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RESUMO: O Direito Internacional dos Direitos Humanos, caracterizado pela 
universalidade e indivisibilidade, experimentou grande desenvolvimento no curso 
da História. Desde as suas origens, no combate às mazelas do Nazismo que 
atentaram contra os mais caros e fundamentais valores humanos, o DIDH se 
desenvolveu e se especializou nas mais diversas frentes, à exemplo da tutela 
das mulheres e da repressão ao racismo. No entanto, há nítido descompasso 
entre direitos de igual categoria. Neste sentido, a tutela dos direitos grupo 
LGBTI+, igualmente violados pelo Nazismo, receberam proteção jurídica 
incipiente se comparada àquela dispensada a outras liberdades individuais em 
razão de resistências estatais das mais variadas sortes. Diferentemente da 
igualdade de gênero e racial, que foram objetos de tratados e convenções 
específicas, os direitos à liberdade sexual do grupo LGBTI+ receberam 
tratamento jurídico por meio de instrumentos de Soft Law, a exemplo dos 
Princípios de YOJYAKARTA e de Resoluções da ONU. Nada obstante, para 
além destes diplomas meramente recomendatórios e sem caráter cogente, os 
direitos LGBTI+ também são tutelados indiretamente por tratados e convenções 
de caráter geral. Neste passo, indaga-se: seria o atual arcabouço jurídico 
internacional suficiente para tutelar direitos das minorias LGBTI+? Em outras 
palavras, a previsão de institutos de Soft Law é capaz de resguardar estas 
minorias de sofrer violações a seus direitos? Assente nestas premissas, o 
presente trabalho tem como objetivo principal aferir a adequação do sistema 
vigente à tutela dos direitos da minoria LGBTI+ a partir da metodologia 
hipotético-dedutiva e da análise bibliográfica, normativa e jurisprudencial no 
sistema onusiano. O cerne da pesquisa jaz, portanto, nas normativas do sistema 
ONU e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o 
tema. O pano de fundo dos debates está no tratamento jurídico dispensado pelo 
Brasil aos grupos LGBTI+ sobretudo à luz dos casos submetidos à CIDH. Para 
tanto, como objetivos específicos, busca-se realizar uma análise histórica da 
tutela internacional da liberdade sexual tendo como marco inicial o Nazismo e 
termo final a admissão do Caso Fernando Alcântara e Laci de Araújo VS. Brasil 



pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em janeiro de 2019. O 
intuito desta análise jaz na aparente falta de interesse em regulamentar a matéria 
se comparada ao tratamento jurídico dispensado às demais liberdades 
igualmente violadas neste mesmo recorte histórico. O tema é absolutamente 
relevante dada a disseminação de cotidianas violações sofridas por indivíduos 
LGBTI+ em todo o mundo, e, particularmente, no Brasil, repercutindo em 
diversas esferas jurídicas. A ausência de normas cogentes capazes de prevenir 
e reprimir condutas indesejadas de maneira efetiva e adequada fomenta 
violações aos direitos humanos, sobretudo em face dos grupos mais vulneráveis 
e que mais sofrem violência e preconceito. Deste modo, para conferir segurança 
jurídica à comunidade LGBTI+, particularmente vulnerável por suas próprias 
características, é necessário editar normas internacionais diretas sobre o tema. 
Deste modo, o futuro da tutela dos direitos LGBTI+ aponta para a sua 
normatização internacional direta. Por fim, as pesquisas foram iniciadas no 
primeiro semestre de 2019, sendo estes seus resultados parciais. 
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