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INCONVENCIONALIDADE da indicação feita pelo Estado do Vaticano ao Brasil, no
último ciclo da Revisão Periódica Universal, na qual recomenda-se que “continue
protegendo a família natural e o casamento, formado por um marido e uma esposa,
como unidade fundamental da sociedade, assim como nascituros”.
O Estado Brasileiro não deve aderir ao proposto por afrontar compromissos
internacionais prévios em matéria de direitos humanos que têm em sua base o
reconhecimento da diversidade e pluralidade como dos diversos arranjos familiares
e a liberdade e dignidade como balizas para a consecução de um projeto parental,
fundado nas premissas abaixo enumeradas:
1. Igualdade e não discriminação em relação à orientação sexual e identidade
de gênero: A recomendação do Vaticano, ao enunciar a proteção apenas aos
moldes tradicionais de família, viola o reconhecimento da vida afetiva e familiar
àqueles que não se enquadram em tais padrões, negando-lhes o direito à igualdade
e permitindo a discriminação por sua orientação sexual e identidade de gênero, o
que, por conseguinte, cerceia direitos protegidos pelo arcabouço normativo basilar
da Organização das Nações Unidas1. A afirmação dos direitos de orientação sexual
e identidade de gênero provém da conjuntura mais abrangente de proteção aos
direitos à igualdade e não discriminação, que visam a eliminação do cerceamento
da autonomia privada, da autodeterminação, da liberdade sexual e de expressão,
bem como do cerceamento de demais direitos da vida pública condicionados à
adoção de um padrão de sexualidade2. Nesse viés, a Resolução 32/2
(A/HRC/RES/32/2)3 não apenas condena a discriminação devido à orientação
sexual e identidade de gênero, mas também exige dos Estados medidas que
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enfrentem as dificuldades impostas aos indivíduos LGBTI na realização de demais
direitos.
Para além de afirmar o direito à igualdade e não discriminação como direito
humano, essa postura revela a interconexão destes direitos com outros4, pois o
preconceito em razão da orientação sexual e identidade de gênero vem sempre
ancorado a limitações impostas no âmbito da vida pública e privada do indivíduo
que a sofre, ofendendo também a sua dignidade e liberdade individual. Assim, o
combate a tais práticas fundamenta-se nos preceitos bastante diretos da igualdade
e não discriminação5.
2. Igualdade e liberdade em relação às formas familiares e de fato: A família é
considerada o núcleo básico da sociedade e como tal deve ser protegida, sendo
assim reconhecida por diversos instrumentos internacionais6 dos quais o Brasil é
signatário. Todavia, faz-se necessário destacar que não existe uma definição na
legislação internacional dos direitos humanos de como deve se dar tal arranjo social
para ser considerado como “família”7.
É imperativo que outros arranjos familiares, além do heteronormativo8, sejam
igualmente protegidos como meio de eliminar a discriminação. Negar a existência
das mais variadas composições familiares, além de violar tratados internacionais, é
uma involução legislativa9.
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3.Direito à liberdade de escolha: No que tange à liberdade de escolha, a
recomendação proferida pelo Estado do Vaticano vai na contramão à normativa
internacional estabelecida pela ONU, pois viola o cerne do Direito Internacional dos
Direitos Humanos10. Isso porque o direito à liberdade permeia a autodeterminação
do indivíduo em dispor, no âmbito público e privado, das escolhas que lhe permitam
o pleno gozo de uma vida digna.
Ainda, a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993, em seu parágrafo 5°
deixa claro que é dever do Estado proteger os direitos humanos e liberdades
fundamentais de seus cidadãos, independente dos contextos culturais e religiosos11.
Dessa feita, a recomendação do Estado do Vaticano viola a normativa internacional
quando retira do indivíduo a liberdade de escolher com quem e como irá se
relacionar. Ao aceitar essa recomendação, portanto, o Estado brasileiro anuiria com
o retrocesso dos direitos humanos e com o cerceamento da autodeterminação do
indivíduo.
4. Direitos sexuais e reprodutivos: A recomendação emitida pelo Vaticano
também se revela inconvencional na medida em que desconsidera o arcabouço
jurídico internacional atinente aos direitos sexuais e reprodutivos, questão que
atinge majoritariamente as mulheres. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, já previa o direito ao
planejamento familiar enquanto ferramenta de promoção da igualdade de gênero,
em seu artigo 16. No mesmo sentido, desde a Conferência Internacional sobre
População e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994, afirma-se a
necessidade de assegurar acesso a serviços sanitários, à saúde sexual e a métodos
de planejamento familiar para todas as pessoas. Reforçou referido entendimento a
IV Conferência Mundial sobre a Mulher, que teve lugar em Pequim, em 1995,
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demonstrando que a vindicação de tais direitos é essencial para a promoção da
igualdade de gênero enlaçada a uma perspectiva de desenvolvimento. Nesses
termos, a recomendação do Vaticano configura retrocesso no que concerne aos
direitos sexuais e reprodutivos, violando os princípios da igualdade e da liberdade,
razão pela qual deve ser rejeitada pelo Estado brasileiro.

Para ilustrar a conclusão aqui delineada, o recurso ao exame do case law
desenvolvido no âmbito do Comitê de Direitos Humanos da Organização das
Nações Unidos, bem como da jurisprudência dos tribunais regionais de direitos
humanos mostra-se útil e recomendável para precisar o sentido e o alcance das
obrigações assumidas em instrumentos internacionais no âmbito da proteção da
pessoa humana.
No que alude ao Comitê de Direitos Humanos, faz-se referência ao caso veiculado
na comunicação individual Toonen v. Austrália, decidido em 1994, onde se discutiu
possível violação do artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de
1996. Naquela assentada, ao se afirmar que a legislação australiana criminalizava
relações entre pessoas do mesmo sexo, concluiu-se que a restrição normativa
representava uma interferência arbitrária ao direito à privacidade do peticionante12.
No âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, o regime de restrições a
direitos individuais se submete aos requisitos da razoabilidade e da necessidade,
ainda que previstas por meio de lei. Ausentes tais critérios, a ação estatal sub
examine torna-se arbitrária e, por sua vez, discriminatória, vez que não está
embasada em razões legítimas para regular uma dada situação fática e reduzindo o
escopo de um direito consagrado internacionalmente.
Assim, acatar a recomendação realizada pela Santa Sé, constituiria a um só tempo,
não apenas a violação de direitos consagrados em tratados internacionais no âmbito
global e regional, mas também dos princípios básicos que fundamentam as relações
na sociedade internacional e formam a consciência jurídica universal, razão pela

12

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê de Direitos Humanos. Toonen v. Australia,
Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994).

qual postulamos a sua inconvencionalidade e o dever do Estado Brasileiro rechaçala in totum.
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