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RESUMO

Discutir a discriminação por orientação sexual implica saber em que situações a existência de distintos tratamentos jurídicos justificam-se infração 
de identidade atribuída a alguém, em virtude da direção de seu desejo, e/ou em razão das condutas sexuais que adote em decorrência desse 
desejo.  Usando-se essa orientação como critério, costuma-se tripartir a sexualidade humana como sendo dirigida a outra pessoa do mesmo sexo 
(homossexualidade), ao sexo oposto (heterossexualidade) ou a ambos os sexos (bissexualidade). Neste trabalho, usa-se a expressão orientação 
sexual para designar especificamente a direção predominante do desejo sexual e correspondente conduta sexual, concentrando o exame do 
assunto nas discriminações à homossexualidade, seja como prática eventual, seja como prática habitual seja até, como pretensa característica de 
um tipo humano denominado o dos “homossexuais”. Mediante este conceito de “orientação sexual”, explicita-se a abrangência da tarefa. Ela não 
se estende às possíveis discriminações relacionadas com todas as expressões da sexualidade humana (sempre entendida na ambigüidade de 
inclinação e/ou conduta), cuja amplitude outras tantas situações encerra, como as que dizem respeito à poligamia, à pedofilia, ao incesto, à 
prostituição, à pornografia, e ao sadomasoquismo. Embora, na ordem prática, a discriminação por orientação sexual possa encontrar-se 
associada a questões comportamentais que se inserem nas categorizações referidas no parágrafo anterior, deve-se buscar que tema específico 
será tratado desde o início. Nessa linha, o objeto do trabalho proposto não inclui as situações específicas de discriminação por transexualismo, 
que vão além da pura e simples atração sexual para incluir importantes questões biopsicológicas de determinação da identidade sexual, ou 
travestismo, que envolve a discussão da exclusividade das características físicas ou culturais próprias de cada sexo. Demarcadas estas fronteiras, 
investiga-se a existência de um princípio geral de não-discriminação por orientação sexual como concretização do princípio da dignidade da 
pessoa humana, o que não se confunde com uma exposição sistemática dos direitos dos homossexuais. O trato das discriminações por orientação 
sexual está disperso, praticamente, por todo o ordenamento jurídico , não cabendo neste trabalho um inventário destas hipóteses, seguido da 
conclusão pela sua legitimidade ou não. Tampouco põe-se em análise a aquisição de outros direitos subjetivos pelo direito de não ser 
discriminado, a exemplo do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ao fim deste primeiro ponto, cabe salientar que 
serão examinadas apenas as hipóteses de discriminação diretamente vinculadas à orientação sexual e os danos morais que essa discriminação 
causa a suas vítimas. Dito de outro modo,  trata-se das discriminações experimentadas por homossexuais nas quais o indivíduo recebe um 
tratamento desfavorável diretamente motivado na sua orientação sexual, não se cogitando, portanto, da denominada discriminação indireta 
estatal, que deriva das conseqüências da aplicação de uma regulação aparentemente neutra e geral, que, todavia, produz um tratamento 
diferenciado, desproporcional e injustificado a um indivíduo ou grupo. Delineados os limites da análise jurídica do objeto desta dissertação, não se 
pode, entretanto, omitir o desenho da compreensão presente do fenômeno da homossexualidade para fornecer contexto ao juízo acerca das 
exigências do princípio da dignidade humana no âmbito da orientação sexual. Este trabalho é, por natureza, uma pesquisa teórica. Desse modo, a 
metodologia adequada foi o levantamento sistêmico na literatura e na jurisprudência, das visões doutrinárias e hermenêuticas que se aplicam ao 
tema, submetendo-se o material colhido à análise crítica com vistas a sua sistematização.
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