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CAPÍTULO V 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTI+ NO 

BRASIL 

Amanda Souto Baliza23. 

DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-05 

 

RESUMO: 

Este estudo faz uma breve compilação sobre a evolução histórica dos direitos das pessoas 

LGBTI+ no Brasil desde as primeiras legislações portuguesas vigentes no território que 

hoje é o país tema do artigo. Desta maneira, engloba as principais legislações que 

envolvem direitos relacionados às pessoas LGBTI+ desde 1446 até o presente ano, 2020. 

Não há, no Brasil, lei federal que conceda direitos ou proteja a população LGBTI. Todos 

os avanços foram conquistados no Judiciário ou por meio de decretos, resoluções e 

portarias. Nesse sentido, foi realizada uma compilação de principais processos, 

resoluções e provimentos demonstrando quais foram os avanços, em especial nos últimos 

20 anos, bem como foram citados alguns dos direitos que ainda não são concedidos ou 

que são perdidos em razão da burocracia estatal. Em 2004 e 2009 foram criadas duas 

listas de direitos rejeitados às famílias LGBTI+ no Brasil, uma somatória de 78 deles. 

Hoje é possível falar que todos eles são garantidos à população em razão das decisões do 

STF. Por fim, conclui-se que embora muitos avanços tenham sido feitos nos últimos 20 

anos, ainda se trata de direitos extremamente frágeis, já que não são concedidos por leis. 

Portanto há necessidade que sejam eleitos legisladores que tenham afinidade e empatia 

com a causa para que tenha fim a omissão proposital do legislador federal.  

PALAVRAS-CHAVE: Direito. LGBTI+. Evolução. Homotransfobia. Avanços. 
 

 

BREVE HISTÓRICO 

Historicamente a homossexualidade e transexualidade passaram por 

transformações no modo em que a sociedade as enxerga. Em sociedades mais antigas, 

muitas vezes as práticas eram comuns e aceitas. Com o avanço do cristianismo no mundo 

ocidental, passaram a ser consideradas pecado. Posteriormente, muitos reinos ou países 

criminalizaram a prática sob nomes como “sodomia” ou “pederastia”, este presente até 

hoje no artigo 235 do Código Penal Militar, embora o termo não tenha sido recepcionado 

pela Constituição Federal. 

 
23 Advogada, primeira pessoa trans a retificar os registros na OAB/GO. Coordenadora da área de segurança pública 

do projeto Cumpra-se da Aliança Nacional LGBTI+ e do grupo de trabalho do Manual de Segurança Pública e LGBTI+ 
da coletânea da diversidade da Aliança Nacional LGBTI+. E-mail: amanda.s.baliza@gmail.com  

mailto:amanda.s.baliza@gmail.com
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Posteriormente a sociedade passou a enxergar tais práticas como doença e daí 

surgiram os sufixos “ismo”, tais como homossexualismo, transexualismo etc. Talvez 

tenha sido um avanço para época. Afinal de contas, não se pode punir criminalmente uma 

doença, mas outras implicações sérias poderiam ser causadas, como, por exemplo, as 

famosas terapias de conversão que envolvem até mesmo o chamado estupro corretivo, 

prática em que a pessoa é estuprada para que “aprenda a gostar” do sexo heterossexual e, 

assim, se “conserte”. 

Em 1990 a Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de considerar a 

homossexualidade uma doença, quando se deixou de usar o sufixo “ismo” e passou-se a 

usar o sufixo “dade”, que representa um adjetivo, uma qualidade. Sendo assim, a 

homossexualidade passou a ser reconhecida não como uma doença, mas como uma 

qualidade inerente ao ser humano que sente atração sexual ou afetiva por alguém do 

mesmo sexo. 

Da mesma forma a transexualidade foi removida da lista de doenças da OMS em 

2018 no CID-11, e, desta maneira, não há mais que se falar no sufixo ismo, que já era 

muito criticado mesmo antes da remoção. 

Hoje, mesmo sendo entendidas como condições, como adjetivos inerentes ao ser 

humano, muitas pessoas ainda usam os sufixos “ismo”. Essas pessoas podem ser divididas 

basicamente em dois grupos: pessoas que repetem aquilo por falta de conhecimento; e 

pessoas que, mesmo sabendo, usam tal discurso para propagar aquela ideia mencionada 

anteriormente, do inimigo invisível, do bem contra o mal tentando exercer uma forma de 

controle sobre aqueles que os seguem. 

Estas pessoas provavelmente sonham com a possibilidade de criação de novos 

lugares como o Hospital Colônia de Barbacena, um depósito de “indesejáveis” que 

chegou a ser chamado de holocausto brasileiro. 

 

OS DIREITOS EM ESPÉCIE  

Se tentará tratar dos direitos e conquistas em ordem cronológica, mas alguns 

direitos sofreram ataques no decorrer dos anos, casos em que será usada a data em que o 

direito foi estabelecido inicialmente. 
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A maior parte dos direitos foi conquistada nos últimos 20 anos, entretanto, será 

dada atenção especial nos dois primeiros crimes citados neste tópico por serem leis 

históricas e necessitarem de algumas fontes para contextualização. Os demais, embora 

possam ser discorridos em diversas laudas, serão apenas listados com uma breve 

explicação. Talvez no futuro este capítulo possa se desenvolver em um livro autônomo, 

com mais espaço para que cada direito seja discutido com maiores detalhes. 

Além disso, a professora Maria Berenice Dias levantou 37 direitos que não eram 

concedidos aos casais LGBTI+ no Brasil24, em 2009 o Dr. Carlos Alexandre Neves Lima 

ampliou este rol chegando ao número de 78 direitos rejeitados à população LGBTI+25. 

 

O CRIME DE SODOMIA (1446-1830)  

As primeiras legislações em vigor nas terras que hoje formam o Brasil eram 

aquelas originárias de Portugal. Nelas, a prática de relações sexuais por pessoas 

homossexuais era punida, um crime chamado sodomia. 

Era punido nas Ordenações Afonsinas de 1446, no Livro V, título XVII, “dos que 

praticam o pecado de sodomia”26. Nas Ordenações Manuelinas de 1512, Livro V, título 

XII, “dos que praticam o pecado de sodomia”27. Já no Código Filipino de 1603, título 

XIII, “dos que praticam o pecado de sodomia, e com alimárias”28. 

Nas Ordenações Afonsinas o crime era enxergado de maneira tão grave que era 

usado como justificativa para catástrofes bíblicas como o Dilúvio, destruição de Sodoma 

e Gomorra etc. 

Nas notas de rodapé das Ordenações Filipinas, a definição de sodomia era 

traduzida em “pecado nefando sensual. Tem este nome da palavra Sodoma, cidade antiga 

da Palestina cujos habitantes o praticavam”. 

 
24Gwercman, 2004. O BRASIL E OS HOMOSSEXUAIS: SIM 
25Lima, 2009. PELO MENOS 78 DIREITOS SÃO NEGADOS A CASAIS HOMOSSEXUAIS E NÃO 37, COMO 

SE PROPALA. 

26Portugal, Ordenações Afonsinas, Livro V, Título XVII, 1446 

27Portugal, Ordenações Manuelinas, Livro V, Título XII, 1512 
28Portugal, Ordenações Filipinas, Livro V, Título XIII, 1603 
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O texto original, escrito em português arcaico, pode ser encontrado nas notas de 

rodapé da lauda anterior, a seguir uma tradução livre para o português moderno sobre as 

penas do crime de sodomia: 

Toda pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia 

por qualquer maneira cometer, seja queimado, e feito pelo fogo pó, para 

que nunca de seu corpo ou sepultura possa haver memória, e todos os 

seus bens sejam confiscados para a Coroa de nossos Reinos, posto que 

tenha filhos e netos ficarão inábeis e infames assim como aqueles que 

cometem o crime de lesa majestade (GWERCMAN, 2004). 

O crime de lesa majestade, por sua vez, é o primeiro do Título VI e é comparado 

com a repulsa causada pela “lepra”, condena a quem comete e impõe a infâmia aos seus 

descendentes mesmo que não tenham culpa. 

A “sodomia” felizmente não foi criminalizada no Código Penal do Império de 

1830, portanto, a partir daquele momento entendemos que a homossexualidade foi 

descriminalizada no Brasil. 

 

USAR TRAJE VISTO SOCIALMENTE COMO DE GÊNERO DISTINTO (1603-

1830) 

O Direito não se antecipa aos acontecimentos sociais, ele se molda a partir deles. 

Nesse sentido, é interessante mencionar esse crime já que algumas pessoas pensam que a 

transexualidade é um fenômeno dos últimos anos. Obviamente a transexualidade vai 

muito além de usar trajes considerados do gênero oposto e não há espaço em discutir tal 

assunto neste capítulo, mas é interessante mostrar a preocupação do legislador em punir 

pessoas que se vestiam contra as convenções sociais da época. 

Esse crime foi mencionado em dois diplomas legais, as Ordenações Filipinas em 

seu Título XXXIV, “do homem, que se vestir em trajes de mulher, ou mulher em trajes 

de homem, e dos que trazem máscaras”, em que as penas iam desde o açoitamento até o 

degredo para África. 

Elas podem, também, ser encontradas no título XIII das Constituições do 

Arcebispado da Bahia, “dos que abrem cartas nossas, ou de nossos ministros, e se fingem 

de diferente estado e condição”. 

A ordenação 939 em específico vale ser mencionada: 
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E o homem, que se vestir em traje de mulher, sendo Clérigo, além das 

penas acima ditas, ficará suspenso do Ofício, e Benefício, que tiver, e 

será degredado para algum dos lugares de África. E sendo secular, 

pagará cem cruzados, e será degradado para fora do Arcebispado 

arbitrariamente, conforme o escândalo que der, e efeitos que resultarem. 

A internet e a tecnologia moderna proporcionaram uma democratização do 

conhecimento. A hegemonia da história contada por uma classe dominante branca, cis e 

hétero apagou características de diversas figuras históricas, como é o caso de Xica 

Manicongo. A primeira travesti de que temos registros no Brasil foi julgada pelo crime 

de sodomia, chamada no processo inquisitorial de Francisco Congo, tendo seu nome 

social atribuído posteriormente por Majorie Marchi29: 

Afirmou ter ouvido dizerem na cidade e foi fama entre os negros que 

Francisco era somitigo e, depois de ouvir esta fama, viu ele denunciante 

ao dito negro trazer um pano cingido, assim como no Congo trazem os 

somitigos pacientes, e logo o repreendeu disso e o dito Francisco lhe 

respondeu que ele não usava de tal e também o repreendeu por que não 

trazia vestido o vestido de homem que lhe dera seu senhor, dizendo que 

em ele não querer trazer o vestido de homem mostrava ser somitigo 

paciente, pois também trazia o dito pano do dito modo e, contudo lhe 

negou que não usava de tal. E depois o viu nesta cidade duas ou três 

vezes com o dito pano cingido e o repreendeu novamente e agora anda 

vestido em vestido de homem e quando o repreendeu não estava outrem 

presente30. 

Somitigo foi um nome usado para designar os sodomitas negros31, “pacientes” era 

uma forma de designar pessoas hoje comumente chamadas de “passivas” nas relações 

sexuais. Essa vestimenta referida como “pano cingido” era chamada de quimbanda, em 

uma passagem citada por Luiz Mott, o Capitão Cardonega, afirma que quem os usava 

“Andam sempre de barba raspada, que parecem capões vestindo como mulheres”32. 

Esse crime também deixou de existir no Código Penal do Império de 1830, embora 

as Constituições do Arcebispado da Bahia tiveram vigência até 1900 com o Concílio 

Plenário da América Latina. 

 

ALISTAMENTO NAS FORÇAS ARMADAS (1969) 

 
29Jesus, 2019. XICA MANICONGO: A TRANSGENERIDADE TOMA A PALAVRA. p. 253 

30Silva apud Sweet, 2014. EM TEMPOS DE VISITAS: INQUISIÇÃO, CIRCULAÇÃO E ORALIDADE ESCRAVA 

NA BAHIA p. 113 

31Mott, 1992. RELAÇÕES RACIAIS ENTRE HOMOSSEXUAIS NO BRASIL COLONIAL p. 171 
32Mott, 1992. RELAÇÕES RACIAIS ENTRE HOMOSSEXUAIS NO BRASIL COLONIAL p. 173. 
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Mais de cem anos depois, tivemos outro marco histórico, no mesmo ano da 

Revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, foi imposto pela Ditadura Militar brasileira o 

Código Penal Militar vigente até hoje, e nele não se estabeleceu proibição ao alistamento 

em razão de orientação sexual. 

Em razão do princípio da legalidade, ao particular aquilo que não é proibido é 

permitido, portanto, o alistamento é permitido e mesmo se houvesse proibição no CPM, 

hoje seria facilmente julgado não recepcionado e, portanto, inconstitucional em razão do 

princípio da não discriminação. 

É importante destacar que mesmo sem a proibição, o CPM trouxe texto 

discriminatório no artigo 235, como poderá ser visto adiante. 

 

HOMOSSEXUALIDADE ENQUANTO DOENÇA E TERAPIA DE CONVERSÃO 

(1999) 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e Associação 

Brasileira de Antropologia, fizeram moções respectivamente nos anos de 1981 e 1982 se 

comprometendo a lutar contra formas de preconceito e discriminação. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) retirou a homossexualidade da lista de 

transtornos mentais em 1985, pioneira até mesmo em relação à OMS, que retirou do rol 

de doenças a homossexualidade somente em 1990.  

Em 1999, a Resolução nº 01/99, do Conselho Federal de Psicologia, proibiu as 

terapias de conversão. Em 2018, no entanto, um juiz concedeu, em caráter liminar, 

decisão que permitia as terapias de conversão no Brasil, decisão esta que foi derrubada 

pela Ministra Carmem Lúcia no Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019, na 

Reclamação nº 31.818, decisão que foi posteriormente mantida pela Segunda Turma do 

STF em 2020. 

 

PROCESSO TRANSEXUALIZADOR NO SUS (2008) 

O chamado processo transexualizador foi garantido no Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 2008, inicialmente pela Portaria nº 1.707/08 e posteriormente regulamentado 

pela Portaria nº 2.803/13 do Ministério da Saúde. O processo transexualizador realizado 
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nos “ambulatórios trans” do SUS garantem, em tese, a cirurgia de redesignação sexual, 

próteses, hormonização, acompanhamento médico, psicológico, psiquiátrico etc. 

Entretanto, a prática é um pouco diferente da realidade. Pessoas ficam por até 10 

anos na fila esperando a cirurgia, a demanda é muito grande para a estrutura oferecida. 

O primeiro médico a realizar a cirurgia no Brasil chegou a ser condenado por lesão 

corporal gravíssima33. 

 

UNIÃO ESTÁVEL DE PESSOAS LGBTI+ COM PESSOAS DO MESMO 

GÊNERO (2011) 

Em 2011, o STF, na ADI nº 4277 e ADPF nº 132, declarou ser possível a união 

estável homoafetiva. Nela, determinaram que os casais LGBTI+ em relações 

homoafetivas teriam acesso aos mesmos direitos de um casal heterossexual. 

 

CASAMENTO DE PESSOAS LGBTI+ COM PESSOAS DO MESMO GÊNERO 

(2013) 

Somente em 2013, com a Resolução nº 175/13 do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), ficou estabelecido que os cartórios não poderiam negar a união estável ou 

casamento de pessoas LGBTI+ com pessoas do mesmo gênero. 

 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA E BARRIGA SOLIDÁRIA PARA PESSOAS 

LGBTI+ (2013) 

A Resolução nº 2013/13 do Conselho Federal de Medicina (CFM) permitiu a 

reprodução assistida por casais LGBTI+ em relações homoafetivas, incluindo a gestação 

de substituição, popularmente chamada “barriga solidária”. 

Vale distinguir a “barriga solidária” da “barriga de aluguel”. Esta não é permitida 

no Brasil, o que é vedado pela própria resolução aqui citada no item 2 do título VII. Além 

 
33Rossi, 2018.'MONSTRO, PROSTITUTA, BICHINHA': COMO A JUSTIÇA CONDENOU A 1ª CIRURGIA DE 
MUDANÇA DE SEXO DO BRASIL 
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disso, há regras para que a primeira seja permitida, como limitação de parentesco em até 

quarto grau e limite de idade de 50 anos. 

 

REMOÇÃO DO TERMO “PEDERASTIA” E “HOMOSSEXUAL” NO ARTIGO 

235 DO CPM (2015) 

Em 2015, na ADPF nº 291, o STF julgou que os termos “pederastia” e 

“homossexual” não foram recepcionados pela Constituição Federal no crime do artigo 

235 do Código Penal Militar, que trata de “atos libidinosos” em “lugar sujeito à 

administração militar”. 

 

ADOÇÃO POR PESSOAS LGBTI+ (2015) 

Em 2015, RE nº 846.102 foi julgado na Suprema Corte, que permitiu a adoção por 

pessoas LGBTI+. Um marco na história dos direitos da população, mas que ainda enfrenta 

dificuldades para sua aplicação plena devido ao preconceito. 

Embora esse processo tenha corrido em segredo de justiça, ganhou notoriedade 

em razão do teor e pelo fato de as partes serem Toni Reis e David Harrad, fundadores do 

Grupo Dignidade e da Aliança Nacional LGBTI, instituições que lutam pelos direitos das 

pessoas LGBTI+ e das quais a autora deste texto se orgulha imensamente de ser 

colaboradora. 

Deste direito decorrem outros, tais quais, a licença parental e quaisquer outros que 

estejam relacionados à paternidade ou maternidade. 

 

DIREITO DO USO DO NOME SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL (2016) 

O Decreto nº 8.727/16 estabeleceu a definição de identidade de gênero e a 

possibilidade do uso do nome social por pessoas trans em entes da administração pública 

federal direta ou indireta. 

 

LEI MARIA DA PENHA PARA MULHERES TRANS (2016) 
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Embora não seja um direito consolidado pelo STF, diversas decisões judiciais pelo 

Brasil concedem medidas protetivas às mulheres trans por entenderem que a Lei Maria 

da Penha se trata de violência de gênero. A decisão mais antiga encontrada para este artigo 

foi de 2016, no Acre, da qual vale mencionar um trecho: 

Assim, partindo da lógica das garantias dos direitos fundamentais, da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana, considerando ainda a 

evolução histórica dos direitos humanos consagrada nos pactos e 

tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, entendo que 

devemos da amplitude ao sujeito de direito protegido pela norma da lei 

Maria da Penha para proteger também as lésbicas, os (sic) travestis e os 

transexuais contra agressões praticadas pelos seus companheiros ou 

companheiras 

Há um projeto de lei já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do 

Senado, o PSL nº 191/2017, que pretende incluir o termo “identidade de gênero“ na Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

 

TRANSEXUALIDADE ENQUANTO DOENÇA MENTAL (2018) 

A transexualidade, por sua vez, foi retirada do CID em 2018 pela organização 

mundial da saúde. Apesar disso, a manutenção no rol durante todos esses anos já era 

criticada. Ela foi movida para o rol de “condições relacionadas à sexualidade” sobre o 

nome “incongruência de gênero”, pois, apesar de não ser uma doença, requer, por vezes, 

assistência médica. No mesmo ano, antes da atualização da OMS, o Conselho Federal de 

Psicologia também removeu a transexualidade da lista de doenças mentais. 

 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL EM CARTÓRIO (2018) 

O CNJ editou o Provimento nº 73/18 após a decisão do STF na ADI nº 4275 e RE 

nº 670422, decisões que se basearam inclusive na Opinião Consultiva nº 24/2017 da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos solicitada pela República da Costa Rica 

acerca do tema. O Provimento traz as regras para retificação de registro civil em cartório 

e dispensa a necessidade de quaisquer laudos ou cirurgias, como, por vezes, eram exigidos 

em decisões judiciais carregadas de preconceito anteriormente. 

 

PROIBIÇÃO DE PESSOAS HOMOTRANSFÓBICAS SE INSCREVEREM NA 

OAB (2019) 



 

73 
 

Em 10 de junho de 2019, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) editou a 

Súmula nº 11 que proíbe o ingresso de pessoas com histórico de homotransfobia em seus 

quadros por inidoneidade moral. Particularmente. também entendo que a súmula serve 

para expulsar membros que forem homotransfóbicos, uma vez que teriam perdido a 

idoneidade moral, o que é pressuposto básico para o exercício da advocacia. 

 

CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOTRANSFOBIA (2019) 

No dia 13 de junho de 2019, o STF criminalizou a homotransfobia em uma decisão 

do pleno na ADO nº 26 e MJ nº 4733. No julgamento, entendeu que os termos “raça” e 

“racismo” da Lei nº 7.716/89 são termos de caráter político-social e não biológicos, 

portanto, abrangem, também, grupos vulneráveis, como a população LGBTI+. A decisão 

foi tomada por maioria em 8 votos a 3. Além disso, o julgamento decidiu que homicídios 

de caráter homotransfóbico são qualificados pelo motivo torpe. 

Esta decisão está sob ataque constante das bancadas fundamentalistas e em 2020 

o Advogado Geral da União, bem como a Frente Parlamentar Mista pela Família e Apoio 

à vida, opuseram Embargos de Declaração em uma tentativa de reexaminar a matéria34. 

 

DIREITO À DOAÇÃO DE SANGUE POR PESSOAS LGBTI+ (2020) 

Em 2020 a ADI nº 5543 foi julgada e nela o STF entendeu que a proibição da 

Anvisa tinha caráter meramente discriminatório. Em decorrência disso, a Anvisa revogou 

a alínea “d” do inciso XXX, do artigo 25 da RDC nº 34. 

Embora a alínea falasse de homens homossexuais, outras pessoas LGBTI+ 

frequentemente eram proibidas de doar sangue. A autora deste artigo, por exemplo, 

mulher trans e lésbica, já foi proibida de doar sangue no Hospital das Clínicas de Goiânia, 

ao passo que nunca enfrentou tal proibição em uma clínica particular da capital goiana. 

 

DIREITO DE AUTODECLARAÇÃO LGBTI+ NO SISTEMA PRISIONAL (2020) 

Em outubro de 2020 o CNJ editou a Resolução nº 348, que permitiu a 

autodeclaração de pessoas LGBTI+ presas e estabeleceu que elas têm direito a serem 

 
34Baliza, 2020. O ADVOGADO GERAL DA UNIÃO PROPÕE A SEGREGAÇÃO DE LGBTI+ NA ADO 26 
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encaminhadas para celas ou alas dedicadas específicas, às mulheres trans o direito de 

serem encaminhadas à população geral feminina ou alas/celas específicas, extensão de 

direitos das mulheres às lésbicas, mulheres trans e homens trans etc. 

 

DIREITO A NÃO PROIBIÇÃO DO ENSINO DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

NAS ESCOLAS (2020) 

Na ascensão reacionária pelo Brasil, várias leis municipais e estaduais foram 

promulgadas nos moldes da falaciosa lei “Escola Sem Partido”. Tais leis tentaram, de 

todas as formas, censurar o ensino de questões de gênero e sexualidade nas escolas, o que 

chega a ser irônico já que a própria Lei Maria da Penha prevê o ensino de gênero nas 

escolas nos incisos de seu artigo 8º. 

Embora esse surto reacionário insista em lutar contra o avanço da riqueza da 

diversidade humana, o Judiciário já derrubou inúmeras dessas leis pelo Brasil, como é o 

caso da ADPF nº 457, Novo Gama – GO; ADPF nº 526, Foz do Iguaçu – PR; ADPF nº 

467, Ipatinga – MG e ADPF nº 460, Cascavel – PR. 

 

OUTRAS CONQUISTAS 

No ano de 2020 o STF derrubou por unanimidade o Decreto Legislativo nº 

2.146/2017, que simplesmente sustava os efeitos do Decreto Distrital nº 38.293/2017, que 

regulamentava a Lei nº 2.615/2000, contra a homofobia no Distrito Federal. O Decreto 

Legislativo era tão preconceituoso que se justificou na “proteção da família”, como se 

proteger a população LGBTI+ fosse um ataque às famílias. 

 

O QUE FALTA? 

Como mencionado no início deste artigo, em 2004 a Dra. Maria Berenice Dias 

compilou 37 direitos que não eram concedidos à população LGBTI+. Outros 41 foram 

compilados pelo Dr. Carlos Alexandre Neves Lima. A lista completa foi publicada pelo 

Grupo de Resistência Asa Branca35. Importante ressaltar que tais direitos estavam 

relacionados diretamente ao Direito de Família e com as decisões mencionadas nos 

tópicos anteriores, hoje já reconhecidos. 

 
35Grupo Resistência Asa Branca. 78 DIREITOS NEGADOS A CASAIS LGBT NO BRASIL  
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Entretanto, outros direitos decorrentes ou não do Direito de Família ainda são 

rejeitados à população LGBTI+. 

 

DIREITO AO USO DE BANHEIROS CORRESPONDENTES À IDENTIDADE 

DE GÊNERO POR PESSOAS TRANS 

Por incrível que possa parecer, as pessoas trans ainda lutam na Justiça pelo direito 

de saciar suas necessidades fisiológicas sem que sejam violentadas ou constrangidas por 

isso. Inúmeras decisões em todo o Brasil já condenaram empresas que se recusaram a 

permitir o uso do banheiro condizente à identidade de gênero por pessoas trans. 

Entretanto, o RE nº 845.779, que discute o assunto e pode decidir a matéria para 

todas as pessoas, está parado no STF em razão de pedido de vistas pelo Ministro Luiz 

Fux. 

 

NÃO IDENTIFICAÇÃO DE GÊNERO NO REGISTRO CIVIL 

A Justiça do Rio de Janeiro permitiu retificação de registro civil de pessoa não-

binária como “sexo não identificado”. Embora seja um avanço na desconstrução de 

estereótipos de gênero e direitos das pessoas não-binárias, ainda é uma decisão isolada36. 

 

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS INTERSEXO 

Não há proteção no Brasil para crianças intersexo. Muitas vezes os médicos ou 

pais decidem que cirurgias devem ser feitas e um sexo seja imposto à criança mesmo sem 

necessidade médica, somente para que aquela criança se enquadre no obsoleto padrão 

binário de sexo comumente propagado na sociedade. 

Muitas vezes essas crianças crescem e descobrem que são intersexo somente na 

vida adulta, algumas delas se descobrem inclusive pessoas trans em decorrência da 

intervenção feita pelos médicos. 

O ideal seria que a cirurgia fosse feita quando a pessoa tivesse consciência para 

decidir e se, somente se, a pessoa quisesse. Afinal de contas, ela não é obrigada a escolher 

viver em um padrão binário de sexo simplesmente porque a sociedade assim o quer. 

 
36Heringer, 2020. EM DECISÃO INÉDITA NO BRASIL, JUSTIÇA DO RIO AUTORIZA CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO COM REGISTRO DE ‘SEXO NÃO ESPECIFICADO’ 
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DESBUROCRATIZAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DE DUPLA MATERNIDADE E 

PATERNIDADE 

Embora a dupla maternidade e dupla paternidade sejam parte da realidade 

brasileira, ainda há grande burocracia em cartórios e todos os tipos de formulários a serem 

preenchidos que comumente trazem somente os campos “pai” e “mãe”, o que se traduz, 

muitas vezes, em uma quebra de autoestima desses casais ou até mesmo de seus filhos 

em razão de pura e simples burocracia estatal e privada.  

Atualmente, há uma campanha online para que a Receita Federal deixe de 

invisibilizar as famílias LGBTI+ em seu sistema, que vincula os filhos ao CPF da mãe. 

Quando há duas mães ou dois pais, o sistema escolhe arbitrariamente um dos dois. Tal 

campanha está sendo encabeçada pelas seguintes instituições e pessoas: Associação 

Brasileira de Famílias Transhomoafetivas; Aplicativo Somos; Bicha da Justiça; Comissão 

de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/SP; Cores da Adoção e RENOSP LGBTI+. 

 

CONCLUSÃO 

Como demonstrado até então, nas últimas três décadas houve grande avanço na 

questão dos direitos das pessoas LGBTI+. Entretanto, todos esses direitos foram 

alcançados por meio do judiciário ou decretos e portarias de órgãos do executivo. 

As lutas foram e serão árduas no Judiciário já que sempre há enorme oposição da 

população reacionária brasileira. Além disso, o Legislativo se mantém propositalmente 

inerte, o que demanda que a militância se mantenha forte e que tente ao máximo eleger 

parlamentares com pautas progressistas. 

A ausência de leis faz com que haja enorme insegurança jurídica dos direitos já 

conquistados, uma vez que que podem ser suprimidos a qualquer momento por leis 

reacionárias (o que geraria uma discussão acerca do princípio da proibição do retrocesso) 

ou até mesmo uma mudança repentina de Ministros no STF por pessoas com perfil 

conservador ou reacionário. 
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