 53). 
125

Lei 6.680/1980: 

―Art. 28. O sentimento do dever, o pudor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes 

das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes 

preceitos de ética militar: (…) XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; 

(…) XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam 

prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar.Art. 42. A violação das 

obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, 

conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas. § 1º A violação dos preceitos da ética 

militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. § 2° No 

concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma 

natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Art. 47. Os regulamentos disciplinares das 

Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e 

estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do 

comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares. § 1º As penas 

disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 (trinta) dias. § 2º À praça 

especial aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de 

ensino onde estiver matriculada.‖ (grifo nosso) 

Decreto 4.346/2002: 

“Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos 

estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações militares, 

mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra pessoal, o pundonor 

militar e o decoro da classe. Art. 24. Segundo a classificação resultante do julgamento da transgressão, 

as punições disciplinares a que estão sujeitos os militares são, em ordem de gravidade crescente: I - 

a advertência; II - o impedimento disciplinar; III - a repreensão; IV - a detenção disciplinar; V - a 

prisão disciplinar; e VI - o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. Parágrafo único. As 

punições disciplinares de detenção e prisão disciplinar não podem ultrapassar trinta dias e a de 

impedimento disciplinar, dez dias. Art. 32. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem 

no afastamento, ex officio, do militar das fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos 

Militares. § 1º O licenciamento a bem da disciplina será aplicado pelo Comandante do Exército ou 

comandante, chefe ou diretor de OM à praça sem estabilidade assegurada, após concluída a devida 

sindicância, quando: I - a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe e, 
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A hipótese do Ministro Relator para o fato de o legislador ter atribuído ao sexo 

consensual entre adultos uma resposta penal tão severa se coaduna com o que foi já foi 

mencionado anteriormente, em primeiro parecer a PGR aventou que o dispositivo, 

editado no contexto da ditadura militar possui caráter discriminatório. A exposição de 

motivos do CPM atual não tem o condão de alterar a incidência do tipo penal descrito 

no artigo anterior, apenas revela qual o verdadeiro sentido da norma: a discriminação 

aos homossexuais, vedando o seu acesso as Forças Armadas e, caso já tenham 

ingressado, garantindo sua expulsão
126

. Nesse sentido, o Ministro corrobora com a tese 

da representação de Roger Raupp Rios, Gilberto Schäfer, Paulo Gilberto Cogo Leivas e 

Felipe Farias Borba – chegando inclusive a citar a tese e os autores – que demonstram 

que a análise da exposição de motivos do CPM em conjunto com as disposições 

incluídas no artigo incriminador deixa claro que o objetivo é incriminar uma conduta 

considerada nefasta na própria exposição de motivos.
127

 Assim, se posiciona em 

conformidade com os argumentos da inicial lembrando que no momento da edição do 

                                                                                                                                                                          
como repressão imediata, se torne absolutamente necessário à disciplina; II - estando a praça no 

comportamento "mau", se verifique a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está 

prescrito neste Regulamento; e III - houver condenação transitada em julgado por crime doloso, comum 

ou militar. § 5º A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante-a-oficial e à praça 

com estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos Militares‖ (grifos nossos). 

Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com 

o mesmo, o oficial que: III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento 

por Conselho de Justificação e neste for considerado culpado. LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO 

DE 1980. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6880.htm. Acesso em 4 de abr 2017; 

c/c Art. 2º É submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou "ex officio" o oficial das Forças Armadas: 

I - acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: a) procedido 

incorretamente no desempenho do cargo; b) tido conduta irregular; ou c) praticado ato que afete a 

honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe. LEI Nº 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 

1972. Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5836-5-dezembro-1972-

357975-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 4 abr 2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação 

de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. 

Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da República e Congresso Nacional. Relator 

Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em: 4 de abril 

de 2017, p. 19-23. 
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 ―No caso da ditadura brasileira, a defesa do Estado e a defesa da tradição e da família logo se 

fundiram num único discurso autoritário, o que levou ‗naturalmente‘ à censura de ideias e de 

manifestações antitradicionais. O slogan ‗tradição, família e propriedade‘ fazia parte de um ideário mais 

amplo do regime: apelo à ordem, apelo à tradição, combate a tudo que ameaçasse essa ordem e essa 

tradição. Os homossexuais figuravam certamente nessa ordem de ameaças‖. (GREEN, James Naylor; 

QUINALHA, Renan Honório (Ed.). Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência ea busca da 

verdade. EdUFSCar, 2014, p. 276)    
127

Nesse sentido, o Ministro Relator explica que quando o dispositivo é conjugado com a exposição de 

motivos do Código Penal  Militar fica clara a reprovação daquelas condutas relacionadas à orientação 

sexual não heteronormativa dos agentes, que classifica negativamente atos libidinosos de uma 

determinada categoria, considerada maléfica pela exposição de motivos. RIOS, Roger Raupp; SCHÄFER, 

Gilberto; BORBA, Felipe Farias. O direito da antidiscriminação e a criminalização da pederastia pelo 

Código Penal Militar. Revista da AJURIS, v. 39, n. 127, p. 311-330, 2012. 
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último CPM o país se encontrava em um déficit democrático, contexto altamente 

favorável ao aumento do grau de intolerância contra os homossexuais.
128

  

Lembra que o ordenamento jurídico brasileiro proíbe qualquer diferenciação 

baseada na opção sexual,
129

 porque tal acontecimento se constituiria como uma violação 

ao princípio da dignidade humana, da vedação às discriminações odiosas e da igualdade 

(CRFB/1988, arts. 1º, III; 3º, IV e 5º, caput).
130

 Sendo assim, vedar o acesso ou expulsar 

homossexuais das Forças Armadas por ―degeneração fisiológica e moral‖, ou ainda por 

contrariarem a ―lei de Deus‖ é parte de um discurso discriminatório que não pode ser 

aceito sob pena de violação ao estado laico.
131132

  

Objetivando não perder a relatoria do processo no caso de discordância da 

maioria do Plenário em relação à tese principal, o Ministro Barroso acrescentou em seu 

voto uma tese subsidiária: declarar não recepcionadas pela Constituição de 1988 as 

expressões controversas do nomen iuris e no caput artigo 235: ―pederastia‖ e 

―homossexual ou não‖ a fim de remover o conteúdo discriminatório da norma. Mas 
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 O Ministro Relator traz os ensinamentos de Maria Celina D‘Araújo, que em pesquisa com militares 

brasileiros que ocuparam as posições de comando nos últimos 30 anos pode concluir que a 

homossexualidade é vista como um desvio comportamental, ameaçando o bom funcionamento (técnico e 

moral) as instituições militares (Mulheres, homossexuais e Forças Armadas no Brasil, disponível em 

http://www.resdal.org/producciones-miembros/redes-03-daraujo.pdf, acesso em 12.08.2015) (BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: 

Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da República e 

Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em 4 de abril de 2017, p. 28-29). 
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 Sobre parâmetros para a autocontenção judicial no controle de constitucionalidade das leis o ministro 

cita Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento e o parâmetro estadunidense de strict scrutiny 

para afirmar que uso da orientação sexual como fator de diferenciação é vedado, podendo ser utilizado 

apenas se passar por escrutínio estrito. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do 

Estado da Defesa, Presidente da República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. 

Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em 4 de abril 

de 2017, p. 34-35. 
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Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 

2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em: 4 de abril de 2017, p.33. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. 

Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 

2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em: 4 de abril de 2017, p. 34-36. 
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 O Ministro Relator ainda faz menção ao precedente histórico da união estável homoafetiva pela ADPF 

132 e da ADI 4277 para embasar que o Supremo já decidiu pela impossibilidade de discriminação com 

base na orientação sexual, conforme já demonstrado no capítulo 1 do presente trabalho. 
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ressaltou que essa alternativa não satisfaz o princípio da igualdade, vez que a 

manutenção do dispositivo causa um impacto desproporcional sobre militares gays. 

Como exemplo cita os trechos dos seguintes julgados:  

(...) O Sd. Wagner e demais militares tiveram como bem jurídico violado 

o seu sentimento de pudor, sua própria masculinidade. (STM, Apelação 

nº 2007.01.050778-7, Rel. Min. Antonio Apparicio Ignacio Domingues, j. 

15.04.2009) 

(...) O motivo que o conduziu ao crime é triste e altamente reprovável e, 

ademais, fortemente indicativo de uma personalidade deformada e 

avessa à disciplina e ao respeito ao próximo.” (STM, Apelação nº 

2005.01.049833-8, Rel. Min. Max Hoertel, j. 17.05.2005) 

Conselho de justificação - Oficial acusado de conduta irregular, que afeta a 

honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Justificante 

confessou ser sexualmente invertido e ter praticado atos libidinosos em 

área sujeita a administração militar. (...) Justificante julgado culpado das 

acusações e incapaz de permanecer na ativa e na inatividade, foi declarado 

indigno para o oficialato, com a perda de seu posto e de sua patente (...) 

(STM. Proc. nº 1984.01.000106-0, j. Em 20.12.1994 – destaques 

acrescentados) 

Veja-se, em especial, laudo produzido no âmbito de processo contra 

oficial militar acusado da prática de atos libidinosos homossexuais: 
―Exame Anal: O periciando foi colocado em posição de SIMS e à inspeção 

observamos as seguintes alterações anatomorfológicas: coloração da região 

perianal no quadrante superior esquerdo apresentasse alterada pela presença 

de escoriações e discretas ectasias vasculares. Pregas anais de formato 

irregular pela presença de plicomas às 12-3-6 em analogia aos ponteiros do 

relógio, com perda acentuada da convergência das pregas anais sem sinais de 

flogose, à manobra de valsalva demonstra a tonicidade e continência do 

esfíncter anal, à apalpação o toque digital revela sensibilidade acentuada ao 

toque, com tonicidade preservada, apresentando fezes na ampola retal sem 

elementos patológicos na luva, próstata com tamanho consistência e 

sensibilidade preservadas. (...). Conclusão: A perícia revela fortes 

transtornos do lado afetivo, características de doença ano-retal crônica e 

sinais físicos e ação contundente ano-retal recente” (STM, Conselho de 

Justificação nº 165-5, Rel. Min. Sérgio Xavier Ferolla, j. 04.12.1997).
133

 – 

grifo nosso. 

Por fim, traz à lume a teoria do impacto desproporcional (disparate impact)
134

 

de origem na jurisprudência estadunidense, a qual compreende que normas 

supostamente neutras podem gerar na prática, discriminação sobre outros grupos. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. 

Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 

2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em 4 de abril de 2017, p. 38-39. 
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 Sobre discriminação indireta, Roger Raupp Rios aduz que esconder o propósito discriminatório aponta 

claramente para a continuidade da discriminação que ocorre mesmo diante da luta pelos valor e das 

igualdade e respeito às diferenças. RIOS, Roger Raupp. Direito da antidiscriminação: discriminação 

direta, indireta e ações afirmativas. 2008, p. 117 e ss.  
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Normas que são, portanto, incompatíveis com o princípio da igualdade presente na 

Constituição, como é o caso da norma em análise.
135

 

Os votos que seguem ao término da explanação do Relator são marcados por 

uma característica principal: apesar de enaltecerem o princípio da razoabilidade ou 

proporcionalidade e do direito penal como ultima ratio, permanecem fixos na ideia da 

hierarquia e disciplina necessária no ambiente militar (exceção aos votos da Ministra 

Rosa Weber e Celso de Mello).  

O Ministro Marco Aurélio afirmou não ter dúvida do desrespeito aos direitos 

fundamentais estabelecidopela norma do artigo 235, mas considera ser necessária 

temperança em relação à normativa militar, votando pela procedência apenas do pedido 

subsidiário feito pelo relator.
136

 A mesma linha ―simpatizante‖ foi adotada pelo 

Presidente do Supremo à época, o Ministro Ricardo Lewandowski, argumentando que, a 

partir de 1980, as Forças Armadas passaram a ser predominantemente mistas, votando 

assim pela proibição das relações libidinosas em serviço por considerar que tal 

comportamento pode por em risco a população civil, já que homens e mulheres 

convivem diuturnamente nesse ambiente. Aduz ainda que o crime deve ser interpretado 

à luz do disposto no artigo 9º, II, alínea b, do mesmo diploma, que rege os crimes 
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 A ministra Rosa Weber acompanhou voto do Ministro relator na íntegra, e também o duplo enfoque, 

entendendo que caso a maioria entenda viável apenas o pedido sucessivo ela os acompanhará em um 

segundo momento. Nesse sentido, alegou os princípios da intervenção mínima e da subsidiariedade do 

Direito Penal: ―Acolho, assim, a proposição originária formulada pelo eminente Relator, Ministro 

Roberto Barroso, e voto pela procedência integral da presente arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, para declarar a não recepção do art. 235 do Código Penal Militar pela ordem 

constitucional de 1988‖(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da 

Defesa, Presidente da República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. 

Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em: 4 de abril 

de 2017, p. 66-68).   
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 O Ministro Marco Aurélio constrói sua argumentação traçando um paralelo entre o artigo 235 do 

Código Penal Militar e o artigo 233 do Código Penal: enquanto no CPM ao ato em questão é cominada 

pena de detenção de seis meses a um ano, o artigo 233 do CP preconiza para o ato obsceno a pena de três 

meses a um ano. Vale notar que, diferente das alegações do Ministro Barroso sobre o fato da norma 

decorrer de um decreto-lei, o Ministro Marco Aurélio afirma não guardar ―qualquer ranço – porque, se o 

fizesse, teria que adotar a mesma óptica quanto às medidas provisórias‖ (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da 

República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da República e Congresso Nacional. 

Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em: 4 de abril 

de 2017, p. 48-49). 
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militares e que cuja redação determina que o crime praticado sujeito à administração 

militar deve se dar ―quando em atividade ou situação de atividade‖.
137138

  

O Ministro Edson Fachin ressalta que não desconsidera o princípio da mínima 

intervenção do direito penal, porém lembra que a Constituição em seus artigos 42 e 142 

opta, no âmbito da caserna, ―pela hierarquia e disciplina como elementos fundantes da 

ordem militar‖, afirmando que o tipo penal não ofende os princípios já aventados 

anteriormente, mas se constitui como tutela especial dos princípios basilares das 

instituições militares
139

. Por fim, lembra a seguinte questão: o controle concentrado 

alcança apenas a substantivo do tipo penal em si (homossexual ou não) ou alcança 

também a rubrica do tipo (pederastia)? Por meio de analogia à normatividade do 

preâmbulo da Constituição de 1988, considerou que a rubrica enunciadora do tipo penal 

permanece conectada ao seu preceito normativo, guiando a interpretação e o juízo de 

tipicidade que será realizado pelo intérprete. Nesse sentido, o Ministro entende que a 

rubrica exprime uma postura inadequada uma vez que vincula um juízo 

discriminatório
140

 ao ato libidinoso, devendo, portanto, ser objeto de controle de 
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 A Ministra Carmen Lúcia lembrou que o Plenário enfrentou o tema em 2012, no Habeas Corpus nº 

95.471, para afastar a possibilidade de se cogitar que qualquer atividade, qualquer relacionamento que 

ocorresse fora daquelas atividades (no espaço inclusive de moradia dos militares) pudesse ser considerado 

como incluídos no artigo 235. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do 

Estado da Defesa, Presidente da República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. 

Brasília/DF, 28 de outubro de 2015. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. Acesso em: 4 de abril 

de 2017, p. 53-54).  
138

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. 

Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 

2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em: 4 de abril de 2017, p. 50-51. 
139

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 291/DF. 

Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do Estado da Defesa, Presidente da 

República e Congresso Nacional. Relator Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília/DF, 28 de outubro de 

2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10931627>. 

Acesso em: 4 de abril de 2017, p. 58. 
140

Assim também se dá o voto da Ministra Cármen Lúcia acompanha o voto em relação apenas ao pedido 

sucessivo. Chega a considerar que a expressão ―homossexual ou não‖ é atentatória á liberdade sexual do 

indivíduo, discriminatória e fruto de preconceito. Lembra que grandes nomes da arte e da literatura, por 

exemplo, foram sacrificados por suas escolhas pessoais: ―Em mais de uma ocasião, este Supremo 

Tribunal já garantiu exatamente que os tempos, graças a Deus, são de liberdades. E quanto mais amplas 

forem as liberdades em suas manifestações de pensamento, de vida, de escolha do modo de cada um 

viver, em todos os campos - profissional, sexual, religioso, de crença, de ideologia-, haverá de prevalecer 

o que é exatamente o contrário do que se contém nesta referência‖. No entanto, a Ministra considera ser 

adequado que apenas excluir essas referências é suficiente para afastar o dado preconceito, levando em 

conta que a norma em questão versa acerca de função e desempenho na administração militar. Vota então 

pela procedência parcial do pedido.  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 291/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Ministro do 
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constitucionalidade.
141

 Acolhe apenas o pedido subsidiário também o Ministro Teori 

Zavascki, o único do Plenário ao utilizar o vocábulo correto para adjetivar ―pederastia‖ 

e ―homossexual ou não‖, classificando-os como termos homofóbicos.
142

  

Inúmeras críticas são proferidas ao resultado desse julgamento, mas 

principalmente se questiona em que medida a criminalização de atos libidinosos entre 

adultos pode contribuir para a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas ou em que 

medida tais atos afetam a mesma.  Sob essa perspectiva, o Supremo constitucionaliza a 

criminalização da conduta e não protege os bens jurídicos que menciona, além de 

desconsiderar princípio da igualdade, já que avalia que a prática da conduta no âmbito 

militar é mais grave do que aquela praticada por outros servidores. Desse modo, a 

decisão estaria direcionada a uma ―sanha positivista pelo controle autoritário sobre o 

corpo, presente em nosso ideário político de uma tradição conservadora, 

homogeneizadora e sanitarista, em especial no meio militar‖.
143

 

O Ministro Celso de Melo votou pela integralidade da procedência do pedido, 

alegando os fundamentos que proferiu na ADI 4.277/DF,  ao que ressalta que o Brasil 

há séculos reprime e discrimina os homossexuais, fato que contribui para a 

marginalização e estigmatização desses grupos. Por meio de uma reconstrução histórica, 
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demonstra que essa descriminação tem raízes profundas no nosso passado colonial e em 

práticas sociais menos antigas,
144

 concluindo que ninguém pode ser privado de direitos 

ou sofrer restrições da ordem jurídica por motivo de orientação sexual, trabalhando sob 

a perspectiva da igualdade ao afirmar que: 

Isso significa que também os homossexuais têm o direito 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 

puna, que exclua, que discrimine, que fomente a intolerância, que 

estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua 

orientação sexual.  

Essa afirmação, mais do que simples proclamação retórica, traduz o 

reconhecimento, que emerge do quadro das liberdades públicas, de que o 

Estado não pode adotar medidas nem formular prescrições normativas 

que provoquem, por efeito de seu conteúdo discriminatório (ou 

punitivo), a exclusão jurídica de grupos, minoritários ou não, que 

integram a comunhão nacional.
145

 – grifo nosso. 

Ao votar pela inconstitucionalidade material do artigo 235 do CPM, lembra 

que a pena de prisão imposta à prática de relações homossexuais em ambiente militar 

revela um tratamento normativo que jamais se despojou do preconceito, fato que tem 

levado alguns autores a defender a inconstitucionalidade material desse artigo, não 

obstante precedente desta Corte em sentido contrário.
146

 Desse modo, conclui que 

reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 235 do CPM significaria um rompimento 

com paradigmas históricos para a consolidação de uma ordem jurídica genuinamente 
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inclusiva, sendo então ―imperioso acolher novos valores e consagrar uma nova 

concepção de Direito fundada em nova visão de mundo, superando os desafios impostos 

pela necessidade de mudança de paradigmas‖.
147

 

Nesse sentido, a contemporaneidade se fundaria tanto nos direitos das minorias 

quanto no direito à liberdade e ao desenvolvimento da personalidade, momento em que 

o padrão heteronormativo como forma de hegemonia aos poucos vai sendo 

desconstruído e em seu lugar emergem as identidades coletivas, uma verdadeira 

normatização de ―conquistas civilizatórias‖. Ao Poder Judiciário caberia frear a 

discriminação em relação a determinados seguimentos, salvaguardando a dignidade 

desses grupos, sendoque o Poder Judiciário seria ―o guardião da racionalidade como 

critério‖.
148

  

Apesar das críticas que podemos tecer ao posicionamento do Supremo, 

consideramos haver em sua resposta um pequeno saldo positivo, dado que (I) parece 

estar consolidado o reconhecimento da comunidade LGBT enquanto minoria que 

necessita de proteção (II) há várias menções à obrigação de se combater a 

discriminação. Ainda, há que se ressaltar que apesar de o posicionamento exarado não 

harmonizar em sua totalidade com o pedido do movimento LGBT, o mesmo manifesta-

se de maneira diametralmente oposta aos grupos anti-LGBT mais extremistas (inclusive 

parlamentares e profissionais da área jurídica) que acerca da ADPF 291 assim se 

referem à essas minorias: ―(i) degeneração fisiológica e moral da referida orientação 

sexual; (ii) incapacidade de exercício da profissão militar, por ausência de energia ou 

virilidade; (iii) contrariedade à ―lei de Deus‖; e (iv) identificação dos homossexuais com 

grupo de risco do HIV‖.  

O Supremo parece equilibrar forças, ora cedendo aos grupos LGBT, como foi 

o caso da ADI 4277/ADPF 132, ora pouco avançando nas reivindicações do 
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movimento. Isto é problemático por não prover uma resposta aos direitos 

reivindicados.
149

 Dois momentos do julgamento nos levam a concluir que o tribunal está 

atento às forças que compõe essa disputa: o Ministro Luís Roberto fez questão do que 

chamou de ―cortesia legítima‖ e registrar em Plenário quais foram as entidades de 

direito civil que ―deflagraram ousadamente a discussão‖
150

 ao passo que o Ministro 

Ricardo Lewandowski votou pela proibição das relações libidinosas em serviço não sem 

antes proferir que fora contatado por representantes das Forças Armadas preocupadas 

com o julgamento em questão
151

 – será investigado na Parte II da pesquisa como essas 

forças se relacionam com o Supremo. 
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―Tal prática decisional, a nosso ver, parece estar em conflito com a exigência posta por Ronald 
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CAPÍTULO 3 – TRATAMENTO SOCIAL DOS TRANSEXUAIS: 

USO DE BANHEIROS E MUDANÇA DE NOME 

INDEPENDENTEMENTE DE CIRURGIA 
 

 

Os transexuais têm ou não o direito de utilizar o banheiro de acordo com o 

sexo com o qual se identificam? O tema pouco tem a ver com a questão prática da 

designação homem/mulher na entrada de um sanitário. O que se discute é algo muito 

mais significativo para comunidade das pessoas transexuais ou transgêneros:
152

 o direito 

de se reconhecerem na sociedade e de serem reconhecidos por ela como indivíduos 

pertencentes ao gênero com o qual se identificam.    

Acerca da disputa que envolve o direito dos transexuais serem tratados 

socialmente de forma condizente com sua identidade de gênero,o caso expoente em 

apreciação no Supremo Tribunal Federal é o Recurso Extraordinário nº 845.779-SC, 

que conta com os votos do Ministro Relator Luis Roberto Barroso e do Ministro Edson 

Fachin – os únicos a serem analisados, posto apenas os dois ministros terem votado –, 

tendo o julgamento sido suspenso pelo pedido de vista do Ministro Luiz Fux em sessão 

plenária realizada em 19 de novembro de 2015. 

Sobre a defesa direito das pessoas transexuais mudarem seu nome e sexo 

independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização, traremos à lume as 

ações em cursono Supremo Tribunal Federal: o Recurso Extraordinário 670.422/RS, de 

Relatoria do Ministro Dias Toffoli e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 

4275, deRelatoria do Ministro Marco Aurélio.   
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3.1 – Os transexuais como um grupo de extrema vulnerabilidade 

 

O Recurso Extraordinário nº 845.779-SC foi aviado em uma ação de dano 

moral decorrente da discriminação de gênero sofrida pela transexual Ama, praticada por 

seguranças da Beiramar Empresa Shopping Center Ltda., estabelecimento localizado na 

cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. No caso em questão, a recorrente Ama, que 

se identifica como trans mulher (cujo nome de registro é André dos Santos Fialho), 

sustentou que foi impedida de utilizar o banheiro feminino de forma vexatória por 

funcionários do shopping. O estabelecimento alegou que a presença da transexual no 

banheiro feminino causaria embaraço às demais mulheres. Diante da situação 

constrangedora à qual Ama foi submetida, ela não conseguiu controlar suas 

necessidades fisiológicas, acabando por defecar nas próprias vestes e ainda tendo que 

passar pelo constrangimento de fazer uso do transporte coletivo para retornar à sua 

residência.
153

  

A sentença de primeiro grau condenou o shopping ao pagamento de 

indenização por danos morais à recorrente no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais).Contudo,em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 

julgou que a conduta adotada pelos funcionários do shopping (impedir a transexual de 

utilizar o banheiro feminino) não foi reprovável, além de considerar que a prova 

testemunhal não comprovara abordagem discriminatória nem agressiva. O acórdão 

sustentou, principalmente, que não havia elementos probatórios que confirmassem a 

tese de ato discriminatório contra a recorrente, asseverando, portanto, a inexistência de 

ato ilícito mediante uma situação que apenas causa ―mero dissabor‖. Nesse contexto, 

defende o dano moral como passível de obrigação de indenizar somente caso haja 

alguma ofensa a direito personalíssimo, afastando, então, a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao alegar não haver defeito na prestação do serviço, mas apenas 

mero aborrecimento.
154
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O recurso extraordinário foi inadmitido na origem na medida em que se avaliou 

que o mesmo pretendia rediscutir o mérito da questão com o pretexto de violação do 

princípio da dignidade humana. A lesão aos artigos constitucionais foi considerada 

como ofensa reflexa ao texto constitucional, e só.
155

 Contra tal decisão foi interposto 

agravo pela parte, convertido pelo Ministro Luís Roberto Barroso em recurso 

extraordinário. Na ocasião, o ministro compreendeu que o caso em comento ultrapassa 

os limites da interpretação de normas infraconstitucionais: trata-se de ―projeção social 

da identidade do indivíduo, aspecto diretamente ligado à dignidade da pessoa 

humana‖.
156

 A Repercussão Geral foi então conhecida por envolver discussão sobre o 

alcance de direitos fundamentais de minorias e por não se tratar de um caso isolado.
157

 

Propomos análise dos argumentos mais contundentes utilizados pelos amici 

curiae LIDIS e CLAM
158

 para obter o êxito em relação à demanda.  

                                                                                                                                                                          
PROVIDO DA RÉ E PREJUDICADO O DO AUTOR. ‗O dano moral somente ingressará no mundo 

jurídico, com a subseqüente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado 

ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extra-patrimonial não possui 

virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano 

moral passível de ressarcimento. Para evitar a abundância de ações que tratam de danos morais 

presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero 

desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de 

contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada 

envergadura‘ (doutrina). Inaplicável a responsabilidade objetiva prevista no Código 

Consumerista aos fatos ocorridos no interior de shopping center que não guardam relação com defeito ou 

fato do serviço. Para que se caracterize o ato ilícito, necessária se faz a conjugação de três requisitos, 

quais sejam, fato lesivo causado pelo agente, a ocorrência de dano moral ou patrimonial e o nexo causal 

entre o dano e a conduta do agente. Ausente um desses elementos, o pedido de indenização deverá ser 

julgado improcedente.‖ – grifo nosso. 
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BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da 

República. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/Con 

sultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=4657292>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RELATOR MIN. LUIS ROBERTO 

BARROSO. BRASÍLIA, 23 DE OUTUBRO DE 2014. ―TRANSEXUAL. PROIBIÇÃO DE USO DE 

BANHEIRO FEMININO EM SHOPPING CENTER. ALEGADA VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E A DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO 

GERAL. 1. O recurso busca discutir o enquadramento jurídico de fatos incontroversos: afastamento da 

Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Constitui questão constitucional saber se uma pessoa pode ou não 

ser tratada socialmente como se pertencesse a sexo diverso do qual se identifica e se apresenta 

publicamente, pois a identidade sexual está diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e a 

direitos da personalidade. 3. Repercussão geral configurada, por envolver discussão sobre o alcance de 

direitos fundamentais de minorias – uma das missões precípuas das Cortes Constitucionais 

contemporâneas –, bem como por não se tratar de caso isolado. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=52697

66> Acesso em 22 de novembro de 2016. (grifo nosso). 
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 O Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do RE, e a decisão atingirá, no mínimo, 778 

processos semelhantes, que foram objeto de suspensão enquanto aguardavam julgamento do RE em 

questão. 
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A ANIS (Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero), a ABGLT (Associação Brasileira de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), o CLAM (Centro Latino-Americano em 

Sexualidade e Direitos Humanos) e o LIDIS (Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, 

Políticas e Direitos) foram admitidos como amici curiae.  
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Não obstante a matéria que tenha dado causa ao pedido se referir a danos 

morais decorrente de uma relação de consumo, devido ao tratamento vexatório com o 

qual a recorrente foi tratada em um estabelecimento comercial ao tentar utilizar o 

banheiro do local de acordo com o sexo com o qual se identifica,
159

 reside, por trás 

dessa demanda, um significado. O que permeia a intenção da lide é a resposta sobre se o 

Supremo Tribunal Federal (re)conhece a identidade de gênero de Ama – por isso o 

nome da demanda ―sobre o direito de transexuais serem tratados socialmente de forma 

condizente com sua identidade de gênero‖ – que apesar de possuir sexo biológico 

masculino, a recorrente seidentifica, se veste e se porta como indivíduo do sexo 

feminino. Entendemos que a questão que abarca o tema ―danos morais em 

estabelecimento comercial‖ é questão menor, mero pretexto, já que o pedido diz 

claramente da necessidade do Tribunal declarar que (i) ―a Constituição impõe que as 

pessoas sejam tratadas de acordo com o gênero por meio do qual se identificam, 

afirmam e manifestam‖, e que (ii) é inconstitucional o tratamento discriminatório que 

vede ou imponha ônus excessivos a determinadas expressões de gênero – notadamente, 

à transexualidade‖.
160

 O documento ainda se baseia no direito à integridade-psicofísica, 

na liberdade de expressão e no direito à privacidade, garantidos pela Constituição de 

1988 no artigo 5º, incisos III, V, IX, X).
161

  

A sociedade quer determinar que cada indivíduo tenha adequado ao sexo 

biológico a sua percepção identitária, pressupondo-se que deve existir uma conexão 

entre o sexo do corpo (genitália masculina ou feminina) e identidade de gênero (o 

sentimento ou convicção de ser homem ou mulher). Dada essa almejada determinação, 

o indivíduo deveria então manifestar comportamentos adequados ao seu sexo biológico, 
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 Tratamento incompatível principalmente com os princípios fundamentais contidos na Constituição de 

1988, que prevê a proteção da dignidade humana, o direito geral de liberdade que assegura a autonomia 

dos indivíduos de escolher seus planos de vida e que consagra o princípio da igualdade e do direito ao 

reconhecimento.  PETIÇÃO LIDIS E CLAM. Disponível em: <http://uerjdireitos.com.br/wp-
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Constituição de 1988: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes. III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante; V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 

artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; X - são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.  
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expressando papéis bem definidos de ―homem ou mulher‖,
162

 mas não é o que acontece 

com os transexuais. Simplificadamente, mulher trans é toda pessoa que reivindica o 

reconhecimento social e legal como mulher, adotando nome e aparência feminina e o 

contrário, homem trans é aquele indivíduo que reivindica o reconhecimento social e 

legal como homem.
163

 O transexual não apresenta anomalia de genitália ou problemas 

de gênero (pois se manifesta de acordo com o gênero que entende pertencer), sendo a 

sua transgressão justamente a incompatibilidade entre o seu sexo biológico e a 

manifestação de gênero oposto, ou seja, reside no ―fato de não cumprir o destino que lhe 

foi traçado‖.
164

 

Como já mencionado, a crença na orientação sexual ou identidade de gênero 

como sendo uma ―opção‖ é incorreta, na medida em que não é possível adquirir ou 

descartar tal condição.Manifestar ou nomear a sua identidade sexual pode significar um 

ato político, afirmação de pertencimento e tomada de posição ativa diante de um 

sistema que hostiliza e reprime a expressão da diversidade.
165

 No caso da recorrente 

Ama, resta claro o sentido político de tentar fazer valer o respeito à sua identidade de 

gênero, inclusive recorrendo à última trincheira da cidadania para pleitear esse direito.  

Em que pese o avanço das pesquisas nos últimos anos sobre o tema, os 

discursos médicos acerca da transexualidade ainda são discursos predominantemente 

normativos,
166

 sendo o acesso à cirurgia de redesignação sexual condicionado a critérios 

estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Federal de Medicina, que acabam por 
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 SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 31. 
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DE JESUS, Jaqueline Gomes. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos. 2012. (p. 
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 BARBOZA, Heloisa Helena. Procedimentos para redesignação sexual: um processo bioeticamente 

inadequado. 2010. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP, Fiocruz, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=187443>. 

Acesso em 17 mai 2017 p. 69. 
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―Dessa forma, escolher e nomear intencionalmente uma identidade sexual pode ser um ato político. 

Dizer "eu sou gay", ou "eu sou lésbica", ou "eu sou bissexual" pode significar uma afirmação de 

pertencimento e uma tomada de posição diante das normas sociais que condenam, hostilizam ou 

reprimem a expressão da diversidade de orientação sexual. O sentido político e estratégico dessas 

afirmações da identidade sexual como "condição" fica evidente diante das inúmeras situações cotidianas 

de intolerância, injustiça, discriminação e violência vividas por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais, para não falar das tentativas espúrias de promover sua "cura" ou sua "reabilitação". Essas 

categorias de identidade podem ter o poder de organizar e descrever a experiência de sexualidade vivida 

por muitas pessoas e serem instrumentais para que tal vivência possa ser fruída e defendida como 

legítima e digna de respeito‖. SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do 

movimento homossexual ao LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 33. 
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 SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 156. 
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definir o transexual de forma patologizante: ―(...) Considerando ser o paciente 

transexual portador de desvio psicológico permanente de identidade sexual, com 

rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou auto-extermines‖.
167

 Ainda, é 

determinada a idade mínima de 21 anos para o transexual submeter-se a cirurgia, sendo 

necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.
168

  

Os travestis e transexuais são as minorias mais marginalizadas da sociedade, 

inclusive por parte do próprio movimento LGBT, tendo a alta taxa de rejeição sofrida 

por esse grupo contribuído para que esses indivíduos muitas vezes se enveredem pela 

prostituição e tráfico de drogas.
169

    

 Isso porque na tentativa de depurar a homossexualidade de seu aspecto 

marginal e associá-la a uma imagem pública mais respeitável, o movimento acabou por 

excluir de si parte significativa que não se enquadrava nessa realidade – principalmente 

os transexuais e os travestis, que não faziam parte do grupo de homossexuais com um 

apelo maior à estética e ao status financeiro.
170

 A discriminação contra transexuais e 

travestis dentro do grupo LGBT tem origens pregressas, encoberta no discurso de João 

Antonio Mascarenhas no plenário da Assembleia Nacional Constituinte, em 1987, em 

que criticou o preconceito da mídia por não diferenciar homossexuais e travestis, 

posição externada também no Lampião (à época jornal de cunho político com enfoque 

na homossexualidade): 
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 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RESOLUÇÃO CFM nº 1.955/2010 Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. Acesso em 11 de junho de 

2017.  
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―Art. 4º Que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá a avaliação de equipe 

multidisciplinar constituída por médico psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente 

social, obedecendo os critérios a seguir definidos, após, no mínimo, dois anos de acompanhamento 

conjunto: 1) Diagnóstico médico de transgenitalismo; 2) Maior de 21 (vinte e um) anos; 3) Ausência de 

características físicas inapropriadas para a cirurgia‖(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. 

RESOLUÇÃO CFM nº 1.955/2010 Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1955_2010.htm>. Acesso em 11 de junho de 

2017). 
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 Devido à transfobia presente na sociedade brasileira, a maioria dos transexuais acabam enveredando 

pela prostituição, muitas vezes sendo esse o seu único meio de subsistência, fato que os torna mais 

vulneráveis aos vários tipos de violência, inclusive a sexual. Dados do Relatório sobre Violência 

Homofóbica no Brasil do ano de 2013 revelam que a população LGBT é prática do ―estupro corretivo‖, 

infelizmente ainda presente na sociedade brasileira. (Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil: ano de 2013. Disponível em: 

<http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/dados-estatisticos/Relatorio2013.pdf >. Acesso em 17 de maio de 

2017). 
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 SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao 

LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 126-127. 



68 
 

Os programas de rádio, especialmente os programas de televisão e os 

programas do chamado teatro-revista, em geral, exibem o que eles 

resolveram construir, elaborar como protótipo do homossexual brasileiro. O 

homossexual aparece como um travesti ou quase isso. Enfim, aparece 

imitando uma mulher, e uma mulher vista pelo ângulo machista. Na 

imprensa, o preconceito também é freqüente e algumas vezes de forma 

velada... Estabelece uma falsa sinonímia, por exemplo, entre 

"homossexual" e "travesti-prostituto"... Frisa a homossexualidade de um 

delinqüente, quando a orientação sexual desse não tem nada a ver com o 

delito. Induz, gratuita e erroneamente, uma vinculação pretensamente 

automática entre a homossexualidade e o submundo, especialmente com a 

prostituição e o tráfico de drogas, quando, no corpo da notícia, nada existe 

que corrobore a afirmação.
171

 (grifo nosso) 

Aparentemente, o trecho é um desabafo acerca do preconceito contra 

homossexuais. No entanto, revela não haver nenhuma preocupação quanto à imagem do 

travesti ou transexual, conquanto a imagem do homossexual não possa ser associada a 

ambos.  

Em consonância com as reivindicações do movimento LGBT, a petição dos 

amici curiae LIDIS e CLAM trabalha com a seguinte argumentação: desenha o 

panorama da transexualidade no Brasil hoje, razão para trazer os dados da violência à 

qual esse grupo resta submetido; faz a conexão necessária entre o tratamento recebido 

pela transexual no shopping center (ocasião que originou a demanda), alegando 

violação do preceito fundamental da dignidade da pessoa humana, princípio localizado 

no inciso III, artigo 1º da Constituição da República, além da necessidade de se 

assegurar a indenização por dano moral em caso de violação da intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, de acordo com os incisos V e X do artigo 5º 

da Constituição.
172

  

Ponto constantemente abordado pelo movimento LGBT é a questão da 

violência, marginalização e estigma ao qual o grupo dos transexuais é submetido. Nesse 

sentido, a petição atenta para as elevadas taxas do crime de transfobia no Brasil, além de 

narrar situações de discriminação vivenciadas por transexuais, revelando um dos grupos 

mais marginalizados socialmente. A estratégia dos amici curiae é, então, partir de dados 

fáticos, para posteriormente encontrar o direito.  
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Assim, o argumento gira em torno da violação de direitos fundamentais, 

princípio da dignidade e reconhecimento dos direitos da população LGBT; e da 

prestação jurisdicional enquanto ação afirmativa de proteção da minoria trans. 

A petição traz os dados do Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil do 

ano de 2011/2012, onde se concluiu que travestis são as maiores vítimas de violência 

contra LGBTs, sendo alvo de 50,54% dos atos registrados em 2011 e de 51.68% em 

2012, sendo também os casos mais graves de violência, pois envolvem lesões corporais 

e homicídios com maior frequência;
173

 também, das violações analisadas em 2011, 

17,4% são referentes a tráfico de pessoas relacionado à exploração sexual de pessoas 

trans.
174175

  

Os dados mais atuais sobre violência transfóbica no Brasil datam de 2016, em 

pesquisa da Rede Europeia Transgender Europe (TGEU), que aponta que o Brasil é o 

país que mais mata pessoas trans e gênero-diversas no mundo.
176
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 Uma ocorrência de transfobia de grande repercussão no Brasil ocorreu durante o processo de 

desenvolvimento da presente pesquisa, em março de 2017 a transexual Dandara foi torturada e morta e as 
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 Anteriormente os dados eram mapeados por grupos com pouca sensibilidade à causa trans (geralmente 
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Apesar das pesquisas brasileiras demonstrarem que os travestis e transexuais 

são os mais atingidos pela violência, o número de denúncias aos canais oficiais do 

Estadoé baixo. Esses fatos que revelam que a população trans é negligenciada inclusive 

pelo poder público, que oferece pouco ou quase nenhuma medida de amparo a esse 

grupo.
177

 Ainda, a maioria das denúncias realizadas não é feita pela vítima, mas por 

terceiros, o que a antiga Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

aponta como sendo uma possível naturalização da violência sofrida
178

. Da mesma 

forma, o preconceito fica evidenciado também na medida em que os dados do último 

Relatório da SDH (2013) concluem que a mídia privilegia noticiar as violações contra 

as travestis e transexuais quando se encontram em situação de prostituição, e geralmente 

associa a violência praticada contra elas ao tráfico de drogas e ao perigo inerente da 

prostituição de rua,
179

 como se as transexuais ou travestis estivessem contribuindo para 

a violência que é praticada por terceiros contra si, ou seja, um claro processo de 

culpabilização da vítima.  

A parte alega, então, que tal situação permite que o Supremo Tribunal Federal 

manifeste, de maneira clara, o seu entendimento sobre os avanços na proteção da 

dignidade humana das minorias, o que contribui para a inserção e aceitação das 

diferenças que existem na sociedade. 

No tópico a seguir, nos propomos a uma análise da estrutura conceitual dos 

votos que já foram proferidos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 845.779-SC 

no Supremo Tribunal Federal, as apreciações convergentes dos Ministros Luís Roberto 

Barroso (relator) e Edson Fachin sobre a matéria. Os ministros desenvolvem a 

perspectiva da igualdade e reconhecimento, indicando a necessidade de se combater 

aquelas práticas inferiorizadoras e estigmatizantes de grupos marginais por 
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estatisticos/Relatorio2013.pdf>. Acesso em 17 de maio de 2017. 
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considerarque tais circunstâncias diminuam o seu valor intrínseco enquanto ser humano, 

sendo os transexuais parte desse grupo excluído.
180

  

 

3.2 – Como vota o Relator? A dignidade como valor intrínseco e como 

autonomia e o princípio democrático de proteção às minorias 

 

O Ministro Relator Luís Roberto Barroso constrói a sua tese a partir de quatro 

premissas:  

(I) Os transexuais são uma das minorias mais marginalizadas e 

estigmatizadas na sociedade;  

(II) A incompreensão, o preconceito e a intolerância acompanham os 

transexuais durante toda a sua vida e em todos os meios de convívio social;  

(III) Atualmente, a transexualidade é considerada uma patologia, mas é 

preciso olhar o problema dos transexuais sob a perspectiva do direito ao 

reconhecimento;  

(IV) A verdade é que não se trata de uma doença, mas de uma condição 

pessoal, e, logo, não há que se falar em cura.
181

  

Sobre a transexualidade enquanto patologia, o Ministro propõe, de modo 

estratégico, uma mudança de foco. Ao mesmo tempo em que alega que os transexuais se 

beneficiaram do reconhecimento da transexualidade como patologia, quando foi então 

inserida no rol de doenças psiquiátricas, o que tornou possível, por exemplo, a cirurgia 

de redesignação de sexo pelo SUS e a alteração de nome de registro civil,
182

 considera 

que a patologização da transexualidade reforça o preconceito contra o grupo em 

questão, já bastante vulnerável.  
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No entanto, de modo paradoxal, a patologização é tratada como 

superficialidade pelo Ministro, ao indicar que a apreciação do tema pode tomar um 

ponto de vista ainda mais profundo: a perspectiva filosófica da dimensão da igualdade 

como reconhecimento – terceira dimensão da igualdade no mundo contemporâneo, que 

figura ao lado da igualdade formal e da igualdade material.
183

 Mesmo que tal 

perspectiva tenha sido aventada em votos anteriores, ressaltamos que no voto do 

Recurso Extraordinário nº 845.779, o Ministro Barroso faz uma análise mais refinada.  

Nessa toada, o Ministro Luís Roberto Barroso citaNancy Fraser para assinalar 

que a igualdade como reconhecimento precisa lutar contra a injustiça cultural ou 

simbólica, que não aceita aqueles que fogem dos padrões dominantes.
184

 Mas se a 

perspectiva da igualdade como reconhecimento é assimilada, se prevalecer o respeito 

diante daqueles fatores que nos distinguem, não há necessidade de incorporação de 

padrões culturais majoritários, que acabam caindo por terra perante um mundo aberto às 

diferenças.
185

 Em resumo, o Ministro Relator defende que ninguém é obrigado a aderir a 

um projeto hegemônico da sociedade contra a sua própria natureza – incluindo o grupo 

dos transexuais.  

Nota-se que o relator prossegue na última premissa com uma estratégia 

cautelosa, cercando-se de dados concretos e alegações filosóficas para embasar sua 

decisão, tratando a transexualidade como ―algo que existe‖, uma condição pessoal.
186

  

Mas se a igualdade como reconhecimento enquanto abordagem filosófica não é 

suficiente para encerrar a contenda, a perspectiva jurídica é capaz de aperfeiçoar o 

argumento do direito fundamental dos transexuais serem tratados socialmente de acordo 
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com a sua identidade de gênero. Percorrendo esse sentido, o Ministro Luís Roberto 

Barroso elenca três fundamentos a partir dos quais esse direito se justifica: a dignidade 

como valor intrínseco, dignidade como autonomia e o princípio democrático de 

proteção às minorias.
187

 A transexualidade é fator indissociável do modo de ser das 

pessoas transexuais, não sendo característica secundária ou acessória passível de ser 

separada da existência humana desses indivíduos, de modo que a exclusão pela 

condição hereditária fere a proteção constitucional da dignidade humana. ―Trata-se 

concretamente do direito de existir no mundo como se é e de ser respeitado como 

pessoa única e irrepetível
‖
.
188

 

A dignidade como valor intrínseco é parte do conteúdo da dignidade humana 

eimpõe ao Estado que assegure a todos esse mesmo valor, ou seja, comigual respeito e 

consideração. É do valor intrínseco  que decorre a máxima kantiana que preconiza que 

cada pessoa é um fim em si mesmo, não um meio para realizações coletivas. Nesse 

sentido, o padrão cultural heterossexual impõe aos ―desviantes‖ um rótulo negativo, 

momento em que os transexuais acabam tendo o seu valor intrínseco desrespeitado.
189

  

A dignidade como autonomia traz o direito ao livre-arbítrio, o direito de cada 

um ―ser quem é‖, já que não se faz opção entre a heterossexualidade, homossexualidade 

ou transgênero, tratando-se de um fato da natureza na visão do Ministro. É fundamental 

notar a escolha das palavras feita pelo Ministro Luís Roberto Barroso para expressar o 

seu ponto: ―Ninguém escolhe ser heterossexual, homossexual ou transgênero. É um 

destino, um fato da natureza. Não respeitar essas pessoas é não respeitar a natureza ou, 

para os que creem, é não respeitar a criação divina‖,
190

 argumento (ou estratégia) que 

parece trazer para o lado dos movimentos progressistas a questão religiosa, tão 

reivindicada pela resistência conservadora, a qual defende concepções rígidas de família 
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e moralidade e que se ancora, muitas vezes, na matriz religiosa para tanto.
191

 É claro que 

esta pode ser uma leitura benevolente para com o voto; por outro lado, ela retoma uma 

perspectiva conciliatória muito presente nas posições do Ministro Barroso. 

Sobre o terceiro fundamento que compõe o voto, o Ministro Relator discute a 

proteção às minorias como um papel do Supremo Tribunal Federal.
192

 Ao lado dos 

papéis tradicionais – invalidação de lei inconstitucional, cumprindo o papel 

contramajoritário, e consideração de demandas que não foram atendidas no curso do 

processo político majoritário, cumprindo um papel representativo – o STF, no 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso, cumpre um papel presunçosamente 

iluminista:  

 (...) 

É o papel que a Suprema Corte Americana exerceu em Brown, é o papel da 

Corte Sul-Africana quando prescreveu a pena de morte e quando o STF 

endossou as uniões homoafetivas. Ele não é contramajoritário, pois não se 

está invalidando uma lei, não é representativo, pois não corresponde à 

vontade majoritária brasileira, é um papel iluminista, de fazer valer a 

razão materializada na constituição sobre os preconceitos que muitas 

vezes acometem as grandes massas.
193

(grifo nosso) 

A afirmação do Ministro Luís Roberto Barroso
194

 é deveras criticada na 

medida em que torna o Supremo a ―razão da sociedade‖.
195

 Essa crítica será retomada 
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na Parte 2, já que a teoria do constitucionalismo democrático como proposta de estudo 

se contrapõe a essa visão, fazendo críticas aos tribunais como ―fóruns de princípio‖ que 

excluem a participação popular. Nessa toada, deve ser reconhecido que é possível queos 

movimentos sociais farão reivindicações sobre os significados da Constituição e os 

tribunais aplicarão os direitos fundamentais. 

É proposta a tese de que os transexuais têm direito de serem reconhecidos de 

acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiros de acesso 

público.Pondera-se que o suposto incômodo das mulheres cisgêneros de usar um 

banheiro feminino com uma trans é inferior ao incômodo da trans mulher usar o 

banheiro masculino.
196

  

O Ministro Marco Aurélio indaga se a identidade de gênero se daria em relação 

à aparência, ao registro civil (no caso de Ama não houve troca de nome no registro 

civil) ou ao aspecto psicológico. Ainda questionando se a funcionária do shopping teria 

abordado a recorrente se a mesma possuísse de fato aparência feminina, o mesmo insiste 

que nas premissas do acórdão não consta que a recorrente tem ―todo um aspecto 

feminino‖. A resposta do Relator é de que a questão envolve um ―componente de 

extravagância, que gera o preconceito‖, mas esclarece que tomou a decisão com base na 

informação de que a recorrente tem aparência feminina, apesar das singularidades que 

envolvem o caso.  

Propomos um questionamento: e se Ama, apesar de transexual, não possuísse 

uma aparência inequivocamente feminina (ou masculina), à ela poderia ser negado o 

                                                                                                                                                                          
http://www.osconstitucionalistas.com.br/contramajoritario-representativo-e-iluminista-o-supremo-seus-

papeis-e-seus-criticos 
195

 Nesse sentido, Cf. STRECK, Lenio Luiz; DE PAULO BARRETTO, Vicente; DE OLIVEIRA, Rafael 

Tomaz. Ulisses e o canto das sereias: sobre ativismos judiciais e os perigos da instauração de um 

―terceiro turno da constituinte‖. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, v. 

1, n. 2, p. 75-83, 2010. Cf. STRECK, Lenio Luiz. Questionando o ativismo judicial ou ―de como 

necessitamos de uma teoria da decisão‖. APOIO-UNISAL, v. 30, n. 1, p. 11, 2014. 
196

 O Ministro Barroso lembra que tratar alguém como quer, chamando-o de ―senhor ou senhora‖ não 

restringe nenhum direito fundamental daquele que faz a referência e o contrário, negar o pronome 

feminino a quem se identifica com o sexo feminino constitui uma rejeição ao seu modo de vida. [...] 

―Portanto, ao se fazer esta ponderação, tem-se uma restrição leve ao direito à privacidade versus uma 

restrição intensa aos direitos à igualdade e à liberdade. A diferença entre os níveis de restrição aos 

direitos em potencial conflito, somada ao maior peso a ser dado às liberdades existenciais, revela que a 

solução constitucionalmente adequada consiste no reconhecimento do direito dos transexuais serem 

socialmente tratados de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive no que se refere à utilização de 

banheiros de acesso público‖. Anotações para o voto oral. Disponível em: 

<http://s.conjur.com.br/dl/transexuais-re-845779-voto-barroso.pdf>. Acesso em 13 de março de 2017, p. 

10. 



76 
 

direito de acessar o banheiro de acordo com o sexo com o qual se identifica? Sob uma 

abordagem das teorias queer,percebe-se que o voto questiona a imposição de um padrão 

cultural, mas não se furta desse padrão quando do seu julgamento, inserindo suas 

decisões em uma ótica normativa e polarizada da heterossexualidade, jáque justifica que 

a recorrente ―tem uma aparência feminina‖ em uma lógica binária homem/mulher, 

heterossexualizada. É, então, uma tentativa de normalização dos sujeitos em 

contraposição a uma ideia de sexualidade plural,
197

 ―afetando algo essencial para o 

modo único, irrepetível e original da pessoa; inviabilizam-se também as condições sem 

as quais a auto-determinação e a liberdade sexuais simplesmente deixam de ser 

possíveis‖.
198

 

 

3.3 – A resposta do Ministro Edson Fachin: a mera abordagem da 

transexual como violação da sua dignidade199
 

 

Repetindo a lógica do Ministro Relator, o Ministro Edson Fachin adota a 

estratégia de partir dos dados da aterradora violência àqualos transexuais são 

submetidos no nosso meio social como premissa do seu voto. Nesse sentido, chega a 

mencionar o conteúdo do parecer da Procuradoria-Geral da República e dos amici 

                                                           
197

A teoria queer tem como objeto a instabilidade e a precariedade de toda identidade, colocando a 

naturalização e superioridade da heterossexualidade em cheque. MISKOLCI, Richard. A Teoria Queer e a 

Sociologia: o desafio de uma analítica da normalização. Sociologias, Porto Alegre, n. 21, p. 150-182, 

June 2009 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

45222009000100 008&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 04 set. 2016. 
198

RAUPP RIOS, Roger; HERTZOG RESADORI, Alice. Direitos humanos, transexualidade e ―direito 

dos banheiros‖. Revista Direito e Práxis, v. 6, n. 12, 2015, p. 211. 
199

 ―Da conversação constante entre seres humanos dotados das mais diferentes especificidades e 

peculiaridades, parte-se da apreensão daquilo que se faz presente no colorido da vivência real - a força 

constitutiva dos fatos, também ela fonte de normatividade - [...] isso aqui eu posso usar, muito 

importante, e que permite que se desvelem sentidos e se compreenda o Direito não como mera operação 

mecânica, mas como constante processo dialógico (Que pretende provocar discussão, debate, diálogo) 

cuja toada, como não poderia deixar de ser, é dada pela narrativa constitucional em que nos inserimos‖. 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da 

República. Voto do Ministro Relator, Luís Roberto Barroso. Data de julgamento: 19 de novembro de 

2015. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/transexuais-re-845779-voto-barroso.pdf>. Acesso em 13 

de março de 2017, p. 2). 



77 
 

curiae (CLAM e LIDIS), que revelam que o fato que se apresenta envolve o tema mais 

amplo da segurança e integridade de uma minoria específica.
200

 

Mas como ele costura o seu argumento? Partindo do único fato incontroverso 

que compõe a lide, de que uma transexual mulher foi abordada por funcionária do 

shopping que solicitou que a mesma fizesse uso do banheiro masculino. O Ministro 

Edson Fachin considera essa ocorrência ser suficiente para compor o seu voto e, a partir 

daí, deve-se investigar as suas consequências jurídicas. Nesse ponto, o Ministro é 

arrojado, pois, diferente do Ministro Barroso, não constrói a argumentação a partir da 

dúvida acerca da abordagem da transexual ter ocorrido de forma vexatória ou não, 

suspeita que foi aceita pelo acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que votou 

pelo não provimento da ação. Assim, não deixa a discussão pairar em torno de um fato 

controverso, qual seja, o impulso consciente discriminatório do estabelecimento. 

Desse modo, sublima a questão para algo mais ambicioso: ao tratar apenas do 

fato incontestável de que a uma trans mulher foi determinadoque utilizasse o banheiro 

masculino, o Ministro desvia dos primeiros juízos subjetivos que compõemo problema. 

Objetivamente, o que se quer julgar de fato é se a recorrente tem ou não o direito de ser 

reconhecida como mulher, é o que dá título a ação. Nesse ponto, o Supremo foge da 

argumentação trazida até agora pelos tribunais a quo, que discutiam se ocorreu uma 

abordagem vexatória ou não.  

Os postulados do Direito Internacional são trazidos à baila, já que o 

votopressupõe que as cláusulas constitucionais são fortalecidas à sua luz. Desse modo, 

afirma que o postulado maior da não-discriminação dialoga com o disposto no Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, devendo a lei garantir igual e eficaz 

proteção contra qualquer forma de discriminação, ao que inclui nesse rol as mulheres e 
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os homens transexuais.
201

AIntrodução aos Princípios de Yogyakarta, documento 

apresentado no Conselho de Direitos Humanos da ONU que versa sobre a aplicação da 

legislação internacional sobre direitos humanos em relação à orientação sexual e 

identidade de gênero, é também lembrada para abordar  a identidade de gênero como 

uma experiência individual que cada um tem em relação ao seu gênero, que pode ou não 

corresponder ao sexo biológico.
202

   

Nesse diapasão, o Ministro prossegue em sua argumentação rejeitando 

condicionar o reconhecimento da identidade de gênero a uma cirurgia e aborda a dupla 

dimensão da identidade de gênero. Para tanto, cita a tese ―Transexualidade e Direitos 

Humanos‖ defendida na Universidade de São Paulo por Camila de Jesus Mello 

Gonçalves, que afirma que exigir de um transexual uma cirurgia para o reconhecimento 

de mudança de gênero representa uma dupla violação de direitos na medida em que:(I) 

o indivíduo é primeiro discriminado por conta da sua identidade de gênero diferente 

registro;e (II),desrespeitado em sua integridade física, uma violação à autonomia e ao 

direito à integridade, não sendo razoável tal exigência.Com isso, já se apresenta um 

posicionamento para o tópico seguinte, a mudanças de nome e sexo independente de 

cirurgia.
203

 

                                                           
201

 (Artigos 2º, 1, e 26), abaixo transcritos: "ARTIGO 2º 1. Os Estados Partes do presente pacto 

comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam 

sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por 

motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, situação econômica, nascimento ou qualquer condição. ARTIGO 26. Todas as pessoas são iguais 

perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a igual proteção da Lei. (BRASIL, Supremo 

Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da República. Voto do Ministro 

Edson Fachin. Data de julgamento: 19 de novembro de 2015. Disponível em: 

<http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779 %20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin. 

pdf>. Acesso em 13 de março de 2017, p. 6-7). 
202

 Nele se consigna logo de partida em seu preâmbulo que identidade de gênero: "(...) como estando 

referida à experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao 

gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o sentimento 

pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por 

meios médicos, cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de vestir-se, o 

modo de falar e maneirismo". (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. 

Procuradoria Geral da República. Voto do Ministro Edson Fachin. Data de julgamento: 19 de novembro 

de 2015. Disponível em: <http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-

%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf>. Acesso em 17 de março de 2017, p. 6-7). 
203

―Em tal circunstância, exigir a intervenção cirúrgica como condição para o reconhecimento da 

identidade de gênero pode acabar implicando uma violação à autonomia e ao direito à integridade, na 

hipótese em que a pessoa se submeta à operação coagida pela necessidade de obter a adequação entre a 

sua aparência e a sua qualificação jurídica, sendo forçada a concordar com a mudança em seu corpo 

para ter reconhecido seu gênero e identificação. (...) Nessa hipótese, a cirurgia, ao invés de concretizar o 

exercício de liberdade e do direito à integridade psicofísica, em prol do desenvolvimento da 

personalidade, realizar-se-ia como forma de evitar a discriminação; ou seja, acabaria consistindo em 

uma segunda violação de direitos, agora sobre a integridade física de quem já sentia discriminado por 
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Em relação à dupla dimensão acima delineada, o Ministro relembra que na 

ocasião do 23º Colóquio sobre Direito Europeu, realizado na Universidade de 

Amsterdam, na Holanda, o professor Stéfano Rodotá traz a expressão ―esfera privada‖, 

algo que é construído direta e continuamente pelo indivíduo, resultado de interação 

entre a vida privada e a sociedade, que também passa a contribuir para a demarcação da 

identidade pessoal e para a identidade sexual, citando também o parecer da 

Procuradoria-Geral da República de que é necessário ―um mínimo de exteriorização 

dessa vontade de se identificar como do sexo oposto‖.
204

 

Ora, se presente a exteriorização da vontade de se identificar como pertencente 

ao sexo oposto, não se fazendo necessária uma cirurgia para que o indivíduo possa ser 

reconhecido portando essa ou aquela identidade de gênero (isso seria uma violação da 

sua integridade física) e, principalmente, se a interação entre a sociedade e o que é 

privado é elemento para a definição da identidade pessoal e sexual, conclui-se que resta 

violada a dignidade de um indivíduo quando esta interação se constituiu como elemento 

perturbador da identidade do transexual. Esse é o ponto do Ministro Edson Fachin: 

rejeita a questão subjetiva da abordagem vexatória e afirma que a violação da dignidade 

da recorrente já está demonstrada quando a mesma externaliza a sua identidade de 

gênero, a sua vontade de ser reconhecida como mulher, e ainda sim é tratada como 

indivíduo do sexo masculino.
205

  

Ao final, pontua que existe um potencial de tumulto a ser gerado pela entrada 

de uma trans mulher em um banheiro masculino e de um trans homem em um banheiro 

feminino, aí sim um grau de desconforto para os demais usuários. Propõe que se pense 

em um trans homem, com além de vestimentas, características físicas e psíquicas 

masculinas, frequentando um banheiro feminino. Rechaça também a criação de um 
                                                                                                                                                                          
conta da identidade de gênero‖. Cf. (GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. Transexualidade e Direitos 

Humanos: O Reconhecimento da Identidade de Gênero entre os Direitos da Personalidade. Curitiba: 

Juruá, 2014. p. 218-219. 
204

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da 

República. Voto do Ministro Edson Fachin. Data de julgamento: 19 de novembro de 2015. Disponível 

em: <http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20 

Fachin.pdf>. Acesso em 13 de março de 2017, p. 8-10.  
205

Por tudo o que foi exposto, o Ministro Edson Fachin votou pela reforma do acórdão recorrido por 

considerar que a mera conduta de interpelar a recorrente é atitude violadora de sua dignidade, já que a 

mesma já externou a vontade de ser percebida como mulher, conduta passível de indenização por danos 

morais. Ainda, propõe que diante da humilhação a que foi submetida a recorrente Ama, o valor da 

indenização seja majorado para quantia de R$ 50.000,00. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da República. Voto do Ministro Edson Fachin. Data de 

julgamento: 19 de novembro de 2015. Disponível em: <http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-

845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20Fachin.pdf>. Acesso em 13 de março de 2017, p. 12). 
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terceiro banheiro por considerar que tal conclusão enfraquece justamente o que se 

pretende no seio social, a inclusão e a não discriminação do que é diferente.
206

  

Por fim, entendemos ser necessário destacar a utilização da linguagem nos 

votos, trazendo a passagem na qual o Ministro Fachin, de maneira breve, se volta para o 

que parece ser uma minúcia:  

Ressalto, inclusive, que merece ser elogiada a decisão no que se refere ao seu 

zelo na utilização da linguagem, postura que também se viu no douto parecer 

da Procuradoria-Geral da República. Há, assim, que se proceder a reautuação 

do presente recurso para que se inclua o nome social da requerente e, em 

adição, ao lado deste, o seu nome civil.
207

 

Nota-se claramente o contraste entre o tratamento que de um lado é dispensado 

à transexual no acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do outro lado a 

postura da Procuradoria-Geral da República e dos Ministros Barroso e Fachin. 

Enquanto o acórdão do TJSC adota pronomes masculinos ao se referir à Ama, como ―o 

requerente‖, ―foi abordado‖, além da insistência em chamá-la pelo nome de batismo 

(uma escolha profundamente desrespeitosa à identidade de gênero da recorrente), tanto 

no parecer da PGR quanto nos votos dos Ministros Barroso e Fachin Ama é tratada 

sempre pelo artigo feminino, como deve ser: ―a recorrente‖, ―foi impedida‖, ―estando 

nervosa‖. Notamos que meramente observar esse tratamento nos fornece o tom do 

conteúdo de qualquer dos votos: o acórdão do TJSC julga o pedido na ação 

improcedente e não aceita uma trans mulher como sendo pertencente ao gênero 

feminino. Mesmo que ela já tenha externalizado essa vontade ela é lembrada, a todo o 

momento, que na visão daquele tribunal ela pertence ao gênero masculino.
208

  

Ao final do voto o Ministro Luiz Fux questiona como mulheres e crianças 

seriam obrigadas a usar o mesmo banheiro que, nas palavras do ministro, ―um homem 

                                                           
206

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da 

República. Voto do Ministro Edson Fachin. Data de julgamento: 19 de novembro de 2015. Disponível 

em: <http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20 

Fachin.pdf>. Acesso em 13 de março de 2017, p. 11. 
207

 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 845779. Procuradoria Geral da 

República. Voto do Ministro Edson Fachin. Data de julgamento: 19 de novembro de 2015. Disponível 

em: <http://ibdfam.org.br/assets/img/upload/files/RE-845779-%20Voto%20Min%20%20Edson%20 

Fachin.pdf>. Acesso em 13 de março de 2017, p. 13. 
208

 Também nesse sentido: PARANÁ. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Recurso Ordinário nº 

21076-2012-003-09-00-0. Relatora Neide Alves dos Santos. Julgado em 28 de outubro de 2014. 

Disponível em: <https://www.trt9.jus.br/internet_base/publicacaoman.do?evento=Editar&chPl 

c=6328357&procR=AAAS5SAEMAAMeA4AAM&ctl=3950>. Acesso em: 16 de maio de 2017. 
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vestido de mulher‖,
209

 desde que ele afirme que pertence ao gênero feminino? As 

escolas e as universidades terão um cadastro com o nome de registro e o nome 

social?
210

Ao sugerir que pais conservadores ficariam insatisfeitos caso essa política 

fosse adotada nas escolas, ele ainda afirma quea sociedade brasileira tem uma parcela 

conservadora expressiva.
211

  

Na visão do Ministro, existiram casos ainda mais graves, pessoas que se 

vestem de mulher para cometer abuso sexual ou pedofilia (preocupação também 

manifestada pelo Ministro Ricardo Lewandowski). No entanto, é necessário registrar 

que não existe concretude para provar ameaças e violência às usuárias dos banheiros por 

parte de transgêneros, sendo uma suposição baseada apenas em um estereótipo 

arbitrário e discriminatório,
212

 não se devendo partir do pressuposto de que o transexual 

irá utilizar o banheiro para cometer algum crime contra mulheres ou crianças.  

O Ministro Fux cita Cass Sunstein e sua ideia de ―desacordos morais 

razoáveis‖, além do minimalismo judicial como uma resposta razoável para obter 

consenso dentro do pluralismo, pedindo vista dos autos. Durante sua fala, o Ministro 

ainda alega que nos processos em que se discutem valores morais é preciso que a 

sociedade seja ouvida, questionando também se os Ministros entendem mais de valor 

moral do que a própria sociedade.
213

 

Sobre o conceito de ―desacordo moral razoável‖, o Ministro Barroso esclarece 

que em uma sociedade democrática, marcada pela diversidade, existem muitas matérias 

sobre as quais pessoas esclarecidas pensam de forma radicalmente diferente, mas tal 

                                                           
209

 Essa colocação exara o preconceito do Ministro contra transexuais, que desconsidera todo um corpo de 

estudos sobre gênero e sexualidade e reduz a transexualidade, uma questão altamente complexa, a um 

vício de raciocínio que despreza qualquer sistematização sobre o tema, para ele é apenas ―um homem 

vestido de mulher‖.   
210

 Dúvida solucionada em 2016 pelo Decreto Nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre o uso do 

nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8727.htm>. Acesso em 09 de 

março de 2017.  
211

A disputa entre ativistas LGBT e grupos conservadores sobre o uso de banheiros públicos por 

transgêneros vem sendo considerada como um novo capítulo na luta por direitos civis nos Estados 

Unidos, cujo foco principal tem sido os banheiros nas escolas. O presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, mudous as regras aprovadas pelo governo anterior de Barack Obama que permitiam que 

estudantes transgêneros pudessem usar banheiros nas escolas com base na sua identidade de gênero, e não 

no sexo de nascimento. ―Como banheiros se tornaram campo de batalha nos EUA‖. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36410891>. Acesso em 30 de maio de 2017. 
212

 RIOS, Roger Raupp; RESADORI, Alice Hertzog. Direitos humanos, transexualidade e ―direito dos 

banheiros‖. Revista Direito e Práxis, v. 6, n. 12, 2015. 
213

 Cass Sunstein e a ideia de ―desacordos morais razoáveis‖ será abordado na Parte 2 da pesquisa.  
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conceito é relevante quando se trata de uma questão política, não quando se trata de 

direitos fundamentais. Citando Ronald Dworkin, informa que os direitos fundamentais 

são um ―trunfo contra uma maioria‖, devendo prevalecer contra a maioria não 

importando que essa esteja infeliz e completa que ―a escolha política foi feita pelo 

constituinte‖.
214

 Sobre o minimalismo, o Ministro lembra que escolher a opção 

minimalista também se está fazendo uma escolha, ao que ser minimalista nesse caso 

significa dizer que o transexual não merece proteção. Ressalta, então, que ―o 

minimalismo não é neutro, não é uma escolha metodológica neutra, é uma escolha 

metodológica que favorece ao status quo e como eu acho que o status quo é péssimo eu 

não posso ser minimalista, eu quero mudar essa realidade‖.
215

 

As teses exaradas pelos ministros são ambas reconhecedoras do direito dos 

transexuais serem tratados de acordo com a sua identidade de gênero. Entendemos que a 

discussão sobre o banheiro público é apenas um dos meios para Ama ser reconhecida 

como mulher, ao que presumimos como uma estratégia política. Veremos a seguir uma 

ação complementar ao tema aqui exarado.   

 

3.4. Mudanças de nome e sexo independente de cirurgia 

 

Ainda no debate sobre o reconhecimento e aceitação da transexualidade, 

apontamos a ausência de legislação sobre a possibilidade de mudança do registro civil e 

reconhecimento social para pessoas transexuais que, para adquirir esse direito, precisam 

pleitear a ação judicialmente.
216217

 Sobre o tema, está em curso o Projeto de Lei 

5.002/2013,
218

 de autoria do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) e da deputada Erika 
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  Cf. DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. Jussara Simões; 

rev. técnica e da trad. Cícero Araújo, Luiz Moreira. 2005. 
215

 O Ministro Luís Roberto Barroso compartilha essa opinião em Plenário no julgamento do Recurso 

Extraordinário n. 845.779. 
216

 Justiça autoriza transexual a mudar nome no registro de nascimento. Disponível em: 

<http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/14726-justica-concede-pedido-

de-transexual-para-mudar-nome> . Acesso em 27 de março de 2017. 
217

 STJ decide que transexual pode mudar sexo no RG mesmo sem cirurgia. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/politica/noticia/stj-decide-que-transexual-pode-mudar-sexo-no-rg-mesmo-sem-

cirurgia.ghtml.> Acesso em 11 de maio de 2017. 
218

 O Projeto de Lei 5.002/2013 recebe o nome de Lei João W. Nery, em homenagem a João W. Nery, 

considerado o primeiro transexual masculino operado no Brasil. BRASIL. Congresso Nacional. Projeto 

de Lei nº 5002, de 2013. Dispõe sobre o direito à identidade de gênero e altera o artigo 58 da Lei nº 6.015 

de 31 de dezembro de 1973. Disponível em: 
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Kokay (PT-DF), com o objetivo de viabilizar o direito de o indivíduo ser tratado com o 

gênero com o qual se identifica semter que ingressar na justiça para conseguir a 

mudança do nome – bastando solicitar a retificação registral de sexo e a mudança do 

prenome e da imagem registradas na documentação pessoal sempre que não coincidam 

com a sua identidade de gênero.Toca-se, aqui,em um ponto fundamental, a 

desnecessidade de realização de cirurgia de transgenitalização
219

 para o exercício da 

identidade de gênero.
220

  

Na tentativa de alterar esse quadro por meio do Poder Judiciário existem, no 

Supremo Tribunal Federal, dois questionamentos em curso,
221

 o Recurso Extraordinário 

670.422/RS, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n.º 4275,
222

 de Relatoria do Ministro Marco Aurélio – 

ambas para a defesa direito das pessoas transexuais mudarem seu nome e sexo 

independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização, bastando que laudos 

psicológicos e psiquiátricos atestem essa condição.
223

  

                                                                                                                                                                          
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446>. Acesso em 6 de 

junho de 2017. Acesso em 17 de junho de 2017.  
219

 Em agosto de 2007 o Ministério Público Federal conquistou no Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região a garantia do direito de transexuais de todo o país à realização de cirurgia de transgenitalização 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
220

Artigo 4º - Toda pessoa que solicitar a retificação registral de sexo e a mudança do prenome e da 

imagem, em virtude da presente lei, deverá observar os seguintes requisitos: I - ser maior de dezoito (18) 

anos; II - apresentar ao cartório que corresponda uma solicitação escrita, na qual deverá manifestar que, 

de acordo com a presente lei, 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. Parágrafo único: Em nenhum caso serão requisitos para 

alteração do prenome: I - intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial; II - terapias 

hormonais; III - qualquer outro tipo de tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico; IV - autorização 

judicial. (Projeto de Lei 5.002/2013) – grifo nosso.  
221

 Ressaltamos que o trabalho não fará menção direta às ações sobre retificação de nome, sexo e registro 

cartorial. Apenas anotamos que em alguns casos é permitida a alteração do prenome do indivíduo, mas 

com a ressalva da sua condição de transexual, não alterando o sexo presente no registro; há decisões que 

não só permitem a mudança do prenome como a do sexo no registro civil; e há tantas outras decisões que 

simplesmente negam o pedido. A necessidade de se recorrer ao judiciário ao lado da indefinição do 

resultado contribui para o quadro de exclusão social a que essa minoria está submetida. 
222

 Atuam como amici curiae na (ADI) n.º 4275: Instituto Brasileiro de Direito De Família – IBDFAM; 

Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual – GADVS; Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros – ABGLT; Grupo Dignidade - pela Cidadania De Gays, Lésbicas e Transgêneros; 

Laboratório Integrado Em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos-LIDIS; Centro Latino-

Americano em Sexualidade e Direitos Humanos – CLAM; Conselho Federal de Psicologia; Defensor 

Público-Geral Federal.  
223

 ―Nega-se assim um direito fundamental de identidade. Essas frentes de luta retratam não apenas a 

variedade de questões e demandas no universo LGBT, como também a perseverança do movimento em 

buscar reconhecimento para assegurar direitos e garantias civis fundamentais. Nota-se que boa parte 

desses esforços tem se orientado não para a consignação de direitos especiais, mas para ampliar o 

alcance do princípio de igualdade, denunciando injustiças baseadas nas diferenciações de orientação 

sexual e  identidade de gênero. Nota-se também, por outro lado, que é bastante poderosa a resistência 
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As demandas por intervenção cirúrgica vieram a ocupar um papel central na 

luta de transexuais para expressar livremente o que consideram ser sua identidade 

profunda e genuína. Apesar disso, as relações entre ativistas transexuais e médicos não 

foram isentas de tensão, na medida em que transexuais resistem a ser tratados 

primordialmente como "pacientes" que sofrem de "disforia de gênero".
224

 

A cirurgia de transgenitalização acabou por ser desmistificada pelos próprios 

transexuais, não sendo mais considerada uma passagem essencial no tratamento para a 

adequação os transexuais. A Portaria MS-1.707/2008, ao instituir o processo 

transexualizador no SUS, permitiu que a atenção aos transexuais no sistema de saúde 

não se tesringisse nem centralizasse como meta terapêutica o procedimento cirúrgico de 

transgenitalização ou demais intervenções somáticas. Sendo assim, a cirurgia ainda 

integra o processo transexualizador, mas que o mesmo se realiza independentemente da 

cirurgia.
225

  

 

  

                                                                                                                                                                          
conservadora (contramovimento), não apenas plantada em concepções rígidas de família, saúde e 

moralidade, mas também recortando e colando pedaços de argumentações que marcavam um discurso 

"progressista" (como a ideia de que as identidades são "construídas", as alegações em favor dos 

"direitos dos que sofrem", ou os protestos contra "a liberdade de expressão"), com o objetivo  de manter 

tudo como está. As conquistas do movimento LGBT, que não são poucas, veem-se assim constantemente 

ameaçadas na ausência de políticas públicas efetivamente capazes de fazer frente às disparidades 

decorrentes da extrema desigualdade social brasileira‖. (SIMÕES, Júlio Assis; FACCHINI, Regina. Na 

trilha do arco-íris: do movimento homossexual ao LGBT. Editora Fundação Perseu Abramo, 2009, p. 

156). 

  
224

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) permite desde 2014 que transexuais e travestis se 

inscrevam com o nome social, sendo que o número de medida pessoas trans inscritas no exame quase 

triplicou de 2014 para 2015 Número de travestis e transexuais inscritos no Enem quase triplica. 

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/numero-de-travestis-e-transexuais-inscritos-

no-enem-quase-triplica> Acesso em 9 de maio de 2017.  
225

 BARBOZA, Heloisa Helena. Procedimentos para redesignação sexual: um processo bioeticamente 

inadequado. 2010. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – ENSP, Fiocruz, Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_o 

bra=187443>. Acesso em 17 mai 2017, p. 105.  
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CAPÍTULO 4 – CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA E 

PROIBIÇÃO DE BULLYNG HOMOFÓBICO NAS ESCOLAS 
 

 

Mantendo o enfoque no Poder Judiciário, no capítulo que segue objetivamos 

compreender como o movimento social LGBT atua para o combate da violência 

sistêmica à qual resta submetido. Devemos salientar que a violência contra essa minoria 

é um gravíssimo problema social e a criminalização da homofobia, em que pese as 

divergências acadêmicas, é questão muito cara à comunidade LGBT.
226

 Conexo à esse 

contexto, trazemos para o debate também a proposta de proibição do bullying 

homofóbico nas escolas. Será objeto de análise o Mandado de Injunção 4.733/DF e 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.668. 

 

4.1 – Da criminalização da homofobia e transfobia 

 

A visibilidade e a militância do movimento LGBT alcançada nas últimas 

décadas produziu um quadro amplo de conquistas favoráveis a esse grupo, tal como a 

união homoafetiva, a adoção de crianças por casais homossexuais, os regimes de 

direitos previdenciários para casais do mesmo sexo, entre outras. No entanto, na medida 

em que a causa se destaca, cresce o desprezo e a repulsa de parcela da população. Nesse 

contexto, a violência contra homossexuais e transexuais passa a ser fomentada, 

evidenciando a importância do combate à homofobia.
227

  

A homofobia,
228

 tida como a repulsa ou ódio aos homossexuais, pode se 

manifestar de várias maneiras, englobando desde as formas de violência física contra os 

homossexuais até aquelas manifestações que qualificam o outro como inferior ou 

anormal e que podem assumir cunho jocoso ou não.  Desse modo, a vítima é excluída 
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em sua humanidade.
229

 A homofobia, em alguns casos, seria a manifestação de um 

receio inconsciente e doentio do próprio homofóbico ser homossexual ou receio de que 

os outros pensem assim, por isso a repulsa às relações entre pessoas do mesmo sexo. A 

repulsa que se traduz em ódio caracterizaria uma patologia. Em que pese a 

homossexualidade não ser considerada doença desde 1985 pelo Conselho Federal de 

Medicina e desde 1999 pelo Conselho Federal de Psicologia, assistimos entre os 

movimentos sociais LGBT e os grupos conservadores uma disputa por um discurso 

medicalizado, cada lado caracterizando o grupo oposto como portador de uma 

―doença‖.
230

  

Facchini e Simões denotam que, assim como o machismo ou a misoginia está 

para o movimento feminista e o racismo está para o movimento negro, a homofobia está 

para o movimento LGBT, funcionando então como uma âncora, uma base a partir da 

qual se estruturam as identidades coletivas associadas ao movimento e uma espécie de 

elemento de legitimação das conquistas LGBT nos âmbitos do direito e da política. Faz-

se, portanto, extremamente necessário enfatizar as denúncias de violência que ocorrem 

contra o grupo LGBT.
231

  Junqueira defende que quando a tônica deixa de ser posta na 

―fobia‖ centrada no indivíduo e passa a um modelo de crítica, reflexão e denúncia em 

outros campos(aqui destacamos o político, institucional e jurídico), a homofobia passa a 

ser vista como uma restrição à cidadania, educação, segurança e aos direitos humanos, 

restando melhor alicerçada a proposta de criminalização da homofobia.
232

 

Apesar da luta LGBT pelo respeito à diferença e tolerância sexual, a 

homofobia persiste de forma velada, por meio de piadas e humilhações cotidianas, nas 

escolas, faculdades, ambiente familiar e de trabalho, estabelecimentos comerciais, 
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dentre outros, onde são comuns as intimidações. Mas a homofobia também se manifesta 

nas formas mais agressivas de negligência e desamparo da família, xingamentos e 

violência física. O ambiente íntimo é o lugar mais frequente dessa prática e atinge todos 

os seguimentos da comunidade LGBT: homens e mulheres homossexuais, homens e 

mulheres bissexuais, além de transexuais.
233

 Facchini e Simões denotam esse ser um 

aspecto fundamental, na medida em que revela que grande parte das vítimas de 

homofobia mantém relações com os seus agressores em um ambiente íntimo, de 

proximidade.
234

  

No âmbito legislativo,
235

 sabe-se que o parlamento brasileiro se nega a elaborar 

uma legislação tipificando o crime de homofobia e transfobia, sempre propondo 

elevadas críticas as tentativas de criminalização, mas nunca apresentando uma 

contraproposta. De autoria da Deputada Federal Iara Bernardi (PT-SP), o Projeto de Lei 

nº 122/2006 visava incluir as discriminações por orientação sexual e por identidade de 

gênero na Lei de Racismo (Lei n.º 7.716/89).
236

 Contra o citado projeto aglutinou-se 

uma resistência conservadora, afirmando que a proposta golpeava o direito à liberdade 

de expressão, tendo sido arquivado em dezembro de 2014 de acordo com o Regimento 

Interno da Câmara, já que tramitava há mais de duas legislaturas.
237

  

No âmbito do judiciário, em 2012, foi impetrado pela Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), contra o Congresso Nacional, o Mandado de 

Injunção (MI) 4.733/DF. Trata-se de mandado de injunção coletivo, em que se busca 

obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, 

especialmente das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, agressões e 

discriminações motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero (real ou 
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suposta) do indivíduo. A ABGLT alega ser essa criminalização um pressuposto inerente 

à cidadania da população LGBT na atualidade. O principal argumento presente nesse 

mandado de injunção é que a homofobia e a transfobia se enquadram no conceito 

ontológico-constitucional de racismo. Subsidiariamente, pede-se que ambas sejam 

entendidas como discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais.
238

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 foi ajuizada 

em dezembro de 2013 pelo Partido Popular Socialista (PPS), requerendo ao Supremo 

Tribunal Federal que fosse declarada a omissão do Congresso Nacional por não ter 

votado um projeto de lei para a criminalização da homofobia.
239

 A pesquisa objetiva 

compreender qual interpretação o movimento LGBT propõe em relação à Constituição, 

então entendemos ser suficiente apontar os principais argumentos que compõem a tese 

de apenas uma das ações, no caso, o MI 4.733.  

O mandado de injunção foi impetrado tendo em vista o art. art. 5º, inciso 

LXXI,
240

 da CF/88, compreendendo que a falta de uma norma criminal específica para 

abarcar os crimes contra a população LGBT afeta o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais dessa população, assim como a sua cidadania. As teses contidas no 

mandado de injunção giram em torno de três eixos principais: a violência à qual está 

submetida a população LGBT; a contradição entre essa permanência e um poder público 

eficiente, que cumpre as prerrogativas constitucionais; e o argumento de que a 

homofobia é espécie do gênero racismo.   

Instrumento fundamental para o enfrentamento do preconceito é o 

recolhimento e análise dos dados sobre homofobia e transfobia no Brasil.
241

 Os dados 

apontam para um grave quadro de violência homofóbica no Brasil, tendo sido 
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reportadas em 2013, diariamente, 9,31 violações de direitos humanos de caráter 

homofóbico.
242

 O índice de violência varia conforme a identidade do indivíduo, sendo 

que é mais alto o percentual de violência contra os transexuais e homens homossexuais, 

principalmente em ambiente público. Contra as mulheres homossexuais a violência se 

dá com mais frequência no ambiente doméstico ou vizinhança. Uma informação 

alarmante é a de que um percentual em torno de 30% a 40% das pessoas que afirmaram 

ter sofrido agressão não a relataram à polícia, familiares ou amigos, fato que ilustra a 

vulnerabilidade dessa população e a invisibilidade da homofobia.
243244

 

Para Oliveira, a punição que é imputada às vítimas objetiva a internalização do 

medo e que o sujeito e se conforme ao padrão socialmente imposto, operando, portanto, 

como mecanismo de reprodução social. Os crimes contra LGBT são muitas vezes 

marcados por alta crueldade e sofrimento imposto às vítimas, n esse sentido:   

Na rua e em outros espaços coletivos, a máquina da violência escolhe, analisa 

e classifica indivíduos, sinais, gestos, estilos corporais, expressões faciais, 

falas, olhares, modos de andar, lugares, roupas, ações, atos, comportamentos, 

tempos, circunstâncias. Os diferentes elementos são conjugados no interior 

de um conjunto de forças cuja inteligibilidade se forja a partir de um regime 

de signos orquestrado pela heterossexualidade compulsória como único 

padrão possível de vivência do corpo, do gênero e da sexualidade. Qualquer 

sinal divergente em relação ao padrão de referência aciona um alerta, a 

necessidade de inscrição dos corpos, de que sua normalização violenta seja 

pelo riso, pelo olhar, pela palavra ou pelo uso da força física, pelo castigo 

simbólico e/ou físico.  

(...) 

Quando deixados na rua, os corpos violentados parecem enunciar uma 

mensagem, a de que foi realizado um suplício contra os que ousaram desafiar 

a norma heterossexual. A violação do corpo, representada, muitas vezes, pelo 

empalamento ou pelo decepamento de partes do corpo das vítimas, aponta 

para o corpo como território do outro, um corpo destituído de autonomia e de 

vontade, uma necessidade inexorável de assujeitamento. (...) Se a 

publicização compõe a positividade do crime de ódio como enunciado para 

determinados interlocutores, o desejo de apagamento do corpo também 

parece guiado por uma positividade negadora de reivindicações de 

humanidade. Em ambos os casos, o sofrimento causado no corpo da vítima é 
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uma mensagem para toda a sociedade: os que ousarem ser o que são terão 

fins semelhantes
245

.  

Nesse sentido, para reiterar a hegemonia dos padrões heterossexuais vale 

exterminar o outro em sua singularidade ou mantê-lo no armário, narrativa que se 

ancora também na negação e inviabilização dessas identidades na esfera do 

reconhecimento público.
246

 

Nesse sentido, a petição da ABGLT introduz o princípio da proibição de 

proteção deficiente, apontando que o quadro de violência atual contra a população 

LGBT impede, de forma fática, o exercício da livre orientação sexual e livre identidade 

de gênero das pessoas pertencentes a esse grupo, assim como o direito à segurança, 

tranquilidade e cidadania (cf. art. 5º, caput, e art. 3º, inc. IV, da CF/88). A petição 

aponta os dados de violência homofóbica colhidos à época (quadro que não sofreu 

alterações positivas, como visto acima), apontando inclusive que o número de 

assassinatos motivados por homofobia havia batido recorde em 2011.
247

  

A principal estratégia da ABGLT parte da análise do conceito de racismo, 

sendo então toda ideologia que pregue a superioridade ou inferioridade de um grupo 

relativamente a outro.
248

 Nesse sentido, sendo a homofobia e a transfobia uma 

inferiorização da população LGBT em relação aos heterossexuais e aos cisgêneros, a 

petição da ABGLT classifica a homofobia e transfobia como espécies do gênero 

racismo, existindo então na ordem constitucional a obrigação do legislador de 
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criminalizar ambas as condutas, de acordo com o artigo 5º, XLII da CF – ―a prática do 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei‖. Tal artigo impõe a criação de legislação que puna o racismo homofóbico 

e o transfóbico.
249

  

A ABGLT ainda considera que caso todas as formas de homofobia e transfobia 

não forem punidas com o mesmo grau de rigor que é aplicado pela lei de Racismo 

ocorrerá o que denomina como ―hierarquização de opressões‖ que ocorre quando, em se 

tratando de condutas equivalentes, determinada conduta opressora recebe punição mais 

severa em relação à outra. A  condescendência para uma conduta tendo em vista 

condutas análogas contribuiria para a ideia de que uma conduta é mais grave do que a 

outra.  

Sobre a oposição à criminalização por parte da leitura de um Direito Penal 

Mínimo, a ABGLT contra-argumenta no sentido de que o Estado Democrático de 

Direito demanda atuações positivas para proteção dos direitos fundamentais. Como a 

legislação atual não tem se mostrado eficiente para coibir as agressões à população 

LGBT, até mesmo a ideologia do Direito Penal Mínimo é justificativa para a 

criminalização da homofobia, uma vez que se o Direito Penal deve atuar como ultima 

ratio, resta comprovado que o sistema vigente não protege a integridade física e 

psíquica da população LGBT, devendo então criar-se uma norma penal específica para 

tanto.
250

   

Caso não seja a homofobia considerada espécie do gênero racismo, a petição 

em análise lança ainda uma tese subsidiária: preconizam que a homofobia e a transfobia 

inequivocadamente se enquadram no conceito de ―discriminações atentatórias a direitos 

e liberdades fundamentais‖, nos termos do artigo 5º da CF/88, inciso XLI(―a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais‖).Com isso, 

impõe-se a elaboração de legislação criminal específica para a população LGBT tendo 
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em vista que os Estados e Municípios que possuem leis administrativas para coibirem 

essa conduta não tem se mostrado eficientes.
251

  

Sendo assim, o imperativo de uma legislação específica para punir a homofobia 

e a transfobia podem ser encontradas no artigo 5º da Constituição de 1988, tanto no 

inciso LVII quanto no inciso LVI. Inexistente essa legislação, deve ser caracterizada a 

mora do Congresso Nacional; desse modo, sugere-se o período de um ano como prazo 

razoável para a elaboração da referida legislação. No caso do período ser ultrapassado, 

suger-se a aplicação da corrente concretista do mandado de injunção.
252

   

A proposta de criminalização da homofobia apresenta resistências 

principalmente das lideranças religiosas mais conservadoras.  O contramovimento 

argumenta no sentido de que a matéria viola o direito à liberdade de expressão e temem 

ficar sujeitos a penas que vão de um a cinco anos de reclusão. Foi nesse sentido a 

decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca da ação movida pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo
253

 no caso envolvendo o presidenciável Levy Fidelix, 

que proferiu declarações polêmicas sobre homossexuais durante a disputa eleitoral de 

2014. Inicialmente condenado a pagar indenização de um milhão de reais por propagar 

discurso de ódio à população LGBT, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a 

sentença que havia condenado o presidente do PRTB; por unanimidade, a 4ª Câmara de 
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 Defensoria pede que Levy Fidelix pague R$ 1 milhão por declarações antigays. Petição disponível em: 

<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/repositorio/0/ACP_LEVY_dano%20moral%20coletivo.pdf>. 

Acesso em 5 de junho de 2017.    
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Direito Privado entendeu que as falas exibidas pela TV são protegidas pela liberdade de 

expressão.
254

 

Por fim, a petição requer que seja fixada a responsabilidade civil do estado para 

indenizar as pessoas vítimas de todas as formas de homofobia e transfobia enquanto tais 

condutas não forem criminalizadas de forma eficiente. Tanto em nível estadual como 

municipal existem diversas ações legislativas voltadas para o combate à homofobia. No 

entanto, essas medidas não são capazes de suprir as necessidades de proteção da 

comunidade LGBT, haja vista que o preconceito contra essa minoria é prática comum 

em todo o território.
255

 

A luta da comunidade LGBT o contra a homofobia não se limita à pressão 

exercida sobre os Poderes Judiciário e Legislativo brasileiro, ocorrendo também no 

âmbito internacional. Em 2012, na cidade de São Paulo, o estudante André Baliera foi 

vítima de tentativa de homicídio cuja motivação foi homofobia, no entanto, o caso foi 

considerado pelo Ministério Público como mera lesão corporal. Com base na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigos 2º e 24, que preconizam a que o 

Estado deve adotar as medidas legislativas para tornar efetivos os direitos e liberdades e 

que todas as pessoas têm direito a igual proteção da lei,
256

 o advogado do caso e ativista 
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para a discriminação por conta da orientação sexual); Lei Estadual 5431/04 – Piauí (Dispõe sobre as 
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Estadual 8444/2006 – Maranhão (Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação 
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 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. Artigo 2.  Dever de adotar 

disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda 
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Paulo Iotti representou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra Estado 

Brasileiro por não reprimir homofobia. De acordo com a denúncia, pede-se a 

condenação do Brasil por violação dos direitos humanos da vítima decorrente de seu 

pertencimento à comunidade LGBT.
257258

  

 

4.2 – Da proibição de bullying homofóbico nas escolas como estratégia de 

combate ao preconceito da população LGBT 

 

O bullying é frequentemente praticado nas escolas, afetando a vida social e 

acadêmica dos alunos, muitas vezes alcançando situações de grave violência verbal e 

ocorrências de espancamento, contribuindo para a evasão escolar. Em casos extremos, 

pode levar ao suicídio daqueles que não conseguem viver com o peso de serem 

rotineiramente aborrecidos pelos colegas.  

Relativamente ao bullying homofóbico, em março de 2017, o Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) ingressou com uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI 5668 – no Supremo Tribunal Federal para que as escolas 

(públicas e privadas) sejam obrigadas a coibir o bullying relativo às discriminações de 

gênero, de orientação sexual e de identidade de gênero,
259

respeitando assim a 

identidade de gênero das crianças e adolescentes LGBT,
260

 sustentando que a escola 

deve ser local de convivência com a diversidade característica de uma sociedade 

plural.
261
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A ADI proposta foi uma reação ao novo texto do projeto do Plano Nacional de 

Educação, que em momento anterior previa o combate a todas as formas de 

discriminação, cujo texto determinava a ―ênfase na promoção da igualdade racial, de 

gênero e de orientação sexual‖, o que gerou forte oposição dos grupos conservadores, 

contrários às discussões de gênero nas escolas,
262

 sendo então retiradas dos Planos 

Nacional, Estaduais e Municipais de Educação do país.  

A Bancada ―Evangélica‖
263

 da Câmara dos Deputados chegou a disponibilizar 

para os pais e mães de alunos um modelo de notificação extrajudicial ameaçando as 

escolas de processo de indenização por danos morais caso tratem do tema ―ideologia de 

gênero‖.
264

 Em resumo, problematizam o que denominam como ―ideologia de gênero‖, 

afirmando que a mesma relativiza o sexo biológico, defendendo que o mesmo seria 

passível de livre escolha podendo o indivíduo transitar entre os sexos, fazendo uma 

crítica de que seria possível ―doutrinar‖ crianças e adolescentes para que se tornem 

LGBT.
265

 Há muito foram derrubados os discursos de que a homossexualidade não é 

doença ou crime, mas a homofobia ainda encontra respaldo em parte de um discurso 

religioso e em um conjunto de representações eticizantesda comunidade LGBT, que 

visam à sua desumanização.
266
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junhho de 2017.  
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Os autores da ADI contra-argumentam que a expressão ―ideologia de gênero‖ é 

uma deturpação da proposta que envolve o tema e que os críticos usam de argumentação 

ad terrorem
267

 para conseguir apoio para retirar dos planos de educação o dever das 

escolas de enfrentar tais opressões. Isso acontece na medida em que a retiradadas 

expressões ―gênero‖ e ―orientação sexual‖ dos planos de educação pode intimidar as 

escolas a tratarem do tema – o que é notório dado a disponibilização de um modelo de 

notificação extrajudicial para os pais responderem com uma ameaça de processo por 

danos morais quando se incomodarem com uma abordagem da escola em relação a 

essas opressões:
268

 

Utilizam-se do famoso argumento do espantalho: criam um monstro, 

inexistente na prática, para assustarem a população e parlamentares país 

afora, e defenderem que este monstro estaria nas expressões ―gênero‖, 

―identidade de gênero‖ e ―orientação sexual‖. Excelências, chegou-se ao 

absurdo de se retirar a expressão ―gênero alimentício‖, do plano de educação 

de Barueri/SP, por se achar que teria alguma relação com os conceitos em 

debate. Isso, por si, já mostra que não tem havido um mínimo de 

racionalidade nestes debates país afora, justificando a ativação da 

jurisdição constitucional para proteção do direito fundamental à não-

discriminação das minorias sexuais e de gênero no presente caso.
269

 

Aponta ainda que os opositores ao enfrentamento da violência nas escolas são 

aqueles que verdadeiramente adotam uma ideologia de gênero na medida em que impõe 

a expressão da identidade de gênero dominante, cisgênera. Nesse sentido, utilizam o 

termo ―ideologia‖ de forma pejorativa, algo ―contrário à realidade empírica‖, 

―objetivamente contestável‖. No entanto, são eles que revelam ser contrários à realidade 

dos fatos na medida em que negam a existência de crianças e jovens que são LGBT e 

não fizeram essa escolha, sendo esse o fato objetivo e incontestável e que é negado 

pelos opositores do projeto. Sobre o argumento da doutrinação de crianças, a petição 
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responde que o argumento é de má-fé, pois orientação sexual e identidade de gênero 

independem de ―escolha‖ da pessoa.
270

 

O movimento LGBT aduz que a homotransfobia
271

 é um fato notório, e de 

acordo com o artigo 374, inciso I do novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2005) dispensa comprovação, pois se sabe que é comum entre os garotos o 

questionamento em relação à sua sexualidade, recebendo durante à infância e 

adolescência apelidos que os caracterizariam como menos homens: ―bicha‖, ―veado‖, 

etc. Do mesmo modo as crianças transexuais, por não se identificarem com o seu sexo 

biológico, vivem uma experiência de grave sofrimento ao serem tão oprimidas e 

hostilizadas nas escolas. Ainda, as meninas que não se portam com o padrão de gênero 

esperado pela sociedade, não cumprindo o estereótipo da ―mulher feminina‖ são 

criticadas por alunos e até mesmo por professores. O fato é que existe um sofrimento 

notório dessas crianças e adolescentes que deve ser coibido pelas escolas.
272

  

Adentremos no mérito das crianças transgêneros, aquelas que não se 

identificam com o sexo biológico ao qual pertencem, querendo pertencer ao sexo 

oposto. A incompreensão dos pais ou a má recepção do problema no ambiente escolar 

(o que ocorre na maioria dos casos) pode ocasionar sequelas irreversíveis. São crianças 

que muitas vezes nutrem uma profunda aversão ao seu órgão sexual (não são raras as 

                                                           
270

 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.668. 

Requerente: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL. Relator atual: Ministro Edson Fachin, 

DF, 13 de março de 2017.  Diário de Justiça Eletrônico. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.js

f?seqobjetoincidente=5148159>. Acesso em 5 de junho de 2017, p. 4. 
271

 Diferente da ação anterior, a ADI 4.277, que trazia apenas o termo ―homofobia‖, a peça processual que 

compõe a ADI 5.668 traz então a palavra mais atual ―homotransfobia‖ (termo de autoria desconhecida), 

um neologismo para a junção dos termos ―homofobia‖ e ―transfobia‖ com o objetivo de caracterizar a 

discriminação contra a população LGBT de maneira geral.  
272

 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.668. 

Requerente: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL. Relator atual: Ministro Edson Fachin, 

DF, 13 de março de 2017.  Diário de Justiça Eletrônico. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.js

f?seqobjetoincidente=5148159>. Acesso em 5 de junho de 2017, p. 2. 



98 
 

tentativas dos meninos de arrancarem o próprio pênis).
273

 Dados apontam que a metade 

dos adolescentes transgêneros tenta se matar entre a adolescência e a vida adulta.
274

 

Os autores da peça apontam que não se quer negar os fatores biológicos que 

compõem um indivíduo, capazes de determinar, por exemplo, os órgãos genitais, o 

sistema reprodutor, o gênero feminino ou masculino. No entanto, trazem os estudos de 

gênero para lembrar que o sexo biológico da pessoa, espelho de uma carga genética, não 

representa um destino imutável, capaz de determinar e aprisionar determinado indivíduo 

em relação à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero.
275276

  

A peça traz algumas considerações sobre o tema gênero, definindo-o como um 

conceito emancipatório que revela que os elementos que foram utilizados para 

diferenciar os comportamentos entendidos como masculinos ou femininos são 

construções sociais, é uma questão ideológico-cultural característica de uma sociedade 

patriarcal,
277

 complementando: ―(...) o estudo da condição da mulher, através da ótica de 

gênero, representa uma ruptura epistemológica fundamental, na medida em que desnuda 

a invisibilização das mulheres por conceitos que tomam a perspectiva masculina como 

‗universal‘(...)‖. Tendo em perspectiva o princípio da igualdade é então necessária a 

abordagem da questão de gênero nas escolas para que as relações de poder que 

determinam a superioridade do masculino sobre o feminino possam ser desconstruídas, 

o que encontra respaldo nos artigos 3º, IV, e 5º, I, da CF/88, que preconizam a não 

discriminação e a igualdade de gênero.
278

 A proposta de ideologia da igualdade de 
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direitos do indivíduo é comum ao movimento feminista e LGBT e é produzida em uma 

área específica da sociedade brasileira, surgindo da experiência social da classe média 

em formação.
279

 

Aponta que o bullying viola o princípio da dignidade humana, pois promove 

uma verdadeira ―coisificação‖ da vítima, utilizada pelos mais fortes como objeto de 

diversão pela sua depreciação e intimidação.
280

  

Sendo assim, se na questão da criminalização da homofobia, discutida no item 

anterior, pairam receios acerca da resposta do Supremo Tribunal Federal, a obrigação do 

Estado de proteger crianças e adolescentes é muito mais explícita e incontroversa. 

Restam poucas (ou quase nenhuma) saídas ao ente estatal para justificar a opressão 

baseada em orientação sexual ou expressão de gênero praticadas em ambiente escolar e 

se furtar de suas responsabilidades. Como alegar que uma criança possui liberdade de 

expressão para agredir psicológica ou fisicamente outra criança? Como justificar que o 

estado não tem o dever de determinar às escolas que ensinem uma conduta mais 

inclusiva, igualitária e plural?  

Ao contrário das crianças negras, que em regra têm em casa um reduto de 

proteção contra o racismo, pois geralmente convivem com seus ascendentes, e também 

das crianças judias, cujos lares são um refúgio contra o anti-semitismo, as minorias 

sexuais e de gênero (crianças e adolescentes LGBT em geral) são possivelmente aquelas 

que muitas vezes não tem o amparo necessário na família, sofrendo preconceito dos pais 

e das mães já nos primeiros anos da infância.
281
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PARTE 2 – INTERAÇÃO ENTRE POVO E INSTITUIÇÕES 

PROMOVENDO A MUDANÇA CONSTITUCIONAL 
 

 

Como vimos na Parte 1, existem determinados atores da sociedade civil que 

não integram a chamada ―maioria‖ e que lutam para serem tratados com igual respeito e 

consideração. Trouxemos o debate proposto pelos movimentos sociais de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) que, nas últimas 

décadas, tem levado à trincheira do Supremo Tribunal Federal as suas demandas por 

igualdade.  

Na Parte II, partimos da premissa de que os movimentos sociais são grupos de 

pressão capazes de influenciar as cortes na interpretação constitucional e propomos 

como chave de leitura teorias estadunidenses de interação entre povo e instituições para 

debater o tema.  A proposta é investigar como ocorre essa dinâmica, observando tanto o 

modo de pressionar o Poder Judiciário quanto o momento da interação entre 

movimento progressista e conservador na contribuição para a formação de um novo 

significado do texto constitucional. No Capítulo 1, traremos a atuação dos movimentos 

sociais estadunidenses perante a Suprema Corte;no Capítulo 2,procederemos à análise 

as ideias de Reva Siegel, Robert Post e Jack Balkin (principalmente) para discutirmos a 

teoria do ―constitucionalismo democrático‖ e uma possível intersecção com contexto 

brasileiro no que tange a esse tema (em que pese as diferenças entre os sistemas de 

commmon law e civil law). 

Porque, depois de um determinadomomento, o Poder Judiciário resguarda os 

movimentos sociais? Abordando uma teoria que valoriza do envolvimento deliberativo 

na construção do significado constitucional, evitamos uma abordagem linear da 

democracia, propondo umaapreciação que considera as suas nuances e complexidades e 

questionando a linha tênue que separa o direito e a política. A conclusão se orienta no 

sentido de propor o espaço democrático como um locus de debate.   
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CAPÍTULO 1 – MOVIMENTOS SOCIAIS, CONFLITO, DIREITO E 

POLÍTICA 
 

A constatação da falha do legislativo para a proteção de minorias tem sido a 

abordagem usual (até mesmo viciada) de algunsconstitucionalistas: ora tendem a pôr em 

foco a baixa representatividade do Congresso Nacional, percebendo que o mesmo se 

move de acordo com interesses escusos, ora atribuem a ausência de leis para proteção 

de minorias ao conservadorismo social, característica de uma maioria da sociedade 

muito bem representada no legislativo, portanto, espelho do modo de pensar da grande 

parte da população.  

O olhar desse trabalho é outro. Assim como na Parte 1 da pesquisa – em que 

analisamos as reivindicações dos movimentos sociais LGBT levadas ao Supremo 

Tribunal Federal – prosseguiremos abandonando o enfoque na mudança do 

ordenamento jurídico pela via legislativa.Permaneceremos com o exame da mudança 

constitucional pela via do judiciário observando o papel dos movimentos sociais.  

 

1.1 – Introdução às teorias críticas do protagonismo judicial 

 

Três doutrinas partem da oposição à centralidade das cortes para um 

movimento de aproximação entre povo e instituições, ao que propomos uma breve 

exposição dos principais autores que envolvem o tema. 

Duas doutrinas partem da oposição à centralidade das cortes para um 

movimento de aproximação entre povo e instituições, visando uma interpretação 

constitucional conjunta: o constitucionalismo popular mediado e o constitucionalismo 

democrático. Uma terceira doutrina, o constitucionalismo popular, tem como foco a 

ideia de que o povo deve ter a última palavra sobre o significado da Constituição.  

Faremos uma breve exposição dos principais autores que envolvem o tema, no entanto, 

não ficaremos adstritos aos limites de cada teoria na medida em que os próprios artífices 

não procuram se enquadrar em uma ou outra versão. Apenas nos próximos capítulos 

propomos uma abordagem mais aprofundada da teoria do constitucionalismo 
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democrático, fazendo menções expressas à mesma e aos seus autores, Reva Siegel e 

Robert Post. 

Para Reva Siegel, por trás dos quadros tradicionais que descrevem a alteração 

da Constituição – seja ela por via legislativa, alterando-a o seu texto ou por meio do 

Poder Judiciário, com uma mudança de interpretação do texto constitucional pelos 

juízes – existe um sistema ainda mais complexo de formas de engajamento popular que 

provocam a responsividade das autoridades. Sendo assim, as duas primeiras hipóteses 

de mudança da Constituição não caíram em desuso, continuam fazendo parte do aparato 

que a democracia dispõe para alteração do texto constitucional, mas esses modelos 

tradicionaisencobremo papel que os cidadãos desempenham na elaboração da 

Constituição, desconsiderandoas origens da mudança: alguns grupos sociais são capazes 

de exercer uma influência considerável sobre as autoridades dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário.
282

 Do mesmo modo, Jack Balkin sustenta que muitas das 

grandes mudanças no texto constitucional estadunidense não se devem somente aos 

funcionários do executivo ou aos legisladores, mas foram fortemente revigorados por 

meio de mobilizações econtramobilizações populares que ofereceram outros sentidos à 

interpretação do texto que estava em vigor.
283

 

Em momento posterior, o constitucionalismo democrático de Siegel e Postjoga 

luzes nesse engajamento público que conduz as instituições na prática do controle de 

constitucionalidade, chamando a atenção para a divisão entre direito e política.   

De modo semelhante, o constitucionalista estadunidense Barry Friedman traz o 

constitucionalismo popular mediado, considerando também a influência de outros 

atores sociais na interpretação da Constituição. No entanto, o autor retira a ênfase da 

política, restando a corte sujeita aos mecanismos de controle popular através da opinião 

pública, extremamente necessária, a seu ver, para que o judiciário tivesse suas decisões 

implementadas.   
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Friedman propõe uma abordagem diversa ao ponto de vista tradicional. Para 

alguns autores, a Constituição existe para limitar a vontade da maioria,
284

 outros 

estudiosos tecem críticas ao judicial review exatamente por interferir nessa vontade 

maioria;
285

 mas Friedman desvia das questões acerca do mérito do controle de 

constitucionalidade. Dando um passo atrás, sugere que a premissa da qual os 

acadêmicos partem para discutir essa questão é incorreta. 

E qual seria essa premissa? Justamente a ideia de que o exercício de controle 

de constitucionalidade tem natureza contramajoritária, que os juízes atuam de forma 

contrária as preferências dos cidadãos ao invalidar decisões governamentais com base 

em reivindicaçõesconstitucionais.
286

  

Para discutir a influência do povo nas cortes, Friedman parte da premissa 

oposta, afirmando que as interpretações judiciais da Constituição refletem a vontade 

popular ao longo do tempo, premissa de que o controle de constitucionalidade não é 

contramajoritário, afirmação que é feita pelo autor por meio de evidências empíricas 

trazidos no seu estudo. Desse modo, apesar de existirem argumentos no sentido 

contrário, existem vários estudos que corroboram com a conclusão de que os resultados 

dos julgamentos da Suprema Corte estão alinhados com as preferências de uma maioria 

ou de uma forte minoria. Sendo assim, o constitucionalismo popular mediado baseia-se 

em três hipóteses: (I) as decisões judiciais se encontram dentro de uma margem que é 

considerada aceitável para a maioria das pessoas, (II) mesmo em desacordo com 

algumas decisões, o público ainda aceita prática de controle judicial, (III) se as pessoas 

estiverem descontentes com o controle judicial e seus resultados elas poderão tomar 

medidas a respeito.
287
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A segunda afirmação é de que os estudos sociais sugerem uma estreita relação 

entre a opinião popular e as decisões dos juízes constitucionais, fato verificado por meio 

de pesquisas.
288

 

Desse modo, Barry Friedman defende que o sistema estadunidense está 

baseado no chamado constitucionalismo popular, onde as interpretações judiciais da 

Constituição já refletem a vontade popular ao longo do tempo. Essa não é uma vontade 

momentânea, mas estabelecida em valores sociais mais arraigados.Friedman 

complementa a tese com a ideia de que essa relação não é direta, mas mediada. Em uma 

relação direta os juízes meramente prestam deferência à vontade popular.Já quando o 

processo é mediado, existem fatores que intervêm nesse processo, promovendo uma 

mediação,
289

 sendo essa a diferença substancial entre a teoria do constitucionalismo 

popular de Barry Friedman para constitucionalismo democrático de Reva Siegel e 

Robert Post. 

No constitucionalismo popular mediado de Friedman, o judiciário deve 

identificar quais são aqueles valores constitucionais que alcançam um apoio popular 

geral ao longo do tempo, propondo então uma teoria mais normativa e afirmativa do 

controle judicial e de constitucionalidade.
290

 Friedman utiliza a perspectiva do cidadão 

sobre a Constituição, fugindo de um Judiciário que seja opressor e de uma aristocracia 

judicial. Sendo assim, o papel do Judiciário no constitucionalismo popular mediado é 

distinguir quais são aqueles valores mais estimados dos cidadãos, como explicado na 

passagem a seguir: 

Sob um regime de constitucionalismo popular mediado, o judiciário tem um 

papel importante de identificar os valores constitucionais que alcançam um 

apoio popular geral ao longo do tempo. Este não é um papel exclusivo do 

Poder Judiciário, mas dadas as funções desempenhadas pelos diferentes 

poderes, essa tarefa recai majoritariamente sobre ele. Afinal de contas, as 

autoridades políticas são responsáveis por adotar e satisfazer os desejos 

populares. Os juízes, por outro lado, dizem "não" (e "sim") aos atos de 

poderes políticos, com base na interpretação judicial de normas 
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constitucionais. Ao exercer o poder de revisão judicial, os juízes descansam 

(ou deveriam descansar) nos valores duradouros da sociedade, quando 

precluírem os atos imediatos de outros atores governamentais.
291

 

Nesse sentido, o papel do judiciário de reconhecer valores sociais mais 

estimados estaria ainda relacionado ao processo legislativo comum, que está 

preocupado em satisfazer os desejos populares e continuamente os juízes descansariam 

nos valores duradouros da sociedade ao exercer o controle judicial.  

Barry Friedman ainda aponta que um dos fatores que sustenta que a 

congruência entre decisões judiciais e opinião pública decorre do fato de que os juízes 

estão inseridos em uma comunidade e precisam sobreviver a um possível ataque dos 

poderes políticos.
292

 No constitucionalismo popular mediado e no constitucionalismo 

democrático, evidenciam-se as interações sociais na construção do significado da 

Constituição e, a partir daí, a formação de um ―produto democrático‖.  

Por fim, para discorrer acerca da terceira tese que defende a descentralização 

da Constituição do Poder Judiciário, o constitucionalismo popular, traremos à baila as 

ideias Larry Kramer. Em uma das suas principais obras sobre o assunto, ―The people 

themselves: popular constitucionalism and judicial review‖, o autor faz uma 

reconstrução histórica do sistema de controle de constitucionalidade, defendendo a tese 

de que o povo americano se identificava como fundador e intérprete da Constituição, 

contexto em que a noção de cidadania e soberania popular se configuravam de maneiras 

diferentes da forma atual. Por razões históricas, o Poder Judiciário acabou se tornando o 

protagonista desse sistema. Kramer defende que a última palavra deve pertencer ao 

povo, se opondo ao seu monopólio pelos juízes, sendo um autor de viés prescritivo.
293
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No que tange à aproximação normativa entre povo e Constituição, o foco do 

presente trabalho é discutir as ideias de Reva Siegel, Robert Post e Jack Balkin, não 

deixando de lado um diálogo com os demais autores que tratam do tema. Dado o 

constante debate que envolve as teorias da interpretação constitucional no meio 

acadêmico, entendemos ser necessário compreender os mecanismos que engendram 

esse sistema e assimilar como essa teoria é capaz de garantir a efetivação dos direitos 

das minorias estigmatizadas. A tentativa de discussão por meio dessa perspectiva não 

significa uma importação acrítica dos pressupostos do constitucionalismo democrático; 

pelo contrário, o que se objetivará é a verificação da sua plausibilidade na ordem 

jurídica brasileira, propondo uma interseção entre as duas realidades.  

 

1.2 – Contestação, Constituição e significado constitucional 

 

Durante a Warren Court, os tribunais ganharam uma confiança excessiva, 

tendo sido celebrados à época como ―fóruns de princípio‖, ―locais privilegiados para a 

difusão da razão humana‖. No entanto, o seu modo de decidir passou a ser questionado 

pelos progressistas que, de um modo geral, interpretam que as decisões das cortesque 

são favoráveis às transformações sociais podem causar uma resposta violenta da 

população conservadora – por exemplo, atribuem a origem da Nova Direita americana a 

Roe v. Wade, que reconheceu o direito ao aborto.
294

 Para não provocar ressentimentos 

populistas, não decidir questões controversas seria a melhor postura a ser adotada pela 

corte.  

Como vimos, os progressistas alinhados ao constitucionalismo popular 

argumentam que é necessário evitar uma reação política contrária a um movimento 

progressista
295

 e argumentam que a Constituição deve ser retirada dos Tribunais e 

restaurada ao povo.
296

 Parte dos progressistas enfatiza a necessidade da cautela judicial 

e do minimalismo, muitos temendo um ―ativismo de direita‖ por parte das cortes.  
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Para Reva Siegel e Robert Post, tanto o constitucionalismo popular quanto o 

minimalismo estão equivocados. Apontam que o erro de ambas as teorias reside na 

interpretação equivocada da relação entre direito constitucional e controvérsia cultural, 

ao que propõem uma visão mais realista de como os tribunais funcionam em uma 

democracia, avistando um meio termo entre o que consideram serem dois extremos: 

segurança e desconfiança excessiva para com os tribunais. Propõem, então, a tese do 

constitucionalismo democrático.
297

  

O constitucionalismo democrático, ao contrário do constitucionalismo popular, 

não busca tirar a Constituição dos tribunais,pois reconhece o seu papel para aplicar 

direitos fundamentais, mas propõe que os americanos farão reivindicações sobre o 

significado da Constituição, e que essas que serão respondidas pelas 

autoridades.Devemos ressaltar aqui um aspecto essencial da teoria, a premissa do 

constitucionalismo democrático: a autoridade da Constituição depende necessariamente 

do fato de os americanos a reconhecerem como sua Constituição, ou seja, depende da 

sua legitimidade democrática.
298

 

É em consequência do seu enfoque no engajamento público que a teoria é 

trazida à análise, apresentando uma abordagem na pressão de grupos sociais que atuam 

como guias, que orientam e legitimam as instituições (leia-se tribunais) na prática do 

controle de constitucionalidade. Do mesmo modo, os movimentos sociais LGBT 

brasileiros adquiriram uma forte característica de pressão sobre os tribunais e tem 

conquistado bons resultados pela via do Poder Judiciário, como demonstrado na Parte 1 

da pesquisa, um campo maisfavorável à promoção de diretos LGBT.
299

 

A tese do constitucionalismo democrático incorpora um olhar distinto para o 

chamado backlash,
300

 a reaçãocontrária de uma parte dos cidadãos devido a um 

acontecimento que signifique uma ruptura, um desenvolvimento social ou 

políticocausado por uma decisão judicial ou lei – tão temido pela abordagem usual do 
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direito constitucional, associando o mesmo a um momento de instabilidade social – se 

propondo à uma análise dos seus efeitos construtivos advindo das próprias reações 

sociais que rejeitam uma decisão judicial ou uma lei. Os autores questionam a razão 

estabelecida de que os cidadãos devem aquiescer aos julgamentos constitucionais das 

autoridades.
301

  

Tal ideia se coaduna com uma das hipóteses do constitucionalismo popular 

mediado de Barry Friedman, que assevera que, em caso de descontentamento com o 

controle judicial ou seus resultados, os cidadãos podem tomar medidas a respeito. Uma 

das ideias do constitucionalismo popular mediado é a de que se as decisões judiciais 

estiverem emdesacordo com as preferências populares ou se o público desejar eliminar 

ou modificar a prática do controle judicial existe um meio para corrigir o processo.
302

 

Para Siegel e Post, diante de uma decisão judicial que envolve princípios 

constitucionais, acabam surgindo questionamentos (em maior ou menor escala) que 

revelam que os cidadãos envolvidos num conflito partem de dois pressupostos: (i) de 

que a Constituição deve ser responsiva e (ii) de que os cidadãos possuem uma 

autonomia política.
303

 

Cabe aqui um questionamento: uma decisão judicial deve então 

necessariamente estar assentada em aspectos políticos? Se tomarmos como exemplo as 

audiências do Senado americano para a confirmação de juízes para a Suprema, 

notaremos aí uma incoerência da posição da academia tradicional (ou coerência com o 

que está sendo dito): simultaneamente ao dever de afirmar a independência dos juízes, 

confirmando a neutralidade da corte diante de interesses partidários, o povo americano 

espera dessas mesmas audiências a garantia de que aquele nomeado interpretará a 

Constituição de maneira que responda à vontade democrática do povo.
304
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Então, qual é o ponto do backlash? Para Siegel e Post, ―o backlash é onde a 

integridade do Estado de Direito se choca com a necessidade da nossa ordem 

constitucional de legitimidade democrática‖,
305

 ou seja, a reação à uma decisão é 

legítima porque, de acordo com a teoria do constitucionalismo democrático, não há uma 

separação completa entre direito e política, mas uma tensão permanente entre essas duas 

esferas, onde paradoxalmente, ao mesmo tempo em que o significado constitucional se 

dobra as reivindicações populares, acaba por manter-se a integridade do direito.
 
 

No próximo tópico, investigaremos o modo de atuação e estratégias que um 

movimento social pode adotar para mudar a interpretação constitucional, utilizando 

principalmente as ideias de Reva Siegel e Jack Balkin, que descrevem a dinâmica de 

movimentos sociais atuando como agentes de pressão perante as cortes. Essa situação 

parece indicar similaridades com a influência que vem sendo exercida pelos 

movimentos sociais LGBT perante o Supremo Tribunal Federal brasileiro, pois também 

ocorreram nas últimas décadas movimentações favor dos direitos das minorias sexuais 

nos Estados Unidos, tantoque Siegel considera que o debate sobre o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo pode repetir a dinâmica que produziu o caso ERA de fato, que 

será analisado adiante.
306

 

Ademais, para além da dinâmica de um movimento social exercendo pressão 

no Poder Judiciário, versar sobre o movimento feminista em analogia ao movimento 

LGBT significa tratar de duas minorias que possuem como similaridade estarem se 

movendo contra uma estrutura patriarcal de poder, na qual afirmações sobre a 

heterossexualidade são muitas vezes proferidas ―pelo avesso‖, em forma de acusações 

sobre a homossexualidade.
307
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Para testar a nossa hipótese – estariam sendo consagrados os pressupostos do 

constitucionalismo democrático no Brasil? – precisamos, antes de explicitar a teoria, 

verificar como os movimentos sociais contribuem para o sentido da Constituição.  

 

1.3 – Os movimentos sociais são agentes de mudança constitucional 

 

Ao invés de percorrer o caminho das mudanças do significado da Constituição 

que seguem a lógica legislativa do artigo V da Constituição Americana
308

 – apesar das 

dificuldades estabelecidas pelo dispositivo, estamos falando de um procedimento linear 

– Reva Siegel utiliza um procedimento de caráter interdependente ao explorar as 

mudanças do entendimento constitucional advindas da interação entre os cidadãos e as 

instituições.
309

 No artigo ―Constitutional Culture, Social Movement Conflict and 

Constitucional Change: The Case of the facto ERA‖, a autora lança um relato-base que 

aqui nos serve à sistematização da teoria do constitucionalismo democrático. 

A autora opera parte das suas ideias à luz do caso ―ERA de fato‖,
310

 corpo de 

jurisprudência resultante do conflito ocasionado pela luta do movimento feminista 

estadunidense que, na década de 1970, foi protagonista na reivindicação de direitos 

iguais com a proposta de uma Emenda à Constituição, a ―Equal Rights Amendment – 

ERA‖, que foi derrotada.  

A derrota da ERA chama atenção dos estudiosos do direito pelas consequências 

que alcançou no Poder Judiciário: a Suprema Corte começou a dar uma interpretação 

responsiva aos movimentos sociais feministas, aderindo às suas reivindicações e 

invalidando as classificações de gênero discriminatórias; por causa das novas 
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interpretações judiciais, a Constituição passou a espelhar uma proibição de 

discriminação sexual.
311

  

Ou seja, diante da reivindicação de um movimento social – o que acabou 

gerando um contramovimento e um conflito na sociedade da época – houve uma 

resposta da Suprema Corte, sensível, receptiva àquela reivindicação, que oferecia uma 

solução ao problema de uma proposta de emenda rejeitada e, vale salientar, dada fora do 

processo legislativo.
312

 Tal acontecimento gerou uma jurisprudência singular que 

passou a ser referida pelos estudiosos como ―ERA de fato‖, o que deu nome ao 

ocorrido. É como Reva Siegel explica: são outros caminhos, outras veredas para a 

mudança constitucional. 

A autora faz então uma conexão entre o direito moderno de discriminação 

sexual aos seus fundamentos, jogando luzes nas grandes mobilizações estadunidenses na 

década de 1960 em favor dos direitos das mulheres, propondo que a mudança de 

entendimento constitucional sobre igualdade de gênero tem aí suas raízes. Desse modo, 

aposta na ideia de que a disputa sobre o significado constitucional acontece além do 

aparato oficial das instituições, sendo uma prática coletiva que ultrapassa os critérios 
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normativos previamente estabelecidos pelo sistema(como também ocorre dentro 

deseusprocedimentos).
313

 

É importante uma observação. Se para construir uma tese de que a mudança 

ocorre além dos canais oficiais é necessário um estudo da Ciência Política que se 

sobrepõe em volume e principalmente em complexidade em relação ao material jurídico, 

sendo avaliados tanto os aspectos históricos da matriz constitucional americana quanto a 

atual conjuntura política (e dinâmica) dos movimentos sociais, conclui-se que uma 

interseção com as análises de Siegel, Post e Balkin não se resolve somente buscando 

perceber se os ministros do STF aderem às teses dos amici curiae. A teoria do 

constitucionalismo democrático nãosignifica mera adesão de teses pelo Supremo, mas 

se trata de um processo complexo, onde é considerada a dinâmica dos movimentos 

sociais no meio social. Tratemos então de explicá-la.  

O professor Bill Eskridge traz à luz uma questão fundamental ao objeto dessa 

pesquisa ao afirmar que ―o poder do movimento das mulheres era tal que o Tribunal se 

sentiu impelido, nos anos 70, a administrar aquelas discriminações sexuais 

inconstitucionais mais odiosas‖.
314

 A colocação de Eskridge importa em um grau 

diferente porque, apesar de termos o conhecimento de que a Corte mudou o seu 

entendimento sobre a ERA, ele se refere ao poder do movimento das mulheres enquanto 

sujeito da demanda, a ponto de influenciar ou constranger a corte a adotar determinado 

posicionamento.  

Nessa toada, Eskridgedefende que os estudos da Sociologia e Ciência Política 

são essenciais para o Direito, vez que considera os movimentos sociais motores da 

evolução constitucional na medida em que sua dinâmica interna é capaz de influenciar o 

aparato institucional. Anota ainda que os movimentos sociais influenciam o direito e 

estão cercados por ele, não sendo possível, portanto, insistir em uma divisão estanque 
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entre as esferas do direito e da política, forçando um papel não-marginal para literatura 

dos movimentos sociais na teoria jurídica.
315

   

No entanto, qual o real significado que os protestos de movimentos sociais têm 

e devem ter para as cortes? 

Jack Balkin e William H. Rehnquist possuem entendimentos convergentes 

acerca da influência da opinião pública sobre os juízes, comungando da ideia de que 

apesar de serem influenciados por ela os juízes não devem responder diretamente às 

reivindicações dos movimentos sociais.
316

 

Para Balkin, o que ocorre de fato é que a normaconstitucional acaba mudando 

em resposta ao protesto do movimento social. O autor traz a ideia da interpretação 

constitucional protestante,
317

 a qual teoriza quetodos os indivíduos que vivem sob a 

vigência de uma Constituição podem oferecer a própria visão constitucional para 

interpretá-la. Os pontos de vista trazidos ao debate passarão por uma ―moldagem‖, serão 

filtrados e reescritos pelos juízes. Sendo assim, os movimentos sociais: 

(...) não aceitam as interpretações existentes dos juízes como oficiais. Em vez 

disso, eles oferecem suas próprias interpretações do significado da 

Constituição, independentemente da suas reivindicações terem sido levadas a 

sério pelos tribunais. No entanto, ao longo do tempo, muitos desses pontos de 

vista tornaram-se parte da doutrina constitucional, depois de serem filtrados, 

remodelados e recaracterizados por juízes e profissionais jurídicos. Assim, a 

questão de como os movimentos sociais moldam o direito constitucional é 

a questão de como a interpretação constitucional protestante é aceita 

pelos tribunais e faz parte do direito positivo.
318

 

Mas como a interpretação constitucional dos movimentos sociais é aceita pelos 

tribunais, e principalmente, passa a ser aceita pelo direito positivo? Balkin afirma que os 

movimentos sociais alteram os entendimentos, em geral, do público e dos juízes ao 
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moldar o senso constitucional comum. No contexto da intepretação constitucional, as 

definições dos princípios previamente estabelecidas são alteradas, são demovidos os 

limites do que é aceito ou não na sociedade, a seguir: 

Em grande parte, os movimentos sociais fazem isso alterando as expectativas 

e entendimentos do público em geral e dos juízes e advogados. Eles 

remodelam o senso comum constitucional, movendo os limites do que é 

plausível e implausível no mundo da interpretação constitucional, o que é 

um argumento jurídico pensável e o que é constitucionalmente "fora da 

parede".
319 

Nesse sentido é que a interpretação protestante do texto constitucional não 

provém de uma autoridade, mas é individual e difusa. São muitos os exemplos de 

pressões de movimentos sociais que moldaram as interpretações judiciais da 

Constituição Americana, como os movimentos abolicionista, o feminismo americano, o 

movimento de direitos civis e a luta LGBT.
320

 

Ou seja, a mudança constitucional se torna possível por meio da contestação. 

Nesse sentido, a história dade facto ERA ilustra como a luta de um movimento social 

para ganhar a confiança do povo americano acabou por desempenhar o papel crucial de 

guia na interpretação judicial da Constituição.
321

   

Passemos então a contar essa história com mais vagar. 

Na trajetória do movimento feminista estadunidense, a primeira e mais 

importante questão enfrentada foi a construção da coalizão do movimento, o que 

ocorreu na década de 1960.
322

 Na busca para a mudança constitucional, as líderes do 
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movimento perceberam que era necessário promover uma visão feminista 

compartilhada. Assim, o Partido Nacional das Mulheres atraiu mulheres mais jovens 

para a promulgação da Emenda de Direitos Iguais (Equal Rights Amendment), lado ao 

movimento trabalhista que reivindicava a Décima Quarta Emenda,
323

 a qual garantia, ao 

menos em tese, a igualdade de todas as pessoas perante a lei.
324

 Em 1967, Mary 

Eastwood, advogada da NOW,
325

 recomendou que o movimento continuasse orientando 

a mudança constitucional em duas frentes, pelas vias do legislativo e judiciário, por 

assim entender que tal aliança manteria o movimento unido.
326

 

Aqui lembramos que o motivo da dupla estratégia vai além do propósito de 

coesão do movimento e é particularmente importante para estabelecermos uma 

similaridade com a pressão dos grupos LGBT sobre o Supremo Tribunal Federal. As 

líderes do movimento feminista avaliaram que a pressão por uma mudança legislativa 

(através do artigo V) em conjunto com a pressão sobre o Judiciário (pela interpretação 

da Emenda XIV)
327

 poderia exercer um efeito sobre a corte, levando o Tribunal a 

interpretar o texto da constituição já existente em favor das mulheres, que estariam 

dispostas inclusive à apelar a uma emenda constitucional para buscar uma igualdade de 

direitos já própria do conteúdo da Emenda XIV.  
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Para além da coesão, Siegel considera a tática de atuar em duas frentes 

(legislativo e judiciário) uma habilidade sofisticada do movimento feminista para 

conduzir a conversa pública com o povo americano e com as autoridades responsáveis 

por cumprir a Constituição. Mas porque isso se traduz em como uma estratégia 

aprimorada? Devido ao produto dela extraído. A dupla abordagem acabou por originar 

um diálogo nacional sobre questões de igualdade e família, mais precisamente sobre 

como os princípios abstratos da tradição constitucional estadunidense se aplicavam à 

vida dos cidadãos. Entende-se que, desse modo, os argumentos referentes ao direito 

constitucional são edificados em múltiplas arenas e o debate se torna instrumento para 

captar espaços oficiais de articulação das normas constitucionais. Esse passou a ser o 

assunto central no debate público, o que forneceu matéria-prima para a corte delinear 

seus argumentos acerca do significado do princípio da igualdade.
328

   

A atuação começou no ramo executivo, liderado por mulheres convocadas pela 

Comissão do Presidente Kennedy sobre o status da Mulher, espalhou-se ao longo da 

década para o Congresso e, por fim, para os tribunais. Assim, Siegel afirma que foi a 

interação do movimento feminista entre os espaços de elaboração da lei e de tomada de 

decisão judicial que criou ade facto ERA.
329

 

1.3.1 – Das estratégias dos movimentos sociais 

Jack Balkin e Reva Siegel desenvolvem ideias semelhantes sobre as estratégias 

e métodos utilizados pelos movimentos sociais para influenciar o público em geral, 

apesar de Siegel não trazer o conceito de opinião pública e divergir do autor acerca das 

conceituações que envolvem esse público (―povo‖, ―público‖, ―opinião pública‖, 

―opinião de elite‖). Trataremos dessa similaridade ao tentar desvendar o caminho que o 

movimento social utiliza para redefinir a referência semântica de um princípio. 

Balkin descreve que os movimentos sociais, além de promover uma influência 

nos partidos políticos, podem apelar para valores e crenças compartilhadas na tentativa 

de influenciar a opinião pública nacional e a opinião das elites nacionais, desafiando 
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assim os significados sociais estabelecidos.
330

 De modo semelhante, Reva Siegel 

sistematiza como os movimentos sociais são obrigatoriamente conduzidos pela cultura 

constitucional para buscarem os valores constitucionais comuns à sociedade e serem 

agentes efetivos de mudança constitucional,
331

 com o que desenvolve os conceitos de 

―condição de consentimento‖ e ―condição de valor público‖.
332

  

A condição de consentimento, como o próprio termo evoca,consentir, 

pressupõe a não coerção ou violência, uma restrição ao argumento que exige que 

aqueles que discordam sobre um significado constitucional recorram à Constituição para 

defenderem seus pontos de vista.
333

 Desse modo, tal reivindicação não precisa estar em 

conformidade com qualquer narrativa oficial, podendo haver divergências das 

interpretações já estabelecidas, mas a pretensão divergente deverá apelar a um 

significado da Constituição com oqual o orador e o destinatário partilham lealdade. 

Siegel pondera que essa exigência mínima exerce um efeito restritivo significativo, no 

sentido deque a condição de consentimento canaliza a disputa, exigindo que os 

desacordos sejam expressos dentro de uma tradição compartilhada, e não fora dela.
334

  

Mas qual a origem da condição de consentimento na tradição americana? 

Traçamos uma breve explicação utilizando o contexto da luta pelo fim da escravidão e 

os dois grupos que lideravam essa demanda, com diferentes entendimentos de 

autoridade. O abolicionista William Lloyd Garrison entendia que a Constituição 

corroborava com a escravidão, acabando por convocar os abolicionistas a denunciarem 

a mesma; de outro modo, os abolicionistas Lysander Spooner e Frederick Douglass 

procuraram mudanças dentro dos limites exigidos pela condição de consentimento, 

defendendo então que a Constituição americana era na verdade antiescravista. 
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Spooner e Douglass contestaram o senso comum e estimularam o público a 

abraçar uma compreensão alternativa do significado da Constituição 

(abordagemcomum ao movimento sufragista), levando a comunidade a reconhecer 

novos significados constitucionais – prática que levou Robert Cover a caracterizá-los 

como utopistas constitucionais. Essa inovação interpretativa foi suficiente para 

desencadear uma nova forma de se pensar o texto constitucional, encontrando expressão 

nas alterações do texto constitucional através das emendas.
335

  

O que podemos depurar disso? Reva Siegel aduz que a reivindicação é 

―performativa na forma‖, ou seja, o enunciado se dá ao tempo da ação apresentada, 

palavra e ato coincidem. Explico. A Constituição vem a ser ao tempo da aspiração de 

persuadir o outro para um novo entendimento, ao tempo do apelo para o 

reconhecimento de um novo significado constitucional. A Constituição – e com ela a 

forma da comunidade – é realizada através da prática do argumento constitucional.
336

 

Desse modo, existe um processo de construção de argumento e simultaneamente uma 

disputa para construir apoio para as emendas constitucionais. Concomitantemente a esse 

processo, em um esforço para serem ouvidos, os movimentos se envolvem em 

atividades socialmente disruptivas, às vezes utilizando-se de condutas ilegais que 

chamam atenção para suas reivindicações.
337338

 

Essa estrutura é característica da ordem estadunidense, que preconiza o 

respeito pelos juízes e outros oficiais, mas garante o papel dos cidadãos para julgar o 

significado da Constituição, já que o seu preâmbulo anuncia a autoria de ―We, the 
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people‖. Siegel aduz que a mesma fornece uma gama de técnicas para contestar as ações 

oficiais das quais discordam.
339

 

A condição de valor público também opera modulando e direcionando a 

atuação de um movimento social na cultura constitucional estadunidense. O nome já 

remete ao tipo de exigência que é feita:condição de valor público nada mais é do que se 

orientar para algo que tenha valor para o público, exigindo que aqueles que defendem 

novos entendimentos constitucionais necessariamente tenham que recorrer àqueles 

entendimentos constitucionais mais antigos compartilhados pela comunidade, e que são 

incontestáveis.
340

 Então se faz necessário traduzir suas demandas na linguagem de uma 

tradição comum.  

A decisão daSuprema Corteem Lawrence v. Texas passou a proibir leis que 

criminalizam a sodomia com o fundamento de que essas leis negam respeito às relações 

homossexuais e, por extensão, invalidou leis de sodomia em outros 13 estados. Após a 

decisão, surgiram novas ondas de contestação e tribunais estaduais passaram a exigir 

que os governos estaduais permitissem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o 

que desencadeou uma contramobilização enérgica contra os direitos dos homossexuais, 

um embate que ocorreu em várias esferas de poder.
341

 Siegel denomina tais 

acontecimentos como uma fase de ―guerras culturais‖, que foram em parte encorajadas 

pela dissidência do justice Antonin Scalia na decisão da Suprema Corte em Lawrence v. 

Texas.
342

  

Siegel pondera que se os grupos envolvidos nesse conflito quiserem viver sob 

uma Constituição que reflita os seus valores, eles não podem expressar uma visão 

partidária, mas sim apresentar sua visão como expressão de valores públicos, 
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reivindicando os compromissos fundamentais da tradição constitucional americana. 

Enquanto os oponentes do casamento entre pessoas do mesmo sexo invocam a tradição 

do casamento heterossexual e enfatizam os valores do Estado de Direito, os defensores 

do casamento entre pessoas do mesmo sexo utilizam a estratégia de invocar lutas dos 

afro-americanos contra as práticas históricas de exclusão social,
343

 na tentativa de 

sensibilizar as minorias raciais, ao mesmo tempo em que celebram técnicas de 

desobediência civil através das quais os movimentos de direitos civis alcançaram suas 

demandas.
344

 Sendo assim, ―cada lado afirma, de forma crível, que atua a partir da 

história e dos princípios no coração da tradição constitucional americana‖.
345

  

A condição de consentimento e a condição de valor público, ao mesmo tempo 

em que limitam as formas de expressão do movimento, disciplinam os caminhos que ele 

deverá seguir ao reivindicar novos significados constitucionais
346

. Por exemplo, elas 

foram amplamente utilizadas pelo movimento de sufrágio feminino. Para ganhar adesão 

do público, o movimento argumentava que a proibição de voto das mulheres violava o 

princípio fundador da comunidade da ―não tributação sem representação‖, um apelo ao 

princípio de autogoverno que unia os cidadãos da comunidade e exprimia a visão 

particular do movimento na linguagem comum, mostrando como o direito de voto das 

mulheres estava alinhado à tradição constitucional da sociedade, como explicita a 

passagem:   

Antes do surgimento do movimento de sufrágio ninguém pensava que os 

princípios da Revolução Americana exigissem a libertação das mulheres; os 

americanos há muito pensavam na família em paradigmas de soberania, 
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como uma forma de hierarquia natural. Os sufragistas procuravam mudar os 

entendimentos constitucionais realizados por membros de sua comunidade, 

citando contra eles mesmos a tradição que mantinham em comum. Seu 

argumento era, de longe, muito poderoso. A reivindicação do sufrágio 

desafiava os entendimentos costumeiros sobre o domínio natural dos 

princípios constitucionais de forma que punham em questão arranjos sociais 

fundamentais. Precisamente porque o fez, "a questão da mulher", como era 

conhecida a reivindicação do sufrágio, foi objeto de disputa constitucional 

por gerações.
347

 

Mas alterar a referência habitual de um princípio acabaria por alterar também 

questões profundas sobre arranjos sociais fundamentais, tendo em vista que o princípio 

de autogoverno fazia parte de um arranjo social em que se naturalizavam várias formas 

de desigualdade como, por exemplo, o princípio da chefia doméstica masculina. A 

tentativa do movimento sufragista de romper uma prática social era profundamente 

ameaçadora, fato que enfraquecia seu poder diante do público.
348

  

A persuasão requer habilidade, não se pode ameaçar determinado modo de vida 

de um grupo enquanto se busca adesão às suas reivindicações. Em resumo, a persuasão 

requer que se faça política.O movimento feminista então acrescentou o chamado 

argumento das ―tarefas domésticassociais‖,
349

 afirmando a necessidade das mulheres 

votarem para que pudessem desempenhar adequadamente o seu papel de mãe na 

sociedade, tranquilizando o público americano de que iriam continuar a manter seu 

papel social tradicional.
350

  

No entanto, esse esforço levou o próprio movimento a reafirmar os papéis de 

gênero na vida familiar. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o movimento 
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desestabilizou a compreensão da cidadania na tradição americana, ele acabou por 

reafirmá-la:  

Como ilustram os exemplos do abolicionismo e do sufrágio feminino, a 

operação combinada da condição de consentimento e a condição de valor 

público disciplinam as energias partidárias dos movimentos a favor da 

mudança constitucional para que eles façam afirmações sobre os valores, 

princípios, memórias e símbolos da sociedade de modo que transforma seu 

significado.
351

 (grifo nosso) 

E porque isso se traduz como uma estratégia? Para Siegel, o impulso de 

traduzir a sua visão específica em um valor para a sociedade faz dos movimentos 

agentes especialmente criativos para a mudança, na medida em que infundem um novo 

sentido na tradição em que se inserem, traduzindo ―a visão partidária em um valor 

público, que surge da operação combinada do consentimento e das condições de valor 

público, fazendodos movimentos de avanço das reivindicações constitucionais agentes 

de mudança singularmente criativos‖.
352

  

Ela defende que as mobilizações constitucionais funcionam como verdadeiras 

incubadoras da normatividade legal, pois mantêm condições favoráveis para o seu 

crescimento e desenvolvimento, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento 

constitucional democrático. Na medida em que os membros, líderes e advogados do 

movimento enquadram os novos entendimentos constitucionais surgidos das redes de 

associações da sociedade civil, tornam tais entendimentos candidatos à assimilação em 

pelo direito.
353

 

Entendemos que Jack Balkin possui particularidades em relação à proposta de 

Siegel,  assumindo um modo diferente de persuasão eponderando que a atuação de 

movimentos sociais deve ser necessariamente direcionada à opinião pública nacional, 

mais precisamente à opinião de elite, pois parte do pressuposto de que: (i) a 

SupremaCortepossui uma tendência a trabalhar em conjunto com a coligação política 

dominante, o que significa que, no decorrer do tempo, as decisões do Tribunal tendem a 

refletir a opinião pública nacional; e (ii)  os juízes federais, principalmente os 
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daSuprema Corte, pertecem às classes políticas dominantes e se a opinião popular 

divergir da opinião de elite, a Suprema Corte tende a refletir os valores das elites.
354

 

Para Jack Balkin, os movimentos sociais são capazes de influenciar a 

interpretação constitucional por causa do seu alcance sobre os partidos políticos, o que o 

autor denomina como ―enraizamento partidário‖ no judiciário.
355

 As reivindicações dos 

movimentos sociais acabam por remodelar as reivindicações dos partidos políticos, fato 

que leva à nomeação dos juízes alinhados a essas reivindicações. Os partidos políticos 

nomeiam novos juristas para os tribunais federais que compartilham opiniões 

semelhantes ao partido. Trata-se de um sistema complexo, dado que muitas vezes os 

pontos de vista dos partidos políticos americanos podem ser alterados ao longo do 

tempo. Como resultado, tem-se mudanças importantes na doutrina constitucional.
356

  

Mas além de buscar a nomeação de juízes que já são favoráveis às suas causas, 

os movimentos sociais podem obter receptividade nos tribunais apelando a valores, 

crenças e premissas das elites nacionais, ogrupo social no qual os juízes se inserem. 

Assim como a opinião pública muda ao longo do tempo em resposta à contestação de 

movimentos sociais, os valores da elite também mudam e os juízes, membros dessas 

elites, podem ter também suas opiniões alteradas. Ainda, Balkin aduz que os juízes não 

entendem essa mudança como se estivessem cedendo à influência direta dos 

movimentos sociais, ou como uma resposta aos partidos políticos, mas creem que estão 

reagindo adequadamente àstendências sociais de longo prazo. Por exemplo, os juízes 

que apoiam os direitosconstitucionais da agenda LGBT entendendo estar apenas 

reconhecendo as mudanças e circunstâncias das relações sociais atuais.
357

 

Então, apesar dessas visões comuns não serem consideradas pelos juízes como 

produto da política cotidiana, Balkin ressalta que os julgamentos não estão isolados da 

contestação política diária e são os movimentos sociais que desempenham um papel 

crucial nesse processo de persuasão. De que forma? Os movimentos sociais remodelam 

valores, deslocam a percepção dos fatos, trazem novos entendimentos de mundo e das 
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relações sociais, explicam o que significa uma mudança e o que deve ser feito a respeito 

dela.
358

 Isso ocorre no processo de desafiar os precedentes da segregação em conjunto 

com a busca de mecanismos para proteção das minorias, momento em que os 

movimentos sociais acabam contribuindo para mudanças dentro da própria estrutura 

doutrinária.
359

  

Mas a persuasão da elite nacional é suficiente?Mesmo que os juízes sejam 

selecionados na elite, estando então propensos a levar em conta os seus valores na 

interpretação constitucional, existe um risco de se apostar apenas nesse grupo. 

Frequentemente, os juízes são acusados de um distanciamento da opinião pública ao 

proferir decisões que não se coadunam com o seu entendimento, fato que acaba 

deixando suas decisões vulneráveis ao backlash.
360

 A partir daí, os que se opõem à essa 

decisão trabalham para contestá-las e revogá-las, retornando ao começo do ciclo e 

usando os partidos políticos para nomeação de juízes cujos pontos de vista coincidam 

com o seus.
361

 Sendo assim, as vitórias dos movimentos sociais iniciais podem ser 

derrubadas por um forte contramovimento que dispõe de vários recursos populistas para 

tanto. 

Qual, então, a alternativa para o movimento social? Jack Balkin assevera que 

os movimentos sociais devem obter um apoio popular contínuo e duradouro e, para 

tanto, devem utilizar uma dupla estratégia: conquistar tanto a elite quanto a opinião 

popular para encontrar aliados dentro dos partidos políticos e nos tribunais.
362

 Desse 

modo, um contramovimento formado a partir da conquista de um movimento social 

restará enfraquecido, não conseguindo influenciar os partidos políticos. O autor aduz 

que a opinião pública já restará consolidada não em um processo em que os juízes 

respondem diretamente ao apelo dos movimentos sociais, mas na medida em que os 
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movimentos sociais traduzem novos entendimentos constitucionais acabam também 

moldando as interpretações judiciais da Constituição.
363

 A compreensão da sociedade 

do significado vivido (lived meaning) de seus compromissos normativos é assim 

continuamente atualizada por uma coletividade mobilizada formada por cidadãos que 

falam a outros cidadãos e aos poderes representativos e judiciais do governo.
364

   

1.3.2 – A importância do conflito entre movimento e contramovimento 

Enquanto para as teorias constitucionais normativas o conflito é um risco à 

autoridade do governo e à democracia, devendo ser administrado e reprimido, Siegel 

elege o conflito como característica essencial da ordem constitucional democrática, 

responsável por fomentar um dos principais elementos da sua teoria: a dinâmica 

―movimento-contramovimento‖, um processo de ação e reação que possui papel 

fundamental no desenvolvimento constitucional. É a situação de conflito o motor da 

mudança constitucional, é pelo embate permanente – num processo de discussão e 

reflexão entre cidadãos mobilizados, momento onde ocorrem provocações ao status quo 

e reações por parte daqueles afeiçoados aos valores tradicionais, que resistem à 

mudança – que os entendimentos alternativos do significado constitucional são 

refinados ao longo de um período de tempo.
365

 

Normalmente, é apenas através do conflito, mantido por um período de 

tempo, que entendimentos alternativos são moldados em uma forma que 

podem ser aplicadas pelas autoridades e o público irá reconhecer como 

Constituição. Os membros da ordem constitucional americana intuitivamente 

entendem que o conflito é um motor de mudança constitucional, mas 

somente agora a literatura sobre movimentos sociais no direito 

constitucional está começando a analisar como esses conflitos guiam a 

mudança.  

(...) 

Esse artigo aborda o conflito constitucional como uma característica 

normal de uma ordem constitucional democrática. Quando constrangidos 

pela cultura constitucional, o conflito constitucional pode servir como um 

mecanismo crucial no desenvolvimento constitucional, uma força que 

pode disciplinar e moldar novas reclamações do significado 

                                                           
363

BALKIN, Jack M. How Social Movements Change (or Fail to Change) the Constitution: The Case of 

the New Departure. Suffolk UL Rev., v. 39, 2005. 
364

 SIEGEL, Reva B. Constitutional Culture, Social Movement Conflict and Constitutional Change: The 

Case of the de facto ERA (2006). Faculty Scholarship Series. Paper 1097. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1097>. Acesso em: 12 de julho de 2016, p. 1361-1362. 
365

 Vale ressaltar que os membros da ordem constitucional americana, de maneira intuitiva, aceitam o 

conflito como um mecanismo de mudança da Constituição. SIEGEL, Reva B. Constitutional Culture, 

Social Movement Conflict and Constitutional Change: The Case of the de facto ERA (2006). Faculty 

Scholarship Series. Paper 1097. Disponível em: <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1097>. 

Acesso em: 12 de julho de 2016, p. 1329. 



126 
 

constitucional em uma forma que as autoridades poderão impor e o 

público irá respeitar.
366

(grifo nosso) 

Nas estruturas consolidadas de uma sociedade sempre existem aqueles que se 

beneficiam dos entendimentos e arranjos que estão sendo impugnados por um 

movimento social. Desse modo, na medida em que um movimento (ação) alcança 

credibilidade pode ocorrer à formação de um contramovimento (reação) visando 

defender o status quo.
 367368

  

O acréscimo do contramovimento (reação) muda as condições de argumento 

porque o mesmo se esforça para renovar as suas justificativas sobre a tradição 

constitucional e refutar as reivindicações do movimento. No entanto, os 

contramovimentos têm que defender políticas que justificam o status e as rotinas já 

estabelecidas, sendo muitas vezes associados ao retrocesso, tendo então que desacreditar 

o movimento inicial e mostrar como as interpretações antigas ainda possuem relevância. 

Como fazem então? Passam a reformular símbolos: o anti-aborto torna-se pró-vida, o 

poder pró-nuclear torna-se pró-energia.
369

 Assim, a política de preservação do 

contramovimento tende a se orientar para uma linha de tolerância, na qual o Estado não 

deve privar as pessoas de algumas liberdades por conta da sua diferença, mas também 
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não exige que o Estado ―promova‖ um desvio social. Por exemplo, as mulheres não 

devem ser impedidas de ter empregos, mas o Estado não deve promover uma igualdade 

total a ponto de prejudicar a família. A disputa por reconhecimento e preservação é um 

choque sobre questões culturais, que se desenvolve no campo de batalha da política e do 

direito.
370

 

O movimento deve então responder às objeções do contramovimento e acalmar 

aquelas preocupações que seus oponentes levantam.
371

 A contramobilização acaba por 

tornar mais complicadas as propostas de novas reivindicações em uma tradição 

constitucional, impondo dificuldades a um movimento para satisfazer as condições de 

consentimento e valor público.
372

  

Como já apontado sobre o caso de facto ERA, os defensores da Emenda de 

Direitos Iguais tinham conhecimento que o próprio debate sobre o tema geraria 

consequências para sua interpretação, aproveitando-se disso. Como mencionado 

anteriormente, a aprovação da ERA não se deu pelo artigo V, o que não significa que 

esse artigo não tenha dado a sua contribuição. Os proponentes da ERA utilizaram o 

aparato do artigo V no que pode ser o seu uso mais comum: como um lugar de debate, 

um fórum na política para expressar pontos de vista sobre questões controversas em 

matéria constitucional
373

 – daí a autora tratar o de facto ERA como um quebra-cabeça, 

devendo as peças ser combinadas de modo que formem uma estrutura coerente e 

mesmo o artigo V não é descartado nesse sistema, pois cada ―peça‖ contribui para a 

formação do ―quadro da mudança constitucional‖.  
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Dessa forma, mesmo que a mudança da não tenha se dado diretamente pelo 

processo legislativo do artigo V, esse artigo funcionou como um veículo, um condutor 

de influências direcionadas aos juízes e autoridades.Siegel afirma que esse artigo 

funcionou também como um ponto de feedback do sistema no momento da indicação e 

nomeação de juízes. 

Paradoxalmente, um elemento essencial para as disputas constitucionais que se 

desdobram fora das arenas eleitorais, pela via do judiciário, é a confiança do público. A 

disputa que visa ganhar a confiança do público é o que acaba por delinear as ações do 

combate entre movimento e contramovimento, isso porque um movimento que se 

esforça para persuadir o público acerca do mérito das suas reivindicações é forçado a 

contar com os argumentos de seus oponentes, uma dinâmica que Siegel descreva a partir 

de uma observação pessoal.
374375

 Desse modo, apesar da aversão que geralmente surge 

entre movimentos adversários, para fazer alegações que satisfaçam ascondições de 

consentimento e valor público eles necessariamente precisam – ainda que indiretamente 

– responder as objeções que o outro movimento levantou.
376

 

A resposta ao oponente é uma prática de reconhecimento. Na trajetória para se 

elaborar uma resposta efetiva, movimento e contramovimento começam a considerar os 

argumentos de seus opositores, passando a reconhecer as reivindicações que trazem. 

Nesse processo, acabam internalizando, pelo menos em parte, aquelas preocupações 

normativas de seus oponentes – o contramovimento adota elementos da ideologia do 

movimento inicial como se fossem seus para contornar qualquer tipo de 

descontentamento, o que faz com que o movimento passe a ser identificado somente 

com conteúdos mais extremos. É no processo cíclico em que movimentos contrários 
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absorvem ideologias uns dos outros que mudanças profundas são incorporadas no seio 

da sociedade.
377

 

Façamos uma tentativa de compreender tal aspecto de modo ainda mais 

fundamental: Siegel utiliza a expressão inglesa ―hones‖, que em português expressa 

tanto a ação de afiar, como também significa refinar, aprimorar, aperfeiçoar quando se 

refere à atitude de cada grupo em relação às próprias alegações. Aqui se entende que os 

dois sentidos são complementares, ambos capazes de caracterizar o processo que 

compreende uma reestruturação do argumento, e que a explicação não ficaria completa 

se excluíssemos algum deles. Primeiro emprega o verbo ―hones‖ no passado, que 

significa afiar, para expressar o que os adversários fizeram com seus próprios 

argumentos para refutarem as melhores reivindicações de seus oponentes, ao que expõe 

a face do conflito.  

Existe aí uma luta e o argumento, em sentido figurado, é ―uma arma cortante‖, 

que deve ser ―afiada‖ para ser mais ―eficiente na luta‖. Mas também há outra 

explicação. O verbo pode ser traduzido como refinar, aprimorar ou esmerar. Assim é 

feito, no conflito o argumento é aperfeiçoado para ser capaz de enfrentar com mais 

precisão o argumento oposto. Parece-nos que o verbo ―hones‖, da maneira utilizada por 

Siegel, localiza-se nos dois significados, não havendo uma única palavra para expressá-

lo.  

Nesse sentido, Reva Siegel rechaça a ideia de que apenas um lado pode 

prevalecer – ou o casamento é unidade social fundamental formado por homem e 

mulher, ou não é – mas dentro do conflito, a busca para persuadir o público leva cada 

parte da disputa a incorporar as opiniões normativas do outro, fato que propicia uma 
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interseção de entendimentos.
378

 Por exemplo, o movimento para uniões homoafetivas 

tendeu a não desvalorizar a instituição do casamento, ao contrário, se pôs a abraçá-la 

cada vez mais, buscando argumentar de que seus membros são iguais aos outros em 

status.
379

  

Existe, então, um processo em que os adversários ―afiam‖ e ―refinam‖ seus 

argumentos, a fim de refutarem as reivindicações mais poderosas dos seus oponentes. 

Siegelainda pondera que a busca pela persuasão do oponente cria áreas de convergência 

(reais ou aparentes) e é nessas áreas que a Corte pode decidir o caso.
380

 Se na década de 

1960 discriminações em razão do sexo eram consideradas um mero reflexo dos papéis 

familiares, no período que compreende o conflito a Suprema Corte começou a proibir 

formas de regulação baseadas em sexo. Houve uma mudança no entendimento: (I) a 

discriminação sexual passou a ser compreendida como violação do princípio da 

igualdade da cidadania;(II) ao direito de igual proteção passou-se a incorporar uma 

definição restrita de discriminação em razão do sexo. A conclusão é de que no debate 

ERA foram consolidados entendimentos que guiaram a corte.
.
 Nesse sentido, a autora 

ressalta que foi o debate sobre a possibilidade de alterar Constituição mudou o 

significado da Constituição.
381

 Ou seja, há uma dinâmica, quando tomados por um 

conflito, eles produzem outra compreensão da Constituição, nova, que seja aplicável. 

O exemplo do sufrágio feminino ilustra com clareza os efeitos disciplinares da 

contramobilização.O contramovimento começou a demonstrar que reconhecer as 

mulheres como cidadãs não transformaria tão dramaticamente a estrutura de vida 

familiar, expressando o direito ao voto ao mesmo tempo em que reafirmava 

diferenciação de papéis entre os sexos. Os novos entendimentos propostos foram 
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aprimorados e assimilados no tecido de uma tradição constitucional sem desregular os 

demais modos de vida.
382

  

Mas porque essa dinâmica precisa funcionar dessa forma? Isso deve ocorrer 

porque os princípios e memórias que compõe uma tradição constitucional têm força 

porque eles fazem sentido no modo de vida de uma nação, retirando dela sua autoridade 

e, ao mesmo tempo, impregnando essas formas de vida com legitimidade. O exemplo 

do sufrágio ilustra como os movimentos sociais que utilizam argumentos moldados por 

constrangimentos da condição de valor público conseguem redefinir a semântica de um 

princípio para (re)conhecer novos significados da Constituição.
383384
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CAPÍTULO 2 – DEMOCRACIA COMO ESPAÇO DE DEBATE 

 

No presente capítulo propomos a apreciação de uma teoria estadunidense, a 

teoria do constitucionalismo democrático, com os ensinamentos de Reva Siegel e 

Robert Postpara propor uma explicação (não usual) para o que foi desenvolvido na Parte 

1. Após explorar o modo de atuação dos movimentos sociais entendemos que examinar 

a teoria do constitucionalismo democrático nos permite encontrar as resposta que 

procuramos. Existe uma base teórica para influência dos movimentos sociais na tomada 

de decisão judicial? 

 

2.1 – A Teoria do Constitucionalismo Democrático 

 

Em uma análise de superfície, afirmamos que um sistema jurídico é composto 

por regras constitutivas e disposições abertas, a respeito das quais pode ser estabelecida 

uma diferença básica de grau de contestação. De certo modo, existeum pressuposto de 

que as regras constitutivas devem ser e serão obedecidas sem muita contestação, afinal 

elas apenas trazem (geralmente) uma solução para um problema de arranjo ou 

organização do sistema.
385

  

Além disso, as disposições abertas são aqueles arquétipos referentes a valores 

nacionais, como a igualdade, dignidade e liberdade, o conceito de família. Elas 

estabelecem um ―reino de significado‖, expressam um nomos, uma identidade nacional. 

Aí residirá um ponto fundamental de controvérsia: um povo heterogêneo em valores e 

visões de mundo, uma sociedade na qualas discussões ligadas ao gênero, aborto, direitos 

das minorias sexuais e racismo despertam inúmeros conflitos internos manifestará um 

desejo de que a interpretação da Constituição seja reflexo da sua compreensão de um 

ideal constitucional, o que irá garantir a legitimidade democrática do texto da 

Constituição.
386

 É então a partir de uma disposição aberta que surge a contestação, a 

disputa.Obacklash causado por uma decisão faz parte desse contexto na medida em que 

                                                           
385

Seria desnecessário um backlash tendo como causa, por exemplo, a regra que determina que uma Lei 

Federal irá dispor sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.  
386

 POST, ROBERT C. AND SIEGEL, REVA B. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and 

Backlash.(2007). Faculty Scholarship Series. Paper 169. Disponível em: 

<http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/169>. Acesso em 20 outubro de 2016,p. 378-379. 



133 
 

demonstra que não se faz possível uma liquidação autoritária desse conteúdo, um ajuste 

impositivo desse domínio de significado.  

O capítulo anterior revelou na prática um exemplo de disputa por significados 

de disposições abertas na tentativa de moldar o conteúdo do significado constitucional. 

Por meio das lutas de movimentos sociais (sejam eles de gênero, raça, minorias sexuais, 

etc.), os americanos tentam impregnar os seus ideais constitucionais no domínio das 

leis, tornando-se guias para a organização jurídica da sociedade, detendo um grande 

poder simbólico e moldando o significado social de inúmeras transações nãojurídicas.
387

 

Dentrodo sistema estadunidense, quais seriam os modos de influência para a 

tomada de decisões judiciais?  

Barry Friedman aponta a seleção de juízes para a Suprema Corte como um 

possível mecanismo de controle, mas lembra que o como jogo político é complexo, 

mesmo quando a política motiva os presidentes, as nomeações judiciais podem ser 

usadas para satisfazer distintos grupos de cidadãos, incluindo aqueles que têm visão 

distinta da visão predominante: juízes republicanos podem nomear juízes progressistas, 

e vice-versa. Ainda, os juízes desempenham esse papel durante um longo período, e os 

assuntos da política mudam com o passar do tempo. Desse modo, não pareceestar claro 

que a soma de opiniões de juízes nomeados ao longo de um extenso período de tempo 

deve necessariamente refletir a opinião pública.
388

 

Siegel e Post também consideram a nomeação de juízes como momento 

passível de pressão pública, mas pouco frequente para se alterar o conteúdo da norma 

constitucional.
389

 Mais acertadamente está a prática da contestação normativa, a qual 

visa modificar as normas subjacentes àsinterpretações judiciais da Constituição.
390

 Por 
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exemplo, as decisões dos tribunais estaduais sobre casamento entre pessoas do mesmo 

sexo foram irrelevantes para a interpretação constitucional federal, mas os autores 

consideram que esses tribunais estaduais repercutiram normas nacionais, sendo locais 

onde essas normassão testados e remodelados continuamente.
391

 Trata-se, portanto, de 

um intercâmbio entre diversos atores sociais, que envolve práticas de comunicação e 

transmissão de entendimentos entre cidadãos e autoridades.  

Residiria aí um problema de legitimidade democrática, já que parece haver 

uma confusão entre direito e política, pois (i) o dever de um juiz não é ser um ―ator 

político‖, mas deve defender a Constituição e (ii) o quadro de contestação normativaé 

demasiado complexo, em nada se parecendo com uma conversa civilizada entre o 

tribunal, o povo e seus representantes. A interpretação constitucional democraticamente 

legítima seria ainda produzida em campo bastante complexo de desacordo.
392

 

Como, então, incorporar crenças populares no domínio da legalidade, 

mantendo a razão jurídica profissional? Qual o método de interpretação constitucional 

que justifica as decisões do tribunal para quem se opõe a elas?
393

 

A proposta do constitucionalismo democrático é observar como a Suprema 

Corte responde ao conflito e à contestação de normas. Para a decisão acerca do conflito 

de facto ERA, por exemplo, a corte acabou percebendo pontos de convergência acerca 

da igualdade para as mulheres entre os que se opunham e os que defendiam a emenda de 

direitos iguais.
394

 Com esses entendimentos consolidados na doutrina, apesar da derrota 

da Emenda de Direitos Iguais, a corte desenvolveu uma jurisprudência de discriminação 

de gênero.  
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O constitucionalismo democrático é, portanto, uma teoria que joga luzes no 

engajamento público que conduz as instituições na prática da revisão judicial, se 

propondo a avaliar e teorizar esse intercâmbio, examinando as práticas de comunicação 

que envolve os tribunais e o público. O conflito acaba por criar um espaço no qual a 

corte pode decidir. 

Mesmo quando os cidadãos tentam influenciar a tomada de decisão judicial, 

buscando incorporar seus próprios entendimentos constitucionais, há um interesse geral 

em preservar a integridade do Direito Constitucional. Existe, portanto, uma posição 

dúbia entre influenciar os tribunais para um entendimento particular e ao mesmo tempo 

preservar a autoridade dos mesmos tribunais que falam em nome da Constituição. Como 

esse dilema é mediado? A tese do constitucionalismo democrático vem para explorar 

essa questão. 

2.1.1 – Contraposição à corte minimalista e o papel do tribunal constitucional 

 

O constitucionalismo democrático considera ser o conflito uma consequência 

inevitável do jogo democrático, pela qual é saudável reivindicar direitos 

fundamentais.Oconflito traz, portanto, benefícios. Essa abstração só é possível porque, 

para além do panorama dos tribunais, Siegel e Post analisam o conflito na perspectiva 

dos cidadãos politicamente ativos, não alienados, que se opõem às decisões judiciais 

quando discordam da interpretação do significado constitucional. Direcionamo olhar 

para incluir a concepção dos que lutam para persuadir os outros americanos a aderir aos 

seus pontos de vista, exploram a razão do debate popular, localizando o backlash dentro 

da complexa rede de intercâmbio comunicativo que sustenta a legitimidade democrática 

da Constituição.
395

   

É, portanto, uma teoria de acentuada ênfase política, na medida em que desloca 

a Constituição das cortes em favor do povo, valorizando a discussão e transmissão de 

valores dentro do jogo democrático.  

Diferentemente dessa perspectiva, a academia jurídica traz relatos juricêntricos 

que consideram o backlash como um problema, temendo de maneira acentuada as fortes 

                                                           
395

 POST, ROBERT C. AND SIEGEL, REVA B. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and 

Backlash.(2007). Faculty Scholarship Series. Paper 169. Disponível em: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/169. Acesso 29 de outubro de 2016.  



136 
 

reações àquelas mudanças que ameaçam o status quo.
396

 Nesse cenário, o professor da 

Harvard Law School, Cass Sunstein, traz a teoria do minimalismo, aconselhando os 

tribunais a decidir os casos evitando escolhas que estão sujeitas à contestação.
397

  

Partindo da premissa de que as decisões judiciais podem produzir uma intensa 

reação social (backlash), e de que esse processo acaba por deslegitimar tanto o Tribunal 

como a causa que está se favorecendo, Cass Sunstein desenvolveu a tese do 

minimalismo para propor a cautela do Tribunal diante das questões complexas, que 

deve tomar decisões estreitas, limitando-se a agir de forma contida, se recusando a 

desafiar os compromissos morais quando desnecessário evitando assim arrependimentos 

futuros.
398

 Dessa forma, o tribunal minimalista deve tonar possível um acordo 

necessário e caso um acordo seja impossível, torna o acordo desnecessário.
399

  

Sunstein justifica a necessidade dessa tese ao observar que em uma sociedade 

heterogênea frequentemente indivíduos razoáveis divergem em um número considerável 

de questões.
400

 

Essa postura reduziria as chances de erro dos tribunais e o custo das decisões, 

implicaria em menos problemas associados à falta de conhecimento acerca de 

imprevistos sobre a decisão ajudando, assim, a lidar com o pluralismo da sociedade. Ao 

final, o minimalismo permitiria o processo democrático na medida em que deixaria um 

espaço para as novas perspectivas sociais que farão parte de um desenvolvimento 

futuro, acomodando assim um ―pluralismo razoável‖, momento em que seriam 

                                                           
396

O historiador Michael Klarman, cujo trabalho contribuiu significativamente para o recente interesse em 

backlash, aponta que a decisão judicial tem uma capacidade singular para precipitar a oposição, e que o 

backlash é um sinal de que os juízes falharam ao executar o seu papel. Cf, KLARMAN, Michael J. How 

Brown changed race relations: The backlash thesis. The Journal of American History, v. 81, n. 1, p. 81-

118, 1994. Também nesse sentido se posiciona o professor de Yale William Eskridge, advertindo que a 

revisão judicial que alardeia questões políticas pode ser bastante maléfica, acabando por afastar as 

pessoas do processo político. Cf, ESKRIDGE JR, William N. Pluralism and Distrust: How Courts Can 

Support Democracy by Lowering the Stakes of Politics. Yale Law Journal, p. 1279-1328, 2005. 
397

 Em parte do artigo intitulado ―Roe Rage: Democratic Constitutionalism and Backlash‖ Reva Siegel e 

Robert Post apresentam a teoria do constitucionalismo democrático utilizando como técnica a 

contraposição às ideias do teórico. 
398

 Evita-se, então a se chegar a acordos incompletamente teorizados. Para Suntein, Roe v. Wade é um 

erro na medida em que se chegou tão rápido em uma decisão, pois na sua visão deve-se evitar chegar a 

acordos incompletamente teorizados. Cf. SUNSTEIN, Cass R. One case at a time: Judicial minimalism 

on the Supreme Court. Harvard University Press, 2001. 
399

 POST, ROBERT C. AND SIEGEL, REVA B. Roe Rage: Democratic Constitutionalism and 

Backlash.(2007). Faculty Scholarship Series. Paper 169. Disponível em: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/169. (p. 404-06) 
400

 SUNSTEIN, Cass R. One case at a time: Judicial minimalism on the Supreme Court. Harvard 

University Press, 2001. 



137 
 

adicionadas novas perspectivas às questões legais.
401

 Nesse sentido, o minimalismo 

promove a ―responsabilidade democrática e a deliberação democrática‖, restando ligado 

ao princípio da legitimidade.
402

 

Siegel e Post criticam a visão de Sunstein, afirmando que o autor estaria preso 

a uma imagem do Direito Constitucional como ―democracia-encerramento‖,
403

 uma 

visão juricêntrica onde a tomada de decisões judiciais é incompatível com o 

compromisso democrático,
404

 trazendo um olhar mais apurado acerca da visão dos 

atores da sociedade democrática do que como opositores ao compromisso democrático 

ao não concordarem com determinado conteúdo constitucional.  

Com a teoria do constitucionalismo democrático, Siegel e Post afirmam que os 

cidadãos que invocam a Constituição para manifestar insatisfação com determinada 

circunstância interpretativa estão expressando, na verdade, uma identificação com a 

Constituição: para fazer valer a sua interpretação constitucional, eles evocam os 

princípios comuns, que compartilham com os outros cidadãos a quem esperam 

persuadir – são tradições de argumento orientando aqueles que disputam um significado 

constitucional para invocar a Constituição como um símbolo, um compromisso 

comum.
405

 Essa dinâmica possibilita que venha à tona uma coesão de valores sociais, 

proporcionando uma aglutinação dos cidadãos de determinado grupo em torno de um 

ponto comum. É uma estratégia dupla, pois independentemente desses atores 

manifestarem uma visão progressista ou não, eles evocam princípios da tradição 

constitucional para persuadir o outro grupo, buscando, portanto, elementos comuns aos 

quais ambos se identificam. O resultado é um embate cíclico, que há muito tem se 

manifestado na história, sendo complicado precisar suas origens. Assim, o processo 

ocorre de maneira contínua e simultânea, como uma ação e reação, movimento e 
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contramovimento para persuadir o outro lado acerca de determinado significado 

constitucional.  

O backlash pode ser positivo, pois mesmo diante da heterogeneidade dos 

cidadãos existe a possibilidade de se fortalecer a coesão social e a legitimidade 

democrática. Nesse sentido, o que o minimalismo desconsidera é ―a profunda e 

inevitável interdependência do direito constitucional e da política‖,
406

 tratando a 

controvérsia como mera ameaça à coesão social e propondo uma divisão quase primária 

entre direito e política. Em resumo, o constitucionalismo democrático entende como 

fonte de estabilidade social aquilo que o minimalismo quer aniquilar ao propor acabar 

com essas práticas de envolvimento deliberativo, compreendendo melhor a tensão entre 

direito e política mantida pela Constituição.
407

 

Nesse diapasão, a teoria do constitucionalismo democrático analisa, por 

exemplo, o backlash à decisão Roe v. Wade de modo distinto das teorias constitucionais 

tradicionais, as quais focam no ativismo do judiciário conservador e rejeitam a decisão 

judicial sobre desacordos morais razoáveis, temendo o backlash. A teoria em comento 

opta por desnudar o enredamento existente no backlash à Roe, abordagem que então 

explicaremos de forma mais detalhada. 

Parte da doutrina entende que na década de 1970 as legislaturas estaduais 

estavam se movendo para ampliar o acesso legal ao aborto, o que seria uma solução 

mais firmemente baseada em um consenso público e considera que a decisão de Roe v. 

Wade foi inadequada e inoportuna. Elaacabariapor ajudara derrotar a Emenda de 

Direitos Iguais (ERA), prejudicar o movimento das mulheres e estimular a oposição – 

muitos afirmam que a decisão deu origem à Nova Direita Americana. Nesse sentido, o 

backlash em relação à Roe poderia ter sido evitado apenas pela atitude neutra da 

Suprema Corte diante de uma perspectiva divergente, que gerava amplo dissenso social.    

No entanto, esse argumento já foi ultrapassado por duas vertentes de estudo. 

Uma vertente apontou que não foi estritamente a decisão de Roe que gerou um backlash 

contra o aborto, mas que tal mobilização política já fazia parte de um movimento 

conservador mais amplo, que se opunha à realização do aborto tanto por via do 
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legislativo quanto judicial; outra vertente concluiu que a visão constitucional dos que se 

opõem à Roe é fortemente incompatível com os compromissos constitucionais mais 

progressistas, restando impossível um acordo ou aquiescência com a decisão seja por 

via do Poder Judiciário, sejapor via do Poder Legislativo.
408

  

Um novo corpo de historiografia revelou que os católicos acabaram liderando o 

caminho da crítica a Roe, se opondo a toda e qualquer liberalização do aborto por meio 

do legislativo ou do judiciário. Ainda no início da década de 1970, a maioria dos 

protestantes não compartilhava da visão da Igreja Católica e aquiesceram com a 

decisão, assim como os evangélicos, que tomaram uma posição mais cautelosa. A 

decisão de Roe não mudou esse entendimento.
409

  

Foi ao final da década de 1970 que ocorreu uma união entre protestantes 

evangélicos e uma coalizão pan-cristã para se opor ao aborto sob o argumento de que o 

mesmo era considerado uma expressão do ―humanismo secular‖, então ideia do teólogo 

suíço Francis Schaeffer e outros críticos. Mas essa contestação contava com diferentes 

interpretações, pois enquanto os católicos justificavam a oposição ao aborto na 

linguagem da ciência e dos direitos civis, os protestantes evangélicos criticavam o 

aborto com um embasamento explicitamente religioso e com uma preocupação de que o 

estado não era mais reconhecidamente cristão, reforçando sua oposição ao ―humanismo 

secular‖. É imperioso notar que a segunda interpretação, principalmente, tem raízes nas 

as decisões da Suprema Corte sobre oração escolar, inflamadas pela decisão do caso 

Bob Jones.
410

 Portanto, o que deu início a essa reivindicação remonta à origem do 

distanciamento entre cristianismo e governo federal, o que começou bem antes de 

Roe.
411
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Siegel e Post ponderam que os argumentos de grande parte da doutrina deixam 

de lado toda a complexidade que compõe os fatos das causas da reação à decisão Roe v. 

Wade. A mobilização contra Roe não foi uma simples reação a uma decisão judicial, e 

nem teve como tema exclusivamente o aborto, mas foram preocupações mais gerais, 

ligadas a um extenso leque de reivindicações atinentes ao conservadorismo. São 

reclamações que se transformaram e se depuraram ao longo da década as quais 

transcendem o impacto de uma decisão judicial.
412

 

O constitucionalismo democrático ―observa que a jurisdição está embebida em 

uma ordem constitucional que regularmente convida ao intercâmbio entre oficiais e 

cidadãos sobre questões de significado constitucional‖.
413

 Desse modo, a legitimidade 

dos julgamentos constitucionais depende das suas raízes nos valores e ideais 

populares.
414

   

Para estabelecer um contraponto à teoria do constitucionalismo democrático, os 

autores propõem e questionam duas interpretações para o minimalismo. O minimalismo 

recomenda que os tribunais evitem decisões que possam causar controvérsia ou 

aconselha que os tribunais evitem decisões inconsistentes com o ―respeito mútuo‖? Se o 

direito ao aborto era controverso, a decisão em Brown v. Board of Education, tão 

controversa quanto Roe, teria sido incorretamente decidida – os autores não propõem 

maiores questionamentos sobre isso, abandonando a primeira concepção. De outra 

forma, se Roe foi incorretamente decidida não por ser uma questão controversa, mas 

porque a decisão viola o respeito que a corte deveria demonstrar em relação aos que 

apoiavam o direito à vida, é então o conceito de respeito que deve ser analisado.
415416
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Respeito poderia traduzir-se como imparcialidadedos tribunais ante uma 

sociedade heterogênea, e aí temos uma questão. Ao mesmo tempo em que os 

progressistas consideram uma injustiça a imposição estatal conservadora sobre o papel 

da mulher em uma sociedade pluralista, os conservadores têm a decisão favorável ao 

direito de aborto como um desrespeito à família tradicional. Optar pela interpretação 

constitucional significa dar uma resposta acertada para um dos grupos, enquanto não 

decidir alegando uma pretensa neutralidade seria manter o status quo e também tomar 

partido de um lado. ―Respeito‖ poderia significar que os tribunais não deveriam 

estimular grupos antagônicos, decidindo apenas os valores incontroversos, o que retoma 

a ideia dita anteriormente, de que Brown foi incorretamente decidida, porque faltou com 

respeito ao modo de vida dos estados do sul, e afirmar isso não é razoável.
417

  

Siegel e Post pontuam que alegar respeito para não decidir sobre valores 

constitucionais relevantes parece ser uma forma de dizer que aquele valor não é tão 

importante para que possa ser objeto de proteção judicial. 

Enquanto a proposta do minimalismo é a adoção de uma metodologia que 

transcende o contexto e procura evitar a reação, a ideia do constitucionalismo 

democrático é ater-se a esse contexto, criticando uma busca perpétua da corte de evadir-

se daquele conflito que naturalmente envolve uma questão controversa.
418

 Uma das 

qualidades do juiz é uma sensibilidade apurada diante de normasconstitucionais 

relevantes, interseccionando-os com o contexto.  

Os autores abdicam da ideia de que o conflito é uma ameaça para a coesão, 

propondo uma fotografia mais matizada, apresentando as muitas nuances que compõe a 

tomada de decisão em um sistema constitucional ao propor a tese do constitucionalismo 

democrático.  

Nesse contexto, o desacordo tem uma função construtiva, pois é na discussão 

entre grupos antagônicos acerca do significado da Constituição que ocorre o 

compromissocomum projeto constitucional comum. Existem especificidades atinentes 

ao contexto estadunidense, cujo sistema consiste (i) em uma tradição de argumentação e 
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(ii) sua integridade e coerência se encontram na controvérsia.
419

 As práticas de 

argumento acabam por canalizar as disputas de forma que podem gerar convencimento 

e comprometimento.
420

 

Por fim, é necessário trazer à tona a decisão de Planned Parenthood v. Casey, 

caso de 1992 em que foi revisto parte do entendimento original de Roe v. Wade. Em 

Casey, um tribunal de composição diferente, fragmentado, reiterou a existência de um 

direito ao aborto, porém passando a afirmar limitações específicas a esse direito ao 

alegar a necessidade de promover a saúde da mulher que procura pelo procedimento, no 

entanto, sem promover obstáculos a esse direito.
421

 A decisão foi o oposto do que 

preconiza o minimalismo, nada parecida com um acordo ―incompletamente teorizado‖. 

Ao contrário, acabou propondo uma decisão conciliadora, tentando articular os ideais 

dos defensores e dos opositores ao aborto, do modo seguinte: 

Casey proclama que o sofrimento de uma mulher é muito íntimo e pessoal 

para o estado insistir, sem mais, acerca da sua própria visão do papel da 

mulher, por mais dominante que tenha sido essa visão no curso da nossa 

história e da nossa cultura. No entanto, Casey também afirma:  

O Estado pode decretar regras e regulamentos destinados a encorajá-la a 

saber que existem argumentos filosóficos e sociais de grande peso a favor da 

gravidez completa e que existem procedimentos e instituições para permitir 

adoção de crianças indesejadas, bem como um certo grau de assistência 

estatal se a mãe escolher por criar a criança.
422

 

Ao invés da Suprema Cortetentar acabar com o conflito, ela teria que implantar 

sua autoridade judicial para canalizar o conflitosobre o reconhecimento do direito ao 

aborto, disputa de longa data que envolve grupos de pressão inquestionavelmente fortes. 
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Como na passagem acima, na qual o Tribunal está concedendo um grande respeito a 

ambos os lados da controvérsia.  

Siegel e Post notam que na decisão Planned Parenthood v. Casey, o tribunal 

acaba insistindo em uma independência do direito mesmo quando esse direito está 

sujeito a uma pressão democrática para revogar o direito ao aborto. Nesse sentido, o 

caso de facto ERA, Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey ilustram como as 

decisões constitucionais (I) podem ser receptivas às demandas dos indivíduos ou (II) 

confirmam que o nosso sistema constitucional negocia a tensão entre a independência 

judicial e a legitimidade democrática. Planned Parenthood v. Casey foi uma abordagem 

eficaz do backlash de Roe na medida em que canalizou e mediou o conflito,
423

 

demonstrando assim que o judicial review e o desacordo não são incompatíveis. 

Para o minimalismo, o tribunal deve se evadir do acordo, mas no caso Planned 

Parenthood v. Casey a Suprema Corte orientou-se em outro sentido, aspirando a 

―canalizar o desacordo por reconhecimento‖, momento em que articulou ideais 

constitucionais concorrentes, invocando ambos os lados de uma controvérsia para 

encerrar uma divisão nacional e desfrutar de um ponto comum enraizado na 

Constituição.
424

 Sobre a disputa por grupos antagônicos acerca controvérsia do aborto, o 

tribunal buscou oferecer uma resposta criando uma determinação constitucional na qual 

cada lado se reconhece simultaneamente.   

Entre Roe v. Wade e Planned Parenthood v. Casey, nota-se uma diferença: a 

necessidade de uma normademocraticamente responsiva no primeiro caso e necessidade 

da corte equilibrar um conflito por meio de uma normaconstitucional que mantenha a 

autonomia do controle político. Então, acerca dessa autonomia, Casey é legalmente 

fundamentada em circunstâncias cujos princípiossão aceito pela nação, mas ainda assim 

reconhece que a controvérsia sobre Roe permanece, sendo intensas as pressões tanto 

para anulá-la como para mantê-la. Desse modo:  
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A Corte deve ter o cuidado de falar e agir de forma a permitir que as pessoas 

aceitem suas decisões nos termos em que ele as coloca, fundamentadas 

verdadeiramente em princípios, e não como compromissos com pressões 

sociais e políticas que, como tais, não têm relação com a escolha de 

princípios que aCorte é obrigada a fazer. Assim, a legitimidade da Corte 

depende de tomar decisões legalmentefundamentadas em circunstâncias 

em que seu caráter de princípio seja suficientemente plausível para ser 

aceito pela Nação.
425

 

Jack Balkin também formula uma explicação nesse sentido. Primeiro, a maioria 

dos juízes não concorda com a afirmação de que eles têm o dever de ouvir os 

movimentos sociais, pois o contrário – os juízes não devem ceder às pressões externas – 

parece ser o pressuposto da interpretação jurídica, posto que um poder judicial 

independente seja essencial para proteger a Constituição de influências externas. Ainda, 

existem pressões de movimentos sociais diametralmente opostas, movimento e 

contramovimento reivindicam significados bastante distintos, e ouvir um significaria 

deixar de ouvir o outro.
426

  

Como então se afirma que os movimentos sociais influenciam a interpretação 

constitucional e que a Suprema Corte responde às pressões políticas e à opinião 

pública? 

Afirmar pura e simplesmente que os juízes não devem ceder à pressão interna é 

uma dedução ilusória. Como demonstrado na pesquisa, em uma decisão judicial que 

envolve disposições abertas existe um influxo hermenêutico dos grupos sociais que 

influenciam a tomada de decisão das cortes. Ora, a pressão do movimento feminista 

acabou por desencadear um processo de conflito em que argumentos foram aprimorados 

por movimento e contramovimento, redesenhando os entendimentos da corte sobre a 

igualdade de gênero, dando origem à de facto ERA; a reação conservadora gestada antes 

de Roe vs. Wade pressionou a corte em Planned Parenthood vs. Casey para que o 
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direito ao aborto fosse reconsiderado, com o que a corte tomou uma decisão 

intermediária e conciliadora entre os grupos sociais.  

Como dito anteriormente, Jack Balkin responde a essa questão lembrando que 

os movimentos sociais modelam o senso constitucional comum, alterando a 

interpretação de princípios constitucionais ao questionar o que é aceito ou não pela 

sociedade, oferecendo a própria visão constitucional e demovendo esses limites e, no 

contexto da teoria do constitucionalismo democrático, a mudança constitucional se 

torna possível por meio da contestação, sendo o conflito um elemento positivo que 

propicia a construção de novos significados constitucionais, o que permitirá a atuação 

da corte. 

A compreensão da sociedade do significado vivido (lived meaning) de seus 

compromissos normativos é assim continuamente atualizada por uma coletividade 

mobilizada formada por cidadãos que falam a outros cidadãos e aos poderes 

representativos e judiciais do governo.
427

  

Evitar a controvérsia significa abandonar a chance de moldar o conteúdo do 

direito constitucional, e a teoria do constitucionalismo democrático sugere que, ao final, 

a norma constitucional será moldada por aqueles que se inserirem na corrida da política. 

 

2.2 – Legalidade, legitimidade e a zona cinzenta entre direito e política 

 

Sobre a interação entre povo e instituições, trazemos à lume dois aspectos 

controvertidos sobre a influência dos movimentos sociais nas decisões da corte: a 

questão da legitimidade e a questão da legalidade. Se os juízes no processo de tomada 

de decisão deveriam seguir apenas o direito e não se deixar influenciar por pressões 

externas, porque os autores citados ao longo do texto consideraram tais pressões 

aceitáveis e legítimas? 
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No caso de facto ERA, que envolveu um conflito entre concepções muito 

distintas acerca do papel da mulher na sociedade,
428

 a Suprema Corte não estaria 

tomando partido nas guerras culturais, impondo uma cultura constitucional em uma 

sociedade não homogênea? Existe legitimidade em uma decisão daCorteem um 

ambiente profundamente controverso? E sobre alegalidade, o controle de 

constitucionalidade não acaba por contrariar a vontade democrática manifestada pelo 

processo legislativo que negou a Emenda de Direitos Iguais?  

A resposta a esses dois questionamentos – se é ou não uma decisão que impõe 

uma cultura constitucional, e se estamos diante de um excesso antidemocrático do 

tribunal, ou não – provêm da mesma explicação: para Siegel, só é possível 

compreendermos esse processo na medida em que percebemos a importância que os 

movimentos sociais desempenham para a interpretação do texto constitucional.
429

 Ou 

seja, a legitimidade e a legalidade das decisões da corte que são tomadas em um 

ambiente cultural controverso podem encontrar respaldo na atuação dos movimentos 

sociais. 

No caso específico da de facto ERA, apesar das contestações que envolveram a 

decisão, Reva Siegel pondera que a mesma não é vista como um símbolo de excesso 

antidemocrático e as críticas existentes ao corpo de jurisprudência que proíbe a 

discriminação sexual não são capazes de promover uma mobilização contra a corte.
430

  

A explicação para esse fato remonta ao capítulo anterior da pesquisa e trabalha 

comas dúvidas acerca da legitimidade e legalidade das decisões da corte. No entanto, o 

raciocínio é contra-intuitivo.  
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Primeiro temos que lembrar que essa mudança de entendimento não pode ser 

explicada como um ato do legislativo, mas do judiciário. Não se quer dizer que o artigo 

V não tenha desempenhado sua contribuição, mas, ao final, foi uma via de rejeição da 

ERA. O foco passa a ser então o Poder Judiciário que, diante de uma Constituição cujo 

texto foi mantido inalterado, teve como única saída dar uma interpretação judicial do 

texto constitucional já existente.  

Mas então o tribunal estava apenas interpretando o texto da Constituição?    

De fato, alguns estudiosos costumam denominar o corpo de casos de 

discriminação sexual como a interpretação dos textos constitucionais adotados no séc. 

XVIII e XIX, ou seja, apenas uma interpretação da Constituição. De início, essa 

explicação parece satisfatória, mas Siegel elenca os seus problemas: há uma contradição 

entre essas novas decisões e a jurisprudência que foi adotada pela Suprema Corte em 

pelo menos um século que interpretava o texto constitucional de modo distinto. Essas 

novas decisões se parecem muito mais com outra jurisprudência, são decisões que estão 

intimamente associadas com o conteúdo da emenda proposta. Assim, para ser possível 

afirmar que essa nova explicação é apenas interpretação judicial do texto constitucional 

dos sec. XVIII e XIX, teríamos que afirmar que os juízes estão interpretando a 

Constituição à luz do ambiente cultural: agentes interpretativos residiriam em 

autoridades legais, influenciando mudanças no costume social.
431432

 Esse entendimento 

é descrito por muitos autores como cultura constitucional, opinião de elite, vontade 

popular e sentimento popular. 

Esse seria um quadro claro de interpretação responsiva que legitimaria as 

dúvidas acerca das decisões que envolvem o caso de facto ERA: o texto da Constituição 

foi mantido inalterado e as novas decisões diferem das decisões anteriores porque são 

produtos da interpretação do texto constitucional pelas autoridades legais, aptas à 
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interpretação. Assim, justifica-se o poder exercido pelos juízes e a mudança 

constitucional por meio do artigo III.
433

  

Mas não se resolve, de forma plena e satisfatória, o caso de facto ERA. Afinal, 

como um juiz interpreta a Constituição a luz do ambiente cultural se esse ambiente está 

profundamente dividido? A ERA contou com uma oposição ferrenha, resultando em 

muitos ofendidos no que tange os valores da família tradicional.  

Justificar a doutrina de discriminação sexual afirmando que ela decorre 

unicamente da interpretação judicial do texto constitucional existente produz uma 

―barreira‖ sobre o debate que envolve questões acerca do artigo V, e não resolve a 

controvérsia da legitimidade e legalidade das decisões judiciais.  

Voltamos então para o que foi proposto no capítulo anterior.O que Reva Siegel 

propõe associa-se ao que Bill Eskridge afirmou, ambos relacionam o aumento da 

doutrina dos direitos de discriminação sexual à atuação do movimento feminista: 

mantém-se a conexão com as origens do movimento que inicia a mudança, que é a luta 

dos movimentos sociais; afinal eles se constituem como ―guias, orientadores da 

interpretação judicial da linguagem de textura-aberta das garantias e direitos da 

Constituição‖.
434

 Siegel ressalta que, sem isso, essas alterações só seriam passíveis de 

ser caracterizadas ―diante de um alto nível de abstração, a uma distância de uma 

variedade de fatos dissonantes‖.
435

 Essa mudança constitucional de natureza positiva 

acaba modelando aquelas considerações normativas, sendo que a sua consequência irão 
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reverberar pelo corpo da teoria constitucional, no que diz respeito aos papéis prescritos 

por ela.
436

  

Nesse sentido, Balkin pontua que a maior parte das mudanças constitucionais 

ocorreu na história americana através da interpretação do artigo III,
437

 que é considerado 

pelo autor como ―grande veículo do desenvolvimento constitucional‖, que deve ser 

analisado em conjunto com a política de movimento social.
438

 

Como considerar esse processo de mudança constitucional justo? Afinal, não 

há aí uma ―régua‖, um instrumento fidedigno adequado para aferir a vontade 

democrática. Quais são os argumentos capazes de justificar essas pressões sociais como 

legítimas – e, porque não, essenciais ao jogo democrático – e distingui-las daquelas 

ameaças genuínas à legitimidade da democracia, estabelecendo as primeiras, de forma 

definitiva, como fonte de interpretação constitucional?
439

 

Sobre os pontos positivos da mudança constitucional fora do processo 

legislativo, primeiro ressalta-se que a deliberação popular sobre as questões 

constitucionais é capaz de promover uma ligação, um senso de pertencimento entre os 

cidadãos e a Constituição.
440

 Siegel sugere que a ordem constitucional restar aberta à 
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mudança pode inibir a indiferença dos cidadãos em relação à Constituição, trazendo um 

convite ao engajamento. Segundo, afirma que a autoridade da Constituição é sustentada 

quando os cidadãos se reconhecem como autores da lei.
441

 

Toda essa dinâmica, esse processo de criação e interpretação produzido pelos 

movimentos sociais irá se constituir como um elemento orientador das ―autoridades‖, na 

medida em que as conduzirá no processo de interpretação da linguagem de ―textura 

aberta‖ (open-textured) dos direitos fundamentais. A declaração da existência desses 

―caminhos tortuosos‖, que são percorridos pelas mobilizações sociais e que terão como 

fim a possibilidade de influência do significado do texto da constituição, acaba por se 

desestabilizar a separação entre direito e política, ampliando a zona de penumbra entre 

esses dois elementos. É assim que Siegel define essa questão, como uma confusão 

interna ao direito constitucional:  

Reconhecer as vias através das quais mobilizações constitucionais 

influenciam significado constitucional ameaça a distinção entre direito e 

política, criando incerteza sobre a legitimidade da influência do movimento 

social, o que por sua vez produziu silêncio desconfortável, interno ao direito 

constitucional, sobre o papel das mobilizações constitucionais na mudança 

constitucional.
442

 

No entanto, ela defende que ao desestabilizar a divisão entre política e direito a 

cultura constitucional acaba por promover essa relação. Justamente no momento em 

que ela faz com que uma suposta estabilidade se perca, é a cultura constitucional que 

fornece novos ―entendimentos‖ e ―práticas de argumento‖. Assim, os cidadãos 
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mobilizados e aqueles que são autoridades podem propor outros modos de ordenar 

aqueles compromissos da sociedade:  

A cultura constitucional preserva e desestabiliza de modo perpétuo a 

distinção entre política e direito fornecendo aos cidadãos e às autoridades 

aquelas ferramentas para questionar e defender a legitimidade do governo, 

instituições da sociedade civil e a Constituição por ela mesma.
443

 

Uma indagação fundamental é necessária: porque a Suprema Corte 

estadunidense respondeu ao conflito ERA ocasionado pela proposta de emenda de 

direitos iguais, de forma favorável aos movimentos sociais feministas? Porque eles 

funcionaram como verdadeiros ―guias, orientadores da interpretação judicial da 

linguagem de textura-aberta das garantias e direitos da constituição‖.
444

 

Mas como explicar essa ordem que sanciona interações entre cidadãos e 

autoridades que ocorrem fora dos paradigmas convencionais, divergindo do sistema que 

fora consagrado como legítimo? A resposta de Siegel se dá na direção do conceito de 

democracia como um espaço de debate e, segundo, ao sentimento da comunidade em 

relação à Constituição.  

A democracia é um produto, resultado de um engajamento popular no debate 

constitucional – um processo deliberativo que ultrapassa, em muito, a linha do 

legislativo. A autora trabalha com um conceito de democracia como forma de 

organização social que valoriza o envolvimento dos participantes na deliberação 

coletiva, deliberação essa que lança luzes ao que é discutido, assim como ao seu 

significado. Mas a deliberação coletiva não tem como única utilidade ser um 

procedimento para decidir como agir: ela é prática para articular o que somos e 

conhecermos a nossa identidade; por meio dela os indivíduos e as comunidades podem 

expressar a sua voz, a sua autenticidade, reivindicando valores através dos quais se 
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definem. O engajamento popular na deliberação constitucional provoca a vida coletiva, 

ajudando a construir uma comunidade como ela deve ser.
445

  

Os americanos valorizam a participação dos cidadãos no debate 

constitucional como um bem independente da atividade legislativa, assim 

como um ato preliminar a ela. Isso porque a democracia não é 

simplesmente um procedimento de agregação de preferências ou 

resolução de disputas. Ademocracia é uma forma de organização social 

que valoriza o envolvimento dos participantes na deliberação coletiva. A 

deliberação coletiva ajuda a estabelecer o que as coisas significam e por que 

elas importam. A deliberação coletiva é assim útil, não somente como um 

procedimento para decidir como agir, mas também como uma prática 

para articular quem nós somos. A deliberação coletiva forja os significados 

através dos quais os indivíduos e comunidades podem expressar a identidade 

e infunde questões práticas com significado simbólico de modo que ofereçam 

às pessoas e às comunidades a oportunidade de reivindicar valores através 

dos quais se definem. Por esta razão, o engajamento popular direto na 

deliberação constitucional inspira vida coletiva com um tipo de 

significado que ajuda a constituir uma comunidade como a comunidade.
446

  

Sobre deliberação coletiva, dois aspectos devem ser ressaltados. Primeiro, 

Siegel afirma que esses processos de deliberação e formação da identidade coletiva não 

são, somente, um produto em si mesmo, mas acabam sustentando a autoridade da 

normaconstitucional, na medida em que compõe os tipos de identidade e as ―ligações‖ 

que fazem uma população participar no processo majoritário. Em segundo, e tão 

importante quanto o primeiro apontamento, o ato de participação na deliberação coletiva 

acaba por conduzir os cidadãos envolvidos naquele processo decisório a respeitar o seu 

resultado, mesmo quando este for divergente de suas convicções, dos seus interesses 

como participantes.
447
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Reva Siegel observa que a autoridade da Constituição depende da participação 

popular na deliberação coletiva. Isso porque, se analisarmos a quantidade de emendas 

da Constituição estadunidense (menos de vinte vezes desde a sua fundação), podemos 

observar que a mudança do textoconstitucional pelo exercício do artigo V tem um papel 

restrito. É por esse motivo que a autora pondera que o sistema precisa de outras formas 

de participação dos cidadãos para assegurar a sua autoridade permanente, ele precisa de 

instituições que permitam o engajamento popular na deliberação constitucional para 

sustentar aquela identificação que se estabelece entre duas ou mais gerações com os atos 

fundamentais do texto constitucional, mantendo um entendimento da política como um 

agente coletivo na história, como também para entregar todos os ―produtos‖ que o rule 

of law entregou às gerações fundadoras.
448

  

Então, dada a raridade da alteração do texto constitucional por meio do 

processo legislativo do artigo V, a democracia americana parece contar com as práticas 

de engajamento participativo para, afinal de contas, chegarem a uma responsividade 

democrática, mesmo que não seja por meio de uma prática formal. Nos Estados Unidos, 

essas práticas acabam formando uma cidadania voltada para o engajamento com 

questões sobre o significado constitucional, além de permitir a comunicação dos 

cidadãos que estão engajados nesse processo e as autoridades que estiverem 

encarregadas de cumprir a Constituição. Esses aspectos acabam sustentando a ideia de 

que a Constituição é do povo e, se não há legislação, eles exercem influência para a 

mudança.
449

 

Quando uma decisãotomada por uma autoridade não é responsiva (ou sensível) 

às demandas dos cidadãos, faz surgir uma crença de que seria possível persuadir aquela 

autoridade, fato que se constitui como uma razão para o cidadão respeitar a autoridade 

(e a decisão) com a qual não concorda. Ao mesmo tempo, a possibilidade de influenciar 

as autoridades acaba moldando a maneira pelaqualesses cidadãos se relacionam com ela 

e entre si. A busca para que sua reivindicação seja ouvida, ou seja, a busca para um 

reconhecimento da sua visão constitucional, ao invés de agravar divisões de grupo, pode 
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promover formas de identificação na comunidade, o que subscreve a legitimidade do 

governo e a solidariedade de uma comunidade heterogênea normativamente.
450

  

Desse modo, Siegel pondera que o engajamento popular na deliberação 

constitucional sustenta a autoridade democrática tanto dos atos originais como dos atos 

suplementares, sendo então fonte da autoridade democrática da Constituição. Assim, as 

formas de engajamento popular, ao contrário de representarem uma ameaça à autoridade 

democrática da Constituição, representam o seu próprio sustento.
451

  

Tais ideias se coadunam, em parte, com o que William Eskridge assevera como 

o modo de alteração de uma Constituição. Além das emendas constitucionais, o autor 

elenca uma segunda forma de alteração, denominando-a como ―interpretação 

constitucional dinâmica‖. Assim como Siegel e Post, entende que a Constituição é 

preenchida com expressões que comportam um amplo leque de significados, como igual 

proteção, processo legal, liberdade de expressão, cuja aplicação pode variar a depender 

do contexto, dos precedentes e – porque não – dos juízes. Para o autor o movimento 

social tem como objetivo demonstrar que suas reivindicações se enquadram no 

propósito de uma disposição aberta da Constituição
452

.   

Caso um movimento social não consiga alterar esses entendimentos, William 

Eskridge alerta que se a cultura pública estiver comprometida em rejeitar uma 

característica de uma determinada minoria, a corte relutará em atender ao movimento. 

Ao contrário, o direito constitucional pode mudar se um equilíbrio político for 

desestabilizado por um movimento social, o qual trará um novo equilíbrio político. O 

consenso político pode então ser ―quebrado‖ por um movimento social, nesse sentido: 

A teoria do equilíbrio político sugere as seguintes dinâmicas de evolução 

constitucional. Enquanto a minoria for altamente impopular, os juízes farão 

muito pouco por essa minoria além de assegurar que as garantias mínimas do 

estado de direito sejam aplicadas aos seus membros. Uma vez que a minoria 

se organiza, no entanto, os juízes que percebem que a situação política é 

repentinamente mais fluida e serão mais cuidadosos e geralmente mais 

protetores ao lidar com seus membros. Mas o judiciário não conseguirá 

manter fora o gargalo coletivo, a menos que a minoria possa persuadir a 
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política de que sua variação é ao menos tolerável. Nesse caso, os juízes 

tendem a ser mais agressivos contra as leis que penalizem a minoria
453

.  

Eskridge entende que se o Estado não assegura proteção aos direitos dessas 

minorias, teoricamente, o risco de conflito estaria aumentado, e se o objetivo da política 

constitucional é preservar um pluralismo social, então o judiciário funcionaria como 

uma válvula de segurança, necessária à preservação da ordem. Portanto, defende que o 

judiciário precisa acomodar tanto os movimentos sociais que emergem para a 

reivindicação de um direito quanto os contramovimentos que lutam para manter o status 

quo. Desse modo, num sistema pluralista, o papel do poder judicial não é garantir o 

triunfo de qualquer grupo ou norma em particular, mas é assegurar todos os grupos que 

perseguem seus interesses e objetivos normativos. Nesse sentido, as pressuposições 

pluralistas rejeitam que uma característica daqueles que compõem um movimento seja 

desaprovada e essa minoria seja considerada inferior.
454

 

Apesar da dificuldade de proceder a uma análise comparativa com o contexto 

estadunidense, somado ao fato de que não nos propomos na pesquisa a analisar a 

dinâmica dos movimentos sociais LGBT no Brasil com um aprofundamento em relação 

às teorias da Ciência Política e Sociologia, a teorização expostaimpõe interseções sobre 

a dinâmica da atuação dos movimentos sociais e o contexto brasileiro.  

Propomos a partir daqui alguns pontos de convergência, e outros de 

divergência. 

Assim como os grupos pró-vida e pró-aborto nos Estados Unidos e como os 

defensores do casamento igualitário lutam para influenciar a interpretação 

constitucional com o objetivo de terem sua voz acerca do significado da Constituição 

refletida, entendemos que a contestação normativa capaz de modificar as normas que 

estão encobertas na interpretação constitucional ocorre também no Brasil, na luta do 

movimento LGBT (ator social) em relação às demandas por igualdade e em 
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contraposição a um grupo conservador – um intercâmbio de entendimentos entre 

cidadãos e autoridades.
 455

    

Tendo como base a Parte 1 pudemos observar que o movimento LGBT atua em 

duas frentes – legislativo e judiciário –, insistindo pela via legislativa apesar dessa 

esfera de poder se mostrar fortemente refratária ao movimento, tendo sempre rejeitado 

as suas propostas nos últimos anos. Vale refletir que esse aumento dos canais de 

discussão que ampliam o debate em torno do tema e a visibilidade do movimento LGBT 

são elementos que contribuem fortemente para um diálogo sobre as demandas desse 

movimento. Se o diálogo não é nacional, como no contexto estadunidense, é ao menos 

bastante visível para vasta camada da sociedade, envolvendo grupos de posições 

fortemente antagônicas que dividem a opinião pública.  

Nesse momento, suscitam-se projetos de lei em todos os níveis do Legislativo, 

como demonstrado na Parte 1 (proposta de criminalização da homofobia e bullying 

homofóbico, por exemplo) ao mesmo tempo em que são incorporadas as demandas por 

direitos no Poder Judiciário, por exemplo, o Recurso Extraordinário nº 845.779-SC 

sobre o direito de transexuais de utilizar o banheiro de acordo com o sexo com o qual se 

identificam é discussão que ocorre em paralelo com a demanda de alteração do registro 

civil independente de cirurgia – Recurso Extraordinário 670.422/RS e a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.º 4275 – promovendo o debate sobre Direito Constitucional 

acerca do reconhecimento da cidadania dos indivíduos transexuais.  

Como se afirma que os movimentos sociais influenciam a interpretação 

constitucional e que a Suprema Corte responde às pressões políticas e à opinião pública 

se os juízes não têm necessariamente que ceder às reivindicações dos movimentos 

sociais? 

Para os autores Reva Siegel, Robert Post e Jack Balkin, o debate público 

fornece matéria-prima para a corte delinear seus argumentos, por exemplo, acerca do 

significado do princípio da igualdade. De que forma? Para Balkin, os movimentos 

sociais remodelam valores, deslocam a percepção dos fatos, trazem novos 

entendimentos de mundo e das relações sociais, explicam o que significa uma mudança 
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e o que deve ser feito a respeito dela. Trazendo essa imagem para o contexto brasileiro, 

o movimento LGBT trouxe novas concepções sobre o conceito de família, igualdade, 

respeito ao próximo.  

No contexto brasileiro, podemos visualizar o debate a partirda atuação de 

movimentos sociais e da influência de partidos políticos nos tribunais, na opinião 

pública e na opinião de elite. Como um exemplo, sabe-se que quando foi noticiada a 

possível indicação ao nome de Ives Gandra da Silva Filho para vaga no Supremo 

Tribunal Federal, em 2017, o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), 

organização jurídica amplamente representada no debate acadêmico, que é amicus 

curiae em vários processos relacionados à causa LGBT, emitiu uma nota de repúdio 

contra o jurista, lembrando que o mesmo já utilizara de meios acadêmicos para insultar 

a comunidade LGBT.
456

 Podemos lembrar também que em pesquisa encomendada 

sobre o tema, no Brasil, as classes mais altas e mais escolarizadas são as que mais 

aceitam a união homoafetiva, elite de onde geralmente provêm os juízes.
457

  

As condiçõesde consentimento e de valor de público propostas por Reva Siegel 

se distanciam do contexto do movimento LGBT na medida em que não há na atuação 

dos movimentos sociais brasileiros um resgaste histórico sobre os princípios 

constitucionais. Em contrapartida, na atuação como amici curiae, esses princípios são 

invocados e mesmo institucionalmente, o STF procura reconstruir a história 

constitucional recente à luz do que a Constituição de 1988 trouxe.  

No conflito entre movimento e contramovimento (debatido na Parte 1) extrai-

se que as partes também acabam incorporando argumentos uma da outra ao disputar 

conceitos. Na contenda sobre casamento eunião homoafetiva, estava em jogo o conceito 

de família, reivindicado tanto pelos conservadores quanto pelo movimento LGBT, que 

prevaleceu apesar das críticas de próprios membros do movimento de 

heteronormativização da demanda, momento em que a corte encontra um ―espaço‖ para 

decidir. 
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Desse modo, o conflito entre movimento e contramovimento é um fato 

colocado à frente da corte. Siegel e Post pontuam que alegar respeito para não decidir 

sobre valores constitucionais relevantes parece informar ao público que aquele valor 

não é tão importante a ponto de se traduzir em proteção judicial. No contexto da decisão 

sobre os transexuais e os banheiros públicos, o Ministro Luís Roberto Barroso se coloca 

frontalmente contra uma posição minimalista afirmando na demanda proposta existe 

uma escolha entre deixar o transexual desprotegido pelo direito e dar guarida ao 

mesmo, lembrando que optar pelo minimalismo nesse caso é colocar-se a favor do 

status quo. Trazemos novamente o seu posicionamento: ―o minimalismo não é neutro, 

não é uma escolha metodológica neutra, é uma escolha metodológica que favorece ao 

status quo e como eu acho que o status quo é péssimo eu não posso ser minimalista, eu 

quero mudar essa realidade‖,
458

 trazendo o Supremo Tribunal Federal para a guarida de 

grupos minoritários. Sobre o conceito de ―desacordo moral razoável‖, o Ministro 

Barroso esclarece que em uma sociedade democrática, marcada pela diversidade, 

existem muitas matérias sobre as quais pessoas esclarecidas pensam de forma 

radicalmente diferente, mas tal conceito é relevante quando se trata de uma questão 

política, não quando se trata de direitos fundamentais. 

O minimalismo não valoriza o debate, ao contrário da teoria do 

constitucionalismo democrático aqui analisada.
 
 

Por tudo o que foi explicado, lembramos que a teoria do constitucionalismo 

democrático não é mera adesão de teses dos amici curiae, podendo-se considerar o 

debate produzido em torno da demanda proposta sem reproduzir ipsis litteris os 

argumentos dos amicicuriae ou a parte contrária. Aliás, a proposta do 

constitucionalismo democrático não é perceber que demandas foram atendidas porque 

foram reproduzidas teses em sentenças, mas a proposta é observar que em um espaço 

democrático originou-se um debate em relação à uma demanda de movimento social,  

Nesse sentido, trazemos aqui um trecho do voto do Ministro Celso de Mello na 

ADPF 132 – que não aderiu às teses os movimentos sociais (exatamente). O Ministro 

assinalou que a intervenção do amicus curiae é de extrema relevância, uma vez que se 

constitui como um fator de pluralização do debate constitucional, sendo tal abertura 
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procedimental elemento que viabiliza a legitimidade democrática da corte.
459

 Ora, não 

há contradição em não aderir às teses dos amici curiae e votar pelo reconhecimento da 

união homoafetiva. A teoria do constitucionalismo democrático parece se notar na 

relevante no voto, na passagem acerca do papel do Supremo Tribunal que preconiza que 

o mesmo deve atuar como intermediáriodo conflito entre forças antagônicas, além de 

destacar que as próprias minorias são capazes de oferecer alternativas acerca da 

interpretação constitucional:  

É, portanto, nesse papel de intermediário entre as diferentes forças que 

se antagonizam na presente causa que o Supremo Tribunal Federal atua 

neste julgamento, considerando, de um lado, a transcendência da questão 

constitucional suscitada neste processo (bem assim os valores essenciais e 

relevantes ora em exame), e tendo em vista, de outro, o sentido legitimador 

da intervenção de representantes da sociedade civil, a quem se ensejou, com 

especial destaque para grupos minoritários, a possibilidade de, eles 

próprios, oferecerem alternativas para a interpretação constitucional no 

que se refere aos pontos em torno dos quais se instaurou a controvérsia 

jurídica.
460

 

O Ministro Celso de Mello conclui afirmando a necessidade de se acolher 

novos valores, além de uma mudança de paradigmas que se reflete no mundo jurídico – 

assinalamos que essa mudança de paradigmas é trazida pelos movimentos sociais, que 

moldam valores sociais e que um embate entre movimento e contramovimento gerando 

um espaço em que a corte pode decidir. O Ministro assevera que o julgamento em 

questão possibilitará uma ordem jurídica verdadeiramente inclusiva, que repudia a 

discriminação das minorias como política de Estado. 

Sobre o papel das cortes nesse contexto, também na ADPF 132 o Ministro 

Joaquim Barbosa tem um aparte relevante para o tema aqui proposto:   

Inicialmente, gostaria de ressaltar que estamos diante de uma situação que 

demonstra claramente o descompasso entre o mundo dos fatos e o universo 

do Direito. Visivelmente nos confrontamos aqui com uma situação em 

que o Direito não foi capaz de acompanhar as profundas e estruturais 

                                                           
459

 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do 

Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. 

Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2598238>. Acesso em 14 

de abril de 2016, p. 217. 
460

 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132. Requerente: Governador do Estado do Rio de Janeiro. Interessados: Governador do 

Estado do Rio de Janeiro e outros. Relator atual: Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 05 de maio de 2011. 

Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2598238>. Acesso em 14 

de abril de 2016, p. 218. 



160 
 

mudanças sociais, não apenas entre nós brasileiros, mas em escala global. É 

precisamente nessas situações que se agiganta o papel das Cortes 

constitucionais, segundo o conhecido jurista e pensador israelense Aaron 

Barak. Para Barak, as Cortes Supremas e Constitucionais devem fazer a 

ponte entre o mundo do Direito e a Sociedade, isto é, cumpre-lhes fazer o 

que ele mesmo qualifica como BRIDGING THE GAP BETWEEN LAW 

AND SOCIETY.
461 

Ainda no julgamento da união homoafetiva, relembramos parte do voto da 

Ministra Carmen Lúcia:   

A luta pelos direitos é árdua para a geração que cuida de batalhar pela sua 

aquisição (...) Este julgamento demonstra que ainda há uma longa trilha, que 

é permanente na história humana, para a conquista de novos direitos. A 

violência continua, minorias são violentadas, discriminações persistem. 

Veredas há a serem palmilhadas, picadas novas há a serem abertas para o 

caminhar mais confortável do ser humano.
462

  

O trecho evidencia que existe um caminho a serem percorrido para a conquista 

de direitos. Em seguida, a Ministra faz uma menção à necessidade de na interpretação 

constitucional o Tribunal encontrar o significado mais profundo da Constituição, um 

significado interno.
463

 A junção desses trechos nos permite indagar qual é a ―ponte‖ 

para os movimentos sociais auxiliarem os juízes a encontrarem o significado 

constitucional? E o que significa, exatamente, ―encontrar um significado‖? Para nós, a 

corte encontra um significado constitucional na reivindicação e pressão dos movimentos 

sociais, no embate entre movimento e contramovimento.  

Sobre o papel das cortes e decisão judicial, ao que tudo indica, o tribunal pode 

estar rejeitando o minimalismo. Assim como Siegel e Post pontuam que alegar 
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―respeito‖ para não decidir sobre valores constitucionais relevantes parece ser uma 

forma de dizer que aquele valor não é tão importante para que possa ser objeto de 

proteção judicial, no mesmo sentido o Ministro Luís Roberto Barroso lembrou no 

julgamento do Capítulo 3, o caso dos transexuais e o uso dos banheiros:  

É onde existe o preconceito que o STF tem o papel mais importante. O 

tratamento depreciativo, o deboche, faz parte da rotina da vida dessas 

pessoas. De que lado nós vamos querer entrar? Do lado que endossa o 

deboche? Do lado que endossa a depreciação dessas pessoas? Ou nós somos 

agentes civilizatórios, que queremos melhorar o mundo, e evidentemente 

proteger essas pessoas? [...] Moral são os valores que eu escolho para minha 

vida, é o meu ideal de vida boa, o que eu considero virtude e pretendo seguir, 

e cada pessoa nessa vida tem o direito de escolher a sua moral, a sua própria 

moralidade, e viver na conformidade dela, [...] mas o moralismo é uma coisa 

ruim, porque o moralismo é querer impor os próprios valores aos outros de 

uma maneira intolerante e autoritária, inaceitando quem é diferente de mim. 

Que vida infeliz assim.
464

  

Se a corte se furtar a decidir, o que acontece com o direito dos transexuais?  

A pesquisa se orienta no sentido de que enquanto a proposta do minimalismo é a adoção 

de uma metodologia que transcende o contexto e procura evitar a reação, a ideia do 

constitucionalismo democrático é ater-se ao contexto da disputa, criticando a evasão do 

conflito dos tribunais, onde é qualidade do juiz uma sensibilidade apurada diante de 

valores constitucionais relevantes, interseccionando-os com o contexto. O 

constitucionalismo democrático rejeita a ideia de consenso social, não havendo 

necessidade da convergência para um mesmo ponto. Nele, a mudança constitucional se 

torna possível por meio da contestação. Nessa seara o conflito só pode ser elemento 

positivo.
465
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A heterogeneidade acerca da interpretação dos princípios constitucionais e a 

pressão para a interpretação favorável a cada um dos grupos permeia tanto o contexto 

americano quanto o brasileiro, tanto em relação ao movimento feminista quanto ao 

movimento LGBT, também quanto às minorias étnicas e quanto ao racismo. A parte I 

da pesquisa deixa claras as discordâncias sociais que giram, em sua maioria, entre 

grupos progressistas à favor da comunidade LGBT e grupos conservadores, 

contramovimento, disputa que se dá em torno da interpretação constitucional acerca do 

conceito de família (União Homoafetiva), do conceito de igualdade na tratativa dada aos 

homossexuais em ambiente militar (Prática sexual em Área Militar), da disputa por 

espaço e reconhecimento (Tratamento Social dos Transexuais), disputa pelo direito à 

proteção do estado e por significado do que é moralmente aceito (Criminalização da 

Homofobia e Proteção do Bullyng).  

A proposta da pesquisa se orientou no sentido de que a autoridade da 

Constituição é construída justamente pela prática de contestação democrática ao seu 

texto. Nesse sentido, trouxemos à análise as teorizações de Reva Siegelm Robert Post e 

Jack Balkin acerca do papel do povo na construção do significado constitucional. Mas 

entendemos que essa construção não passa de maneira alguma por repetição ou 

aderência direta de teses dos movimentos sociais progressitas ou conservadores que 

reivindicam um ou outro significado da Constituição. Ora, se a teorização dos autores 

parte de uma série de estudos complexos sobre a história dos movimentos sociais 

estadunidenses ao que elaboram uma tese de influência de conflitos entre movimento e 

contramovimento em uma construção sobre significados constitucionais, observar a 

interseções da teoria no Brasil não seria possível buscando mero reflexo de teses, ipsis 

litteris, nas decisões dos tribunais acerca das reivindicações da comunidade de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT) ou sobre as 

proposições do contramovimento. 

Entendemos que para aquém desse contexto, e já que não nos propusemos a um 

estudo igualmente complexo sobre a luta histórica do movimento LGBT no Brasil, 

tentar perceber o contexto de um conflito – existente entre movimento LGBT e 

movimento conservador – o mais próximo possível do locus do Tribunal (movimento 

em torno do legislativo para a proposição de leis favoráveis aos grupos LGBT, embate 
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entre as diferentes posições) nos pareceu ao menos fornecer uma pista sobre uma 

disputa por signficados constitucionais.   

Reva Siegel, sem trazer uma proposta normativa acerca de um modo de 

atuação, explica que os movimentos sociais estadunidenses se orientam trazendo à tona 

princípios históricos, reivindicando os compromissos fundamentais da tradição 

constitucional, mas sem trazer ums proposta normativa para tanto, Jack Balkin traz uma 

proposta normativa de que os movimentos sociais devem assumir um modo diferente de 

persuasão ponderando que a atuação de movimentos sociais deve ser necessariamente 

direcionada à opinião pública nacional, mais precisamente à opinião de elite. De todo 

modo, estratégias política são utilizadas por um movimento social para ganhar aderência 

da população à sua causa.  

No embate entre movimento e contramovimento a corte pode ser receptiva às 

demandas dos indivíduos ou confirmar que o nosso sistema constitucional negocia a 

tensão entre a independência judicial e a legitimidade democrática. De todo modo, o 

Supremo Tribunal Federal parece perceber o conflito entre movimento e 

contramovimento. No nosso entendimento não é possível se descolar desse conflito, 

pois ao estudarmos a teoria do constitucionalismo democrático percebemos que a 

jurisdição está embebida em uma ordem constitucional que convida ao intercâmbio os 

cidadãos e as autoridades.  

Trouxemos o constitucionalismo democrático porque o mesmo joga luzes no 

engajamento público, se propondo a teorizar esse intercâmbio, sendo o conflito capaz de 

conduzir as cortes na decisão, pois a jurisdição resta imersa em uma ordem 

constitucional que convida cidadãos e oficiais a um intercâmbio sobre o significado 

constitucional, contrapondo-se ao minimalismo de Sunstein na medida em que o mesmo 

desconsidera a interdependência do direito constitucional e da política e trata a 

controvérsia como ameaça. Para o constitucionalismo democrático o envolvimento 

deliberativo é fonte de estabilidade social. 

Esse processo de mudança constitucional é justo porque os movimentos sociais 

produzem uma dinâmica orientadora dos tribunais, que desestabiliza e promove a 

relação entre direito e política justamente porque surgem novos entendimentos e novas 

práticas de argumento. Todo o conflito entre movimento e contramovimento, entre 

grupos conservadores e progressitas é uma contínua ação e reação, e troca, e 
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incorporação de argumento e contra-argumento, processo que é lido por nós como uma 

proposta de interpretação constitucional para os juízes, na medida em que desse embate 

surgem novos entendimentos.   

Democracia é também produto desse espaço de debate, que não se atém às 

fronteiras do legislativo ou ao espaço das cortes constitucionais, mais que ultrapassa 

essas duas trincheiras. A democracia é organização social que valoriza o engajamento 

público e a deliberação, que além de procedimento para decidir como agir é também 

prática para conhecer a própria identidade, pois provoca a vida coletiva e é por meio 

dela que os indivíduos conhecem sua voz.   
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