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RESUMO: A Constituição Federal brasileira de 1988 representou um marco no 
processo de redemocratização do Estado brasileiro após mais de duas décadas 
de ditadura militar. Construída em um ambiente de ampla mobilização nacional, 
seu texto buscou conferir garantias aos mais diversos setores da sociedade, do 
empresariado aos empregados, do indivíduo considerado de forma isolada ao 
meio-ambiente, dos moradores da cidade e do campo aos povos originários. No 
entanto, um grupo social vulnerável restou proteção expressa: os homossexuais. 
Quase esquecidos pelos governantes em uma sociedade heterossexista e com 
representação político-partidária quase insignificante no Congresso Nacional – 
em que as bancadas religiosas alcançam representação cada vez mais 
expressiva – os homossexuais vêm encontrando no Poder Judiciário – em geral 
– e no Supremo Tribunal Federal (STF) – em particular – um espaço para a 
discussão e reconhecimento dos seus direitos. No entanto, quais são os limites 
dessa atuação e, principalmente, mostra-se possível a criação do crime de 
homofobia por meio de decisão judicial? O presente estudo tem como objetivo 
principal questionar os limites do protagonismo do STF brasileiro no 
reconhecimento de direitos aos homossexuais, tendo como base a discussão a 
respeito da criminalização da homofobia. Como objetivos secundários, 
buscamos mapear as razões que levaram a mais alta Corte de Justiça brasileira 
assumir o protagonismo na defesa dos homossexuais e explorar os limites da 
atuação do STF – na criação de novas prerrogativas, tendo em vista o desenho 
institucional estabelecido na Constituição Federal de 1988 e a necessidade de 
estabelecimento de canais de diálogo entre os Poderes instituídos. O estudo 
encontra-se dividido em duas partes: inicialmente, apontamos a insuficiência das 
medidas adotadas pelo Poder Executivo em favor dos homossexuais e a inércia 
do Poder Legislativo em aprovar leis em favor desse grupo vulnerável, fatores 
que levaram ao protagonismo do STF em tal matéria; e, em seguida, propomos 
a discussão a respeito dos limites institucionais da atuação do Poder Judiciário, 
tendo como foco central o debate acerca da criminalização da homofobia. O 
estudo foi elaborado por meio da revisão da bibliografia nacional e estrangeira 
sobre os temas envolvidos e o exame de textos legislativos e de decisões 
judiciais selecionadas, com o uso do método hipotético-dedutivo, a fim de 
confirmar ou refutar a hipótese apresentada. Os resultados preliminares 
apontam que apesar de o STF brasileiro ter assumido o protagonismo político 
para o reconhecimento de prerrogativas aos homossexuais, tal circunstância não 
autoriza que os seus membros venham a ultrapassar os limites instituídos pela 
própria Constituição Federal de 1988 para a atuação de cada um dos Poderes, 
mostrando-se necessário o estabelecimento de canais de diálogo entre o 
Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Governo Federal. 
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