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Introdução

Há pouco mais de cem anos, em 1895, Oscar Wilde sofreu na pele
as consequências de um dos mais célebres processos judiciais à scandale,
em que foi acusado e condenado por crime de sodomia. Só muitos anos
depois (1967) o Direito Inglês alterou as suas regras estritas nesta
matéria, descriminalizando as relações homossexuais entre adultos, em
privado, pressuposto o livre consentimento. Entretanto, nos últimos anos
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do século XX e nos primeiros do actual XXI, muitos tribunais nacionais
e internacionais, legisladores e variadas outras instâncias de autoridade
(incluindo a Medicina) se foram pronunciando no sentido da normaliza-
ção da inclinação, identidade, preferência ou tendência homossexual,
consoante o contexto e a formatação teórica do discurso.

Mas o fim da desconstrução da singular ideia de que a Humanidade
se divide naturalmente entre homo e heterossexuais ainda vem muito
longe… Até porque a luta contra-hegemónica que auto-identifica posi-
tivamente uma certa forma de ser, de identidade, como o oposto da
discriminação passada (gay pride; black is beautiful; in a different voice,
no que respeita às mulheres) torna inevitável um reforço da construção
identitária que, paradoxalmente, começou por contestar. Por esta razão,
todas as normas anti-discriminatórias trazem em si o ADN da discrimi-
nação que querem combater. Reforçam a convicção do senso comum (e
de boa parte da ciência) de que a Humanidade se divide naturalmente
entre Brancos e Negros, Homo e Heterossexuais, Mulheres e Homens…
como se o nosso olhar e o nosso discurso não construíssem a Realidade,
nomeando-a (3).

A sociedade sempre procurou controlar, através dos discursos reli-
gioso, moral, científico, jurídico, a vida das pessoas no plano sexual.
Quando se identificou o “homossexual”, como uma forma de ser na
esfera sexual, essa personagem foi vista como um desvio à normalidade,
por se afastar do modelo considerado e legitimado como o “normal”: o
do homem heterossexual (de preferência “branco”, casado e cristão).
Assim, os homossexuais foram punidos por se desviarem dessa norma
sendo assinalados e até excluídos da vida social como criminosos.
Foram ainda considerados como susceptíveis de um processo de “nor-
malização” por serem considerados doentes… e como tal passíveis de
cura através de tratamentos gravemente ofensivos da sua integridade
física e moral.

(3) Vide, sobre este ponto, BAL, Mieke, “The Violence of Gender”, in A Companion to
Gender Studies (coordenadores: Philomens Essed, David Theo Golderg e Audrey Kobayashi),
Oxford: Blackwell Publishing, 2005, p. 542., e MILLER, Diane Hellene, Freedom to Differ
The Shaping of Gay and Lesbian Struggle for Civil Rights, New York: New York University
Press, 1998, pp. 2 e ss.
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A mensagem que até quase ao final do século vinte a nossa sociedade
transmitiu aos portadores de uma orientação sexual “diferente” da conside-
rada normal foi uma mensagem de exclusão e de estigmatização (4).
Apenas se prescindissem de manifestar, através de actos de natureza
sexual ou outros, a sua orientação sexual “diferente” poderiam alcançar
a tolerância dos seus concidadãos. Tolerância e não igualdade, uma vez
que lhes era vedado o acesso a certos institutos jurídicos (como o
casamento e a adopção), ou que eram sancionados no plano disciplinar
laboral, podendo dizer-se que lhes era atribuída uma “cidadania de
segunda classe”.

Com a adopção da Constituição da República de 1976 centrada na
igual dignidade de todos os cidadãos, iniciou-se no plano jurídico um
processo de reconhecimento da cidadania plena dos cidadãos com
orientação sexual não heterossexual e portanto, para o assegurar do
reconhecimento e do respeito integral dos seus direitos nos diversos
planos das suas vidas. Fundamental, no âmbito desse reconhecimento,
foi a inclusão em 2004, no número dois do artigo 13.º da Lei Fundamen-
tal, de um novo factor de não discriminação em sentido negativo: a
orientação sexual.

Ninguém pode, segundo a Constituição, ser negativamente discrimi-
nado, no plano jurídico, por ter uma orientação sexual “diferente” da
maioria heterossexual. Porém na prática ainda o continua a ser, nas mais
diversas vertentes da sua vida, sendo necessário compatibilizar o dispos-
to em textos pertencentes aos mais diversos ramos de Direito (da
Família, Sucessório, Penal, Processual) com o preconizado pela Cons-
tituição. Só assim a pessoa poderá desenvolver plenamente a sua
personalidade no plano sexual sem receio de ver prejudicado o exercício
dos seus direitos fundamentais.

(4) São expressivas, neste sentido, as palavras de Gonçalo Portocarrero de Almada: “Quer
se queira, quer não, essa minoria nunca poderá ser equiparada à maioria e, mesmo que não se
lhe queira reconhecer o carácter patológico com que até ao ano de 1973 se estigmatizava a
homossexualidade, não se pode deixar de reconhecer que não é uma outra face da normalidade,
mas a sua negação. Portanto, em rigor, não existem pessoas heterossexuais e pessoas
homossexuais, mas pessoas normais e pessoas que o não são em termos estatísticos e que,
precisamente por essa razão, só estas últimas carecem de uma designação própria”. Cf.
ALMADA, Gonçalo Portocarrero de, “As Razões da Razão Alegações em Legítima Defesa do
Matrimónio e Contra o ‘Casamento Homossexual’” in Porque Não Casamento Entre Pessoas
do Mesmo Sexo (autores: Pedro Vaz Patto e Gonçalo Portocarrero de Almada), Lisboa:
Alêtheia Editores, pp. 93-94.
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A decisão de atribuir um estatuto de plena cidadania aos cidadãos
que assumam ter uma orientação sexual “diferente” é uma decisão
jurídica, mas sobretudo política. É uma decisão sobre quem queremos
acolher na nossa comunidade como “iguais”. Sobre, em última análise,
a comunidade que queremos ser. Sobre se queremos ter um “modelo
de cidadão” do qual a personalidade e o comportamento de todos os
cidadãos se deve aproximar, ou se, pelo contrário, pretendemos dar a
cada pessoa, no plano jurídico, económico, e social, as condições
necessárias para que possa desenvolver de forma livre e única a sua
personalidade.

Neste nosso texto propomo-nos analisar, nas suas grandes linhas, a
forma como a Ética e o Direito enquadraram a prática de actos
homossexuais, nos últimos dois milénios. Chegadas ao século XXI

centramo-nos no actual regime jurídico da não discriminação em razão
da orientação sexual. Consideramos neste texto apenas os direitos de
uma das minorias com orientação sexual “diferente” da maioria da
população, a homossexual. Não ignoramos, no entanto, que a própria
existência e designação desta minoria é controvertida: os homosse-
xuais constituem um grupo, uma minoria portadora de uma subcultura
específica, a gay e lésbica, ou são apenas pessoas “como as outras” que
realizam actos sexuais diferentes dos da maioria?

Partimos da definição de “homossexualidade” proposta por Allen
Gomes: a orientação é homossexual quando “se orienta maioritariamente
para o mesmo sexo” i.e. quando o indivíduo “apresenta uma identidade
e papel de género típicos do seu sexo, mas sente-se eroticamente
atraído por pessoas do seu sexo” (5).

Não distinguimos, na nossa análise, entre os direitos específicos
dos membros dos dois subgrupos que integram a minoria homossexual
(o dos gays e o das lésbicas), não obstante sabermos ter sido a discrimi-
nação jurídica de que os primeiros foram alvo ao longo do tempo mais
intensa do que a que feriu as segundas. Com efeito, não existindo,
durante séculos, no plano dos discursos científico e social, a sexualidade

(5) GOMES, Francisco José Allen, Paixão, Amor e Sexo, Porto: Publicações Dom Quixote,
2004, pp. 82 e 128.
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feminina como realidade autónoma (6), tornava-se difícil enquadrar
juridicamente uma relação em que uma mulher tivesse prazer sexual com
outra. Embora o crime de “molície” tenha sido previsto e punido pela nossa
legislação, foi-o em regra com muito menor severidade do que o de
sodomia.

Não obstante parecerem ser as práticas homossexuais tão antigas
como a própria Humanidade e ocorrerem em todas as sociedades, a
noção de homossexual, como pessoa especificamente atraída por pes-
soas do seu próprio sexo é tardia, surgindo apenas no século XIX. Foi
formulada em 1869 por Kertbeny, médico húngaro (7). O aparecimento
da categoria médica e sexológica do homossexual conduziu à discrimi-
nação e perseguição no plano jurídico, social, económico, daqueles que
apresentavam uma orientação sexual “diferente” da maioria heterosse-
xual, agora vistos e definidos como seres patológicos e desviantes. No
entanto, nem sempre foi assim: o enquadramento jurídico da homosse-
xualidade ao longo da História das sociedades ocidentais oscilou entre
a tolerância, a criminalização e a despenalização.

1. A homossexualidade como prática tolerada

No início da civilização ocidental – na Antiguidade Greco-Latina –
o comportamento homossexual era tolerado.

A relação entre homens foi valorizada por filósofos gregos, recorren-
do Platão ao mito dos “seres esféricos” para a explicar. Os seres
humanos, segundo este mito, encontravam-se originariamente repartidos
em três géneros: macho, fêmea e andrógino. Zeus, zangado com a sua
ambição, dividiu-os ao meio, um por um, o que levou a que “quando a
forma natural se encontrou divida em duas, cada metade, com saudades
da sua própria metade, se lhe reunia; e estendendo as mãos em volta,

(6) A inexistência de sexualidade sem penetração está bem patente na recusa da Rainha
Vitória em assinar uma lei que proibia na Inglaterra as relações homossexuais femininas, com
base no argumento de que se estas não existiam não era necessário proibi-las. Vide., na matéria,
CASTAÑEDA, Marina, Comprendre L’Homosexualité, Paris: Éditions Robert Laffont, 1999,
p. 31.

(7) Vide, na matéria, CORRAZE, Jacques, A Homossexualidade (tradução do original
francês por Evaristo Santos), Porto: Ré- Editora, s.d., p. 11.
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enlaçadas umas nas outras, não mais aspiravam do que a fundir-se num
só ser!”

Em consequência, todos os indivíduos que resultam da divisão de um
ser andrógino só gostam de pessoas de sexo diferente, os que resultam
do corte de um ser masculino, só de homens, e, por fim, os que são
originados pela divisão de um ser feminino, de mulheres. Assim sendo,
os adolescentes, ao amarem homens, fazem-no não “por falta de vergo-
nha mas porque a sua ousadia, a sua coragem e virilidade os impele a
afeiçoarem-se ao que lhes é semelhante”. Platão exalta esta forma de
amor afirmando: “Não posso imaginar um bem comparável ao do jovem
que desde cedo possui um amante digno, ou ao do amante que encontra
um amigo igualmente digno” (8).

Os gregos, como salienta Michel Foucault, “aceitaram, praticaram,
valorizaram as relações entre homens e rapazes”, pelo que o “homem
que preferia os paidika não fazia a experiência de si próprio como
‘outro’ perante aqueles que procuravam as mulheres” (9). O que é
negativamente valorado na sociedade grega é não o amar ambos os
sexos ou o preferir o seu próprio sexo ao outro, mas o excesso e a
passividade (10).

A ideia de que os desejos no plano sexual têm de ser moderados
encontra-se no Livro III da Ética a Nicómaco de Aristóteles (11). Na Obra
deste Filósofo também encontramos a rejeição do papel passivo que
defende ter a natureza reservado às mulheres (12). Distingue-se deste
modo na actividade sexual entre os actores activos que são os sujeitos
da mesma (homens adultos e livres) e os actores passivos que são os
parceiros-objectos sobre os quais aquela se exerce (as mulheres, os

(8) PLATÃO, O Banquete (tradução de Maria Teresa Schiappa de Azevedo), Lisboa:
Edições 70, 1991, pp. 36, 53 e 55. Cf., também, SPENCER, Colin, Histoire de L’Homosexualité
de l’Antiquité a nos Jours, tradução do original inglês de 1995 por Olivier Sulmon, Le Pré aux
Clercs, s.l., 1998, pp. 53 e ss.

(9) FOUCAULT, Michel, História dos Prazeres, vol. II (tradução do original francês de
1984 por Manuel Alberto), Lisboa: Relógio D’Água Editores, 1994, pp. 113 e 214.

(10) Vide, sobre este ponto, ARAÚJO, António de, Crimes Sexuais Contra Menores Entre
o Direito Penal e a Constituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, pp. 122 e ss.

(11) ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco (tradução do grego e notas de António C. Caeiro),
Lisboa: Quetzal Editores, 2004, pp. 59 e ss.

(12) Como afirma Aristóteles, “a fêmea enquanto fêmea é um elemento passivo, e o macho,
enquanto macho, é um elemento activo”. Cf. ARISTOTLE, “Of Human Generation”, The
Works of Aristotle, vol. II, Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 1952, p. 731.
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escravos e os rapazes). Pode assim concluir-se, com Michel Foucault,
que os gregos “pensavam que o mesmo desejo se dirigia a tudo o que era
desejável, rapaz ou rapariga” (13), constituindo o amor homossexual uma
prática não apenas permitida pela lei, mas também culturalmente valo-
rizada e aceite pela sociedade.

De igual modo Roma também considerou lícitas, até à decadência do
Império, as relações entre pessoas do mesmo sexo.

O conceito de homossexualidade enquanto identidade ou maneira
de ser não existiu na Antiguidade Greco-Latina, na medida em que não
se distinguiu, nem do ponto de vista ético-jurídico nem de qualquer
outro, entre identidades sexuais orientadas para pessoas pertencentes
ao mesmo sexo e orientadas para pessoas pertencentes a sexos dife-
rentes (14).

2. A homossexualidade como crime

O Cristianismo, de forma diferente daquilo que foi entendido na
Antiguidade Clássica, associou o valor do acto sexual ao mal e ao
pecado.

O parceiro sexual legítimo passou a ser apenas o cônjuge no âmbito
do casamento monogâmico, sendo proibida qualquer forma de prazer
fora deste enquadramento. Mesmo no interior da conjugalidade o prazer
era questionado, dado que o fim das relações sexuais deveria ser
exclusivamente a procriação (15). Em consequência, os actos sexuais
entre pessoas do mesmo sexo, ao afastarem-se da norma da actividade

(13) FOUCAULT, Michel, p. 217. Foucault defende, aliás, que o “homossexual” é uma
categoria construída pelo conhecimento e não uma identidade do indíviduo. Sobre este ponto
vide SPARGO, Tamsin, Focault and Queer Theory, Cambridge: Icon Books, 1999, pp. 17 e
ss.

(14) Vide, neste sentido, KEEN, Liza, e GOLDBERG, Suzanne B., Strangers to the Law
Gay People on Trial, Michigan: The University of Michigan Press, 2003, pp. 76-77.

(15) Neste sentido pode ler-se na Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o Cuidado
Pastoral das Pessoas Homossexuais que Deus “Cria o homem à sua imagem e semelhança,
como varão e mulher. Por isso mesmo, os seres humanos são criaturas de Deus chamadas a
reflectir, na complementaridade dos sexos, a unidade interna do Criador. Realizam esta função,
de modo singular, quando, mediante a recíproca doação esponsal, cooperam com Deus na
transmissão da vida”. CONGREGAÇÃO PARA A DOUTRINA DA FÉ, Procriação. Homos-
sexualidade, 3.ª edição, Braga: Secretariado Geral do Episcopado e Editorial A. O., 1987, pp.
51-52.
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sexual assente no coito heterossexual com fins reprodutivos, foram
qualificados como pecado pela Igreja Católica.

Logo no Antigo Testamento se encontra a referência a Sodoma e
Gomorra, que foram destruídas por “o clamor dos seus crimes se ter
elevado cada vez mais até à presença do Senhor e ele nos ter enviado
para que os percamos” (16). De igual modo no Novo Testamento a
homossexualidade é considerada como contrária à natureza (“as mulhe-
res mudaram o natural uso em outro uso, que é contra a natureza” (17)
e os homens “deixando o natural uso das mulheres, arderam os seus
desejos mutuamente”) (18) e devendo ser punida com a morte (19). Pelo
Concílio de Elvira celebrado em 306-307, aqueles que praticassem actos
homossexuais seriam objecto de excomunhão e ficariam proibidos de
comungar, mesmo que se encontrassem em perigo de morrer (20).

A condenação religiosa dos actos homossexuais foi também feita por
exemplo por Santo Agostinho, que a qualificou como pecado contra a
natureza (21) e por São Tomás de Aquino, que apenas considerou
legítima a relação sexual no âmbito da relação matrimonial e com fins
procriativos (22).

Aquele que praticava actos de natureza homossexual passou a ser
perseguido e severamente punido pelo Santo Ofício. Com efeito o
“nefando crime de sodomia” encontrava-se previsto no Título XXV do
Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal. A
pessoa declarada culpada da sua prática era condenada a ir “ao Auto
público da Fé ouvir a sua sentença”, ao confisco dos seus bens para a

(16) Génesis, XIX, 13.
(17) Romanos, I, 26.
(18) Romanos, I, 27.
(19) Levítico, XVIII, 22 e 29. Vide ainda Coríntios, VI, 9 e 10 e Timóteo, I, 9 e 10.
(20) Cf. na matéria, CÁNOVAS, Nicolás Pérez (1996), Homosexualidad, Homosexuales y

Uniones Homosexuales en el Derecho Español, Granada: Editorial Comares, 1996, p. 4, e
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti (2008), Manual da Homoafectividade Da Possibilidade
Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adopção por Casais Homoafectivos, Rio
de Janeiro: Editora Método, 2008, pp. 48 e ss.

(21) Cf. AGOSTINHO, Santo, Confissões, 2.ª ed., tradução e notas de Arnaldo do Espírito
Santo, João Beato e Maria Cristina de Castro-Maia de Sousa Pimentel, Lisboa: Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 2004, p. 59, onde escreve que “as torpezas que são contra a
natureza, sempre e em toda a parte devem ser repudiadas e castigadas, como foram as dos
habitantes de Sodoma”.

(22) Cf. AQUINO, São Tomás, Summa Theologica, II, 2, q. 154, art. 12.
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Coroa, a pena de açoites e ao degredo para as galés. Se o autor deste acto
pertencesse ao sexo feminino, em caso de culpa, ouviria, em regra, “a
sua sentença na sala da Inquisição, pelo grande escândalo, e dano, que
pode resultar de se levarem a Auto público semelhantes culpas, e seria
degredada para a Ilha do Príncipe, S. Tomé ou Angola” (23).

Sobretudo por influência da Igreja Católica a liberdade sexual foi
sendo progressivamente limitada, nomeadamente através da criação de
sanções penais para punir as práticas homossexuais. A principal pena
prevista para a prática deste crime contra natura era a morte pelo fogo
– tal como Deus destruíra Sodoma queimando-a. A previsão de que o
autor do “pecado de sodomia” fosse “queimado e feito pelo fogo em pó,
por tal que já nunca do seu corpo e sepultura possa ser ouvida memória”
constava, por exemplo, das nossas Ordenações Afonsinas. O “torpe,
sujo e desonesto” pecado da sodomia era punido por através dele ser
feita “ofensa ao Criador da natureza, que é Deus, mais ainda se pode
dizer, que toda a natureza criada, assim celestial como humana, é
gravemente ofendida” (24).

Idêntica pena se encontrava prevista para o crime de sodomia nas
Ordenações Filipinas que, no entanto, previam ainda o confisco dos
bens do culpado e a declaração de inabilidade e de infâmia dos seus
filhos e netos. No campo de aplicação pessoal da incriminação ficavam
ainda abrangidas as mulheres que “umas com as outras cometam pecado
contra natura ou de molície. Era incentivada a denúncia deste crime na
medida em que se determinava que aquele que “fizer certo que algum é
nele culpado” tem direito a “metade de sua fazenda” (25).

A facilidade da condenação por sodomia, com recurso a insuficientes
meios de prova, na generalidade dos países europeus, levou Cesare
Beccaria a insurgir-se contra o facto de os delitos “mais atrozes ou os
mais obscuros e quiméricos, isto é, aqueles cuja improbabilidade é
maior, se provarem com as conjecturas e as provas mais débeis e

(23) CASTRO, Francisco de, Regimento do Santo Officio da Inquisição dos Reynos de
Portugal, Londres: W. Lewis, s.d., pp. 281-282.

(24) Cf. o Título XVII das Ordenações do Senhor Rey D. Affonso V, Livro V, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian (reprodução fac-simile da edição, feita na Real Imprensa da
Universidade de Coimbra, no ano de 1792), pp. 53-54.

(25) Cf. o Título XIII do Livro V das Ordenações Filipinas, na edição organizada por Sílvia
Hunold Lara e publicada em São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp. 91-92.
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equívocas”. Incluiu nestes delitos a “libido grega” que considerou ser
um dos delitos em que “a tortura exerce o seu cruel império na pessoa
do acusado, nas testemunhas, e até em toda a família de um infeliz” (26).

O Direito e a Doutrina (27) europeias dos séculos VI d.C. a XIX
tenderam pois a considerar todos os actos sexuais que não tinham por
fim a procriação (o onanismo, a bestialidade, a sodomia) como pecados
contra natura e logo, como crimes punidos severamente. O seu autor
era, assim, pecador e culpado.

3. A homossexualidade como doença

No século XIX quem praticava actos homossexuais deixou de ser
considerado criminoso e passou a ser encarado como doente. A recém-
-criada Psiquiatria etiqueta a homossexualidade de “degenerescência”,
ou seja, considera-a uma manifestação patológica cuja etiologia não é
traumática ou infecciosa.

A atracção sexual entre pessoas do mesmo sexo, traduzida em actos
(ainda que realizados em privado e livremente consentidos) passa a ser
qualificada como doença mental – como um desvio patológico face à
norma heterossexual dominante. Como salienta Michel Foucault, a
Medicina e a Psicanálise recorrem à noção de desejo para aferir a
normalidade do prazer sexual: “diz-me qual é o teu desejo e eu dir-te-
-ei quem és, se és ou não doente, normal ou não, e em conformidade
desvalorizarei o teu prazer ou, pelo contrário, valorizá-lo-ei” (28).

A conversão da homossexualidade em categoria médico-psiquiátrica
levou ao aparecimento, como referimos, neste século, do sujeito homos-
sexual, cuja identidade essencial é definida pelo seu comportamento
sexual. Se antes do século XIX havia pessoas que realizavam práticas
homossexuais e não eram vistas ou qualificadas como “homossexuais”,
nem por si mesmas nem pela sociedade em que se inseriam, a partir deste

(26) BECCARIA, Cesare, Dos Delitos e das Penas (tradução do original italiano de 1766
por José Faria Costa), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998, pp. 132-132.

(27) Por exemplo Montesquieu exprime o seu horror “por um crime que a religião, a moral
e a política condenam” e afirma a necessidade de proibir tal crime contra natura, para que a
natureza possa “defender os seus direitos ou retomá-los”, Cf. MONTESQUIEU, Esprit des
Lois, Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1844, pp. 159-160.

(28) FOUCAULT, Michel, “Le Gay Savoir” in Entretiens sur la Question Gay (coordena-
dor: Jean Le Bitoux), Béziers: H&O Éditions, 2005, p. 50. A tradução é nossa.
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século começam progressivamente a sê-lo como seres possuidores de uma
identidade fundamental diferente.

Uma das consequências do aparecimento do homossexual como pes-
soa doente foi a tentativa de proceder ao seu tratamento e cura. Diversos
foram os tratamentos a que durante mais de um século foram sujeitos os
homossexuais para deixarem de o ser: choques eléctricos, cirurgia cere-
bral, hipnose, castração, tratamentos hormonais, banhos frios... Aparente-
mente nenhum destes tratamentos alcançou o fim desejado: a “normaliza-
ção” do desejo sexual do sujeito sobre o qual incidiam. Aliás, a quase
totalidade dos estudos feitos na matéria sugere ser impossível alterar-se a
orientação sexual de uma pessoa ainda que esta o deseje. As aludidas
terapias podem, pelo contrário, diminuir o bem-estar físico, psíquico e
social da pessoa em que são efectuadas na medida em que lhe causem
depressão, ansiedade e a induzam a condutas auto-destrutivas (29).

Outra consequência indirecta da medicalização da homossexualidade
foi a progressiva despenalização, em alguns países ocidentais, das condu-
tas homossexuais voluntárias entre adultos. Esta lenta despenalização (30)
constituiu um indispensável passo no sentido de uma maior igualdade
material entre as pessoas independentemente da sua orientação sexual.
Mas o seu preço foi em larga medida a patologia discriminatória.

A passagem do estatuto de criminoso para o de doente foi vantajosa
para a pessoa homossexual estritamente na medida em que deixou de ser
criminalmente perseguida. Não o foi, no entanto, na medida em que se
traduziu a criação do “sujeito homossexual”, como tal estigmatizado e
passível de discriminações negativas por ser portador de uma orientação
sexual “anormal” e desvalorizada face à “normal”, a heterossexual.

4. A homossexualidade como diferença

Essenciais para que a orientação sexual deixasse de ser considerada
anormal porque expressão de uma degenerescência foram os trabalhos
de Freud. Considerando que a inversão é uma “característica sexual que

(29) Vide, na matéria, CASTAÑEDA, Marina, 1999, pp. 24-25.
(30) Não chegou, por exemplo, a tempo de evitar a morte de milhares de homossexuais em

campos de concentração na Alemanha Nazi. Cf., na matéria, McLaren, Angus, Twentieth-
-Century Sexuality A History, Massachusetts: Blackwell Publishers, 1999, pp. 124 e ss.
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pode conservar-se toda a vida ou desaparecer momentaneamente, ou ser
apenas um episódio numa evolução normal” este Autor distingue três
tipos de “invertidos”: os absolutos, cuja sexualidade só tem por objecto
indivíduos do mesmo sexo; os anfigénios, cuja sexualidade pode ter por
objecto um ou outro sexo, e os ocasionais, cuja inversão é determinada por
circunstâncias exteriores. Qualquer destes tipos de invertido – afirma –
não é degenerado, dado a inversão encontrar-se presente em indivíduos
“que não apresentam outros desvios graves” ou “cuja actividade geral não
é perturbada, e cujo desenvolvimento moral e intelectual pode ter atingido
um grau muito elevado”. Preconizando ser o fim sexual normal “a união
das partes genitais no coito”, bem como apresentarem todos os nervosados
uma tendência para a inversão, afirma permanecerem estes “no estado
infantil ou regressarem a este estado” (31).

Contribuíram também para o abandono da concepção da homossexua-
lidade como doença a obra de Hirschfeld e de Havelock Elis, que
defenderam ser a homossexualidade uma característica constitucional-
mente determinada, inata e não susceptível de modificação (32). Importan-
tes para o efeito foram ainda os trabalhos de Ford e Beach que concluíram
não constituir a homossexualidade um comportamento contra natura
atenta a sua presença noutras espécies animais, além da humana (33).

Determinante para o referido abandono foi o livro, publicado em 1948
nos Estados Unidos da América, de Alfred Kinsey, intitulado Sexual
Behaviour in the Human Male. Kinsey criou uma escala de sete pontos
para explicar o comportamento sexual humano. Segundo essa escala a
orientação sexual é um continuum que vai de zero a seis: zero representa
os indivíduos que ao longo da vida apenas praticam actos heterossexuais;
seis os que apenas têm actos exclusivamente homossexuais; um e dois os
comportamentos maioritariamente heterossexuais e, por fim, quatro e
cinco os maioritariamente homossexuais. Recusa portanto a existência de
um padrão que defina o que é um homossexual. Referindo-se sempre a
actos homossexuais, concluiu que quatro por cento dos americanos
tinham tido, ao longo da vida, comportamentos exclusivamente ho-

(31) FREUD, Sigmund, Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, tradução de Ramiro
da Fonseca, Lisboa: Edições Livros do Brasil, 1999, pp. 26, 29, 46 e 79.

(32) Vide, na matéria, LEROY-FORGEOT, Flora, Histoire Juridique de L’Homosexualité
en Europe, Paris: Presses Universitaires de France,1997, pp. 5-6 e 85.

(33) Cf., por exemplo, OLIVER, Marilyn, Gay and Lesbian Rights, A Struggle, Springfield:
Enslow Publishers, 1998, p. 25.
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mossexuais (34). As suas conclusões foram pois decisivas para a
“desmedicalização” da homossexualidade e para a sua aceitação como
actividade sexual normal.

A ideia de que uma actividade sexual normal é aquela que ocorre
entre dois adultos que nela consentiram plenamente começa lentamente
a impor-se nos sistemas éticos e jurídicos dos países ocidentais. Cons-
tituiu disso exemplo a eliminação, em 1973, pela Associação Americana
de Psiquiatras, da homossexualidade da classificação de doenças men-
tais norte-americana, e a não inclusão da mesma na décima edição da
Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de
Saúde de Maio de 1992 (35).

Iniciou-se portanto, há cerca de trinta anos, a retirada da homossexua-
lidade das grandes classificações internacionais de doença. Paralela-
mente, desenvolveu-se a luta dos representantes da minoria gay, simbo-
licamente iniciada pelos confrontos dos homossexuais com a polícia na
Stonewall Inn, em Christopher Street, Greenwich Village, New York,
em Junho de 1969 (36).

No entanto, embora a homossexualidade tenha deixado de ser consi-
derada crime ou doença mental na generalidade dos países ocidentais,
continua a ser fonte de discriminações jurídicas, económicas e sociais,
sendo em quase toda a Europa as pessoas que a praticam abertamente
ainda marginalizadas. Minoria que reivindica a igualdade de direitos
face à maioria heterossexual com base na ideia de que a orientação
sexual homossexual é tão válida e legítima como a heterossexual,
devendo o Estado combater toda a forma de discriminação fundada na
orientação sexual das pessoas (37).

(34) Cf. KINSEY, Alfred C., POMEROY, Wardell B., e MARTIN, Clyde E., Sexual
Behaviour in the Human Male, Bloomington: Indiana University Press, 1975, reimpressão da
edição de 1948.

(35) Vide, na matéria, ALBUQUERQUE, Afonso de (2003), “A Homossexualidade” in A
Sexologia – Perspectiva Multidisciplinar, vol. I (coordenadores: Lígia Fonseca, Catarina
Soares e Júlio Machado Vaz), Coimbra: Quarteto Editora, 2003, p. 362.

(36) Vide, sobre este ponto, ERIBON, Didier, Réflexions sur la Question Gay, Paris,
Librairie Arthème Fayard, 1999, pp. 40-41.

(37) Como refere Ana Cristina Santos o “direito à diferença exige a especificidade sem
desvalorização, a alternativa sem culpabilização, a aplicação rigorosa de um imperativo categó-
rico assim enunciado por Sousa Santos: ‘temos o direito a ser iguais sempre que a diferença nos
inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza’.”.
SANTOS, Ana Cristina, “Direitos Humanos e Minorias Sexuais em Portugal: O Jurídico ao
Serviço de um Novo Movimento Social” in Indisciplinar a Teoria Estudos Gays, Lésbicos e
Queer, (coordenador: António Fernando Cascais), Lisboa: Fenda Edições, 2004, p. 168.
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5. A não discriminação em razão da orientação sexual na

Constituição da República Portuguesa

A não discriminação em razão da orientação sexual encontra-se hoje
expressamente consagrada na Constituição da República Portuguesa,
em resultado do aludido aditamento feito, na sexta revisão constitucio-
nal, em 2004, ao número dois do artigo 13.º. Ao determinar que ninguém
pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer
direito ou isento de qualquer dever em razão da sua orientação sexual o
legislador constituinte acolheu a evolução ocorrida em matéria de
legislação anti-discriminatória noutros países (38) e correspondeu aos
compromissos assumidos pelo Estado Português ao assinar, em Outubro
de 1997, o Tratado de Amesterdão, que prevê o combate à discriminação
fundada neste factor (39).

No entanto a Doutrina (40) e a Jurisprudência (41) defendem, relativa-
mente ao período anterior a 2004, dever interpretar-se o elenco não
taxativo de factores de desigualdade inadmissíveis, contido na aludida
disposição constitucional, como abrangendo a orientação sexual. Deve-
riam ser, portanto, já consideradas ilícitas as diferenciações de tratamen-
to fundadas na orientação sexual, por se apresentarem como contrárias
à dignidade humana.

A actual menção expressa desta forma de discriminação no conjunto
de factores de discriminação ilegítimos significa pois e apenas que o

(38) Cf. o art. 23.º, n.º 3, da Constituição Política do Equador; o art. 3.º, n.º 2 da
Constituição do Estado de Sergipe; o art. 10.º, n.º 3, da Constituição do Estado de Mato
Grosso; o art. 2.º, n.º 3, da Constituição da Turíngia; o art. 9.º, n.º 3, da Constituição da
República da África do Sul, e o art. 38.º, n.º 2, do Constitution Amendment Act das Ilhas Fiji.
Vide, ainda, o art. 8.º da Constituição Federal da Confederação Suíça, que proíbe toda a
discriminação em razão do “modo de vida” da pessoa.

(39) Cf. o art. 13.º do Tratado de Amesterdão, feito em 2 de Outubro de 1997. Vide, neste
sentido, os trabalhos preparatórios da sexta revisão constitucional, nomeadamente o Diário da
Assembleia da República, II-Série-RC, n.º 2, de 14 de Janeiro de 2004, p. 56, o Diário da
Assembleia da República, II-Série-RC, n.º 3, de 21 de Janeiro de 2004, pp. 77 e 81, e o Diário
da Assembleia da República, II-Série-RC, n.º 4, de 28 de Janeiro de 2004, p. 134.

(40) Vide, por todos, MIRANDA, Jorge, e MEDEIROS, Rui, “Artigo 13.º (Princípio da
Igualdade”, em Constituição Portuguesa Anotada, t. I (coordenação: Jorge Miranda e Rui
Medeiros), Coimbra: Coimbra Editora, 2010, 2.ª edição revista, pp. 230-231.

(41) Cf. o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 247/2005, de 10 de Maio de 2005, onde
se refere poder “considerar-se que a alteração constitucional introduzida em 2004 não
consubstancia uma modificação substancial do art. 13.º, n.º 2, da CRP, ficando apenas
expresso o que já deveria ser lido na versão anterior (…)”. Este acórdão encontra-se disponível
em: http://www.tribunalconstitucional.pt/
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legislador constituinte, tentando interpretar a consciência jurídica da
comunidade, a reconheceu como uma das “categorias subjectivas que
historicamente fundamentaram discriminações” (42), que fundaram dife-
renças injustas de tratamento jurídico.

A proibição de discriminação com base na categoria subjectiva
“orientação sexual” significa, desde logo, que em princípio (salvo no
caso de discriminações positivas constitucionalmente admissíveis) não
serão legítimas as diferenciações de tratamento nela fundamentadas (43).
Significa, ainda, que todas as pessoas, incluindo as com orientação sexual
“diferente” da maioria dos cidadãos, se encontram protegidas contra
qualquer discriminação negativa, uma vez que o artigo 26.º, número um,
in fine, impõe um dever de legislar sempre que seja necessária a adopção
de medidas para combater a discriminação em razão da orientação sexual,
uma vez que esta se insere entre “as formas e situações de discriminação
que a Constituição considera intoleráveis” (44).

(42) CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital, Constituição da República Portugue-
sa Anotada, 4.ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 339.

(43) Como escreve Pedro Múrias a referência à orientação sexual no art. 13.º, n.º 2, “faz
presumir que toda a distinção legal em função da homossexualidade é inconstitucional. Em
princípio, viola a igualdade toda a lei que faça a aplicação de um preceito seu depender da
homossexualidade ou da heterossexualidade”. Cf. MÚRIAS, Pedro, “Um Símbolo como Bem
Juridicamente Protegido Sobre o Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo” in Casamento
entre Pessoas do Mesmo Sexo – Não ou Sim? (autores: Miguel Nogueira de Brito e Pedro
Múrias), Lisboa: Entrelinhas, 2008, p. 19.

(44) Medeiros, Rui, e Cortês, António, “Artigo 26.º (Outros Direitos Pessoais)”, em
Constituição Portuguesa Anotada, t. I (coordenação: Jorge Miranda e Rui Medeiros), Coimbra:
Coimbra Editora, 2010, 2.ª edição revista, p. 630. Essa tarefa legislativa foi, por exemplo,
cumprida em matéria de desporto, uma vez que um dos princípios orientadores do sistema
desportivo português, definido pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, no seu art. 2.º (Princípios
da universalidade e da igualdade), é o da não discriminação em razão da orientação sexual.
Foi-o igualmente em matéria de trabalho, determinando o art. 14.º (“Proibição de discrimina-
ção”) da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, que aprova o contrato de trabalho em funções
públicas que a entidade empregadora pública não pode praticar qualquer discriminação,
directa ou indirecta, baseada na orientação sexual. De igual modo a Lei n.º 7/2009, de 12 de
Setembro, que aprova a revisão do Código do Trabalho determina no art. 25.º não poder o
empregador praticar qualquer discriminação em razão da orientação sexual e o Decreto-Lei n.º
260/2009, de 25 de Setembro, que regula o exercício da actividade da empresa de trabalho
temporário, determina no art. 23.º que no âmbito da sua actividade, a agência deve actuar
segundo o princípio da igualdade de oportunidades no acesso ao emprego, não podendo
praticar qualquer discriminação baseada na orientação sexual. Actuar sem discriminação em
razão deste factor constitui também um dos deveres especiais do pessoal policial, de acordo
com o disposto no art. 8.º, al. b), do Decreto-Lei n.º 299/2009, de 14 de Outubro. A execução
das penas privativas da liberdade, segundo o determinado no art. 3.º do Código de Execução
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O reconhecimento do carácter intolerável desta forma de discrimina-
ção foi feito também a nível jurisprudencial pelo Tribunal Constitucio-
nal nos Acórdãos n.º 247/2005, de 10 de Maio, e 351/05 de 5 de Julho.
Em ambas as sentenças o Tribunal respondeu à questão de saber se a
norma constante do então artigo 175.º (“Actos homossexuais com
adolescentes”) do Código Penal de 1982 ofendia os artigos 13.º e 26.º,
número um da Constituição da República Portuguesa, na medida em que
incriminava o comportamento daquele que praticasse actos homossexu-
ais de relevo com menor entre catorze e dezasseis anos, ainda que não
abusasse da inexperiência do menor, enquanto a norma do artigo 174.º
(“Actos sexuais com adolescentes”) do mesmo Código apenas punia a
conduta heterossexual nele prevista se ela fosse praticada com abuso da
inexperiência do menor.

A resposta dada foi no sentido de haver violação do princípio da
igualdade por existir um tratamento jurídico em termos incriminatórios
desigual baseado apenas na orientação sexual (homossexual), e sem
fundamento racional, das relações homossexuais e heterossexuais. A
jurisdição constitucional determinou ainda não poderem os direitos à
identidade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade reco-
nhecidos no aludido artigo 26.º, número um da Constituição “ser
restringidos de forma diferenciada, assente em factores que constituam
elementos nucleares do seu conteúdo, como seja (…) o tipo de orienta-
ção sexual que o seu titular adoptou” (45). A adequada protecção do bem
jurídico do livre desenvolvimento da personalidade de cada pessoa na
esfera sexual impede pois o legislador penal de definir a matéria

das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de
Outubro, “é imparcial e não pode privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito
ou isentar de qualquer dever nenhum recluso, nomeadamente em razão de (…) orientação
sexual”. A “eliminação dos comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência
em função do sexo ou da orientação sexual” constitui, ainda, uma das finalidades da educação
sexual, à luz do disposto no art. 2.º da Lei n.º 60/2009, de 6 de Agosto. No mesmo sentido a
Assembleia da República, através da sua Resolução n.º 39/2010, de 8 de Abril, recomenda ao
Governo  adopção de medidas que visem combater a actual discriminação dos homossexuais
e bissexuais nos serviços de recolha de sangue.

(45) Cf. o Acórdão n.º 274/2005, de 10 de Maio. Vide, sobre este acórdão, ALFAIATE, Ana
Rita, A Relevância Penal da Sexualidade dos Menores, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp.
80 e ss.
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proibida em função da “simples correspondência dos actos a uma
orientação sexual” (46).

Estes acórdãos constitucionais vieram, assim, contrariar a jurispru-
dência reiterada do Supremo Tribunal de Justiça em matéria de homos-
sexualidade, no sentido de os actos homossexuais serem menos “nor-
mais” e mais “graves” do que os heterossexuais (47). Não apenas a
contrariaram como proclamaram o direito dos cidadãos à “sua auto-
realização como pessoas, onde se compreende o direito à autodetermi-
nação sexual, nomeadamente enquanto direito a uma actividade sexual
orientada segundo a opção de cada um dos seus titulares”. Cada
cidadão é, portanto, titular do direito de “livremente exprimir a sua
sexualidade, nomeadamente escolhendo de forma livre a sua orientação
sexual” (48).

A consagração deste direito e a correlativa proibição da discrimina-
ção injusta em razão da orientação sexual inserem-se no actual
ordenamento jurídico centrado na dignidade da pessoa humana. O
respeito por essa dignidade implica o reconhecimento aos membros das
minorias sexuais de direitos que lhes possibilitem o pleno exercício da
sua cidadania no plano sexual.

(46) Cf. o Acórdão n.º 351/05, de 5 de Julho. Esta posição já era defendida, anteriormente,
por parte da Doutrina. Vide, neste sentido, ANTUNES, Maria João, “Artigo 175.º (Actos
homossexuais com adolescentes)” in Comentário Conimbricense do Código Penal Parte
Especial, t. I (coordenação: Jorge de Figueiredo Dias), Coimbra: Coimbra Editora, p. 571, e
LOPES, José Mouraz, Os Crimes Contra a Liberdade e Autodeterminação Sexual no Código
Penal, 2.ª edição, Coimbra: Coimbra Editora, 1998, pp. 97 e ss.

(47) Vide, neste sentido, por exemplo, os Acórdãos do Supremo de 26 de Junho de 1991
(relator: Tato Marinho); de 2 de Abril de 2003 (relator: Lourenço Martins), e de 22 de Outubro
de 2003 (relator: Armindo Monteiro). No primeiro destes acórdãos afirma-se que “a prática de
homossexualidade ofende a respeitabilidade do outro cônjuge e atinge o casal na consideração
social e apreço público” causando ao cônjuge heterossexual “sofrimento e dor pela anormali-
dade pessoal e pela que acarreta para o casal”. No último pode ler-se que “os actos
homossexuais sempre foram considerados mais graves do que os heterossexuais, pelos efeitos
que causam ao nível da formação da personalidade, da auto-estima, relacionamento social e
sexual futuro, integração social, aprendizagem e capacidade de concentração do adolescente”.
Assim sendo e no entendimento do Supremo Tribunal de Justiça “as experiências homossexu-
ais de adultos com menores, independentemente da experiência sexual da vítima, são
substancialmente mais traumatizantes, por representarem um uso anormal do sexo, condutas
altamente desviantes, por serem contrárias à ordem natural das coisas, comprometendo ou
podendo comprometer a formação da personalidade e o equilíbrio mental, intelectual e social
futuro da vítima, desencadeando, também, colateralmente, efeitos danosos de um ponto de
vista social, fenómenos disfuncionais em grau mais elevado, à partida, do que os actos
heterossexuais com adolescentes, mesmo sem experiência sexual”.

(48) Cf. o Acórdão n.º 274/2005, de 10 de Maio.
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Parece-nos, nesse sentido, que o campo de aplicação da Lei n.º 134/
/99, de 28 de Agosto, que previne e proíbe as discriminações no
exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade
ou origem ética, e do Decreto-Lei n.º 111/2000, de 4 de Julho, que a
regulamenta, deveria igualmente abranger as discriminações com base
na orientação sexual. Com efeito, à semelhança da raça, a orientação
sexual pode revelar-se imutável para o indivíduo ao longo da sua vida.
E, à semelhança da nacionalidade, pode ser invisível aos olhos de
terceiros. Tal como todos os factores de discriminação referidos naque-
les textos legais, pode estar na origem de situações de discriminação
gravemente atentatórias da dignidade e dos direitos fundamentais do ser
humano. É, pois, essencial preveni-la. O referido alargamento permitiria
ajudar a combater eficazmente a discriminação de que são alvo os
membros das minorias sexuais nos mais variados campos: saúde, educa-
ção, trabalho, acesso a bens e serviços (49).

6. A não discriminação em razão da orientação sexual em normas

de Direito Internacional

Para além das aludidas cláusulas constitucionais de não discrimina-
ção fundada na orientação sexual, são múltiplas e de diversa natureza as
normas existentes na matéria no Direito Internacional e que são parte
integrante do Direito Português por força do disposto no artigo 8.º
(“Direito Internacional”) da Constituição.

Assim, na União Europeia, o artigo 13.º do Tratado que Institui a
União Europeia, na redacção que lhe foi dada pelo Tratado de Nice,
confere à Comunidade e ao Conselho, satisfeitos determinados requisi-
tos, o poder de tomar as medidas necessárias para combater a discrimi-
nação em razão da orientação sexual e de apoiar as acções dos Estados-
-Membros destinadas a contribuir para a realização deste objectivo (50).

(49) Cf. o art. 2.º (“Práticas discriminatórias”) do Decreto-Lei n.º 111/2000, de 4 de Julho.
(50) O n.º 1 deste artigo determina que: “Sem prejuízo das demais disposições do presente

Tratado e dentro dos limites das competências que este confere à Comunidade, o Conselho,
deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento
Europeu, pode tomar as medidas necessárias para combater a discriminação em razão do sexo,
raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual”. Cf., sobre
este artigo, PENTASSUGLIA, Gaetano, Minorities in International Law, Strasbourg: Council
of Europe Publishing, 2002, pp. 149 e ss.



23

DISCRIMINAÇÃO E CONTRA-DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL

A proibição da discriminação em razão da orientação sexual é
reiterada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, sole-
nemente proclamada pelo Parlamento Europeu, o Conselho e a Comis-
são em sete de Dezembro de 2000 e integrada no Tratado que estabelece
uma Constituição para a Europa assinado, em Roma, em 29 de Outubro
de 2004. O combate a esta forma de discriminação constitui ainda
objectivo da União quando define e executa políticas no âmbito dos
direitos fundamentais (51).

O princípio da não discriminação em razão da orientação sexual,
enquanto princípio a ser respeitado pela União na definição e execução
das suas políticas e acções, consta ainda do artigo 5.º-B do Tratado da
União Europeia, aditado a este tratado pelo Tratado de Lisboa, assinado
em 13 de Dezembro de 2007 (52).

A política anti-discriminatória da União Europeia consta ainda de
textos de Direito derivado, vinculativos ou não, especificamente dirigi-
dos à luta contra a discriminação ou que a integram no âmbito específico
das matérias que visam regular. Constitui exemplo de um instrumento
jurídico horizontal a Decisão do Conselho de 27 de Novembro de 2000,
que estabeleceu um Programa de Acção Comunitário de Luta contra a
Discriminação directa ou indirecta, nomeadamente em razão da orienta-
ção sexual, para o período compreendido entre um de Janeiro de 2001
e 31 de Dezembro de 2006. Outro texto que preconizou a adopção, em
termos gerais, de actos legislativos que proíbam a discriminação com
base na orientação sexual foi a Resolução do Parlamento Europeu sobre
a Protecção das Minorias e as Políticas de Combate à Discriminação
numa Europa alargada, em 2005.

É também possível encontrar normas proibitivas da discriminação
em razão da orientação sexual no âmbito do Direito Social (53), do

(51) Cf. o art. II-81.º (“Não discriminação”) da Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia. Sobre o nível de protecção dos direitos fundamentais assegurado pela Carta vide
MADURO, Miguel Poiares, A Constituição Plural Constitucionalismo e União Europeia,
Cascais: Principia, 2006, pp. 307 e ss.

(52) Este tratado foi aprovado pela Assembleia da República através da sua Resolução n.º
19/2008, de 23 de Abril, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 96, de 19 de Maio
de 2008.

(53) Cf. o art. 1.º da Directiva 2000/78/CE do Conselho de 27 de Novembro de 2000, que
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na actividade
profissional.
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Direito Processual Penal (54), da livre circulação de pessoas (55) e da
prevenção e tratamento da deficiência (56) e da prestação de serviços no

(54) Vide o considerando 12.º da Decisão-Quadro do Conselho de 13 de Junho de 2002,
relativa ao mandado de detenção europeu e aos processos de entrega entre os Estados-
-Membros; o considerando n.º 6 da Decisão-Quadro 2003/577/JAI do Conselho de 22 de Julho
de 2003, relativa à execução na União Europeia das decisões de congelamento de bens ou de
provas e o considerando 16.º da Decisão-Quadro 2009/829/JAI do Conselho de 23 de Outubro
de 2009, relativa à aplicação, entre os Estados-Membros da União Europeia, do princípio do
reconhecimento mútuo às decisões sobre medidas de controlo, em alternativa à prisão
preventiva. Cf., ainda, o considerando n.º 27 da Decisão-Quadro 2008/978/JAI do Conselho
de 18 de Dezembro de 2008, relativa a um mandado europeu de obtenção de provas destinado
à obtenção de objectos, documentos e dados para utilização no âmbito de processos penais e
o Anexo A à Decisão 2009/316/JAI do Conselho de 6 de Abril de 2009, relativa à criação do
sistema europeu de informação sobre os registos criminais (ECRIS) em aplicação do art. 11.º
da Decisão-Quadro 2009/315/JAI.

(55) Cf. o considerando n.º 5 e o art. 4.º, n.º 3, da Directiva 2003/86/CE do Conselho de
22 de Setembro de 2003, relativa ao direito ao reagrupamento familiar; o considerando n.º 5
da Directiva 2003/109/CE do Conselho de 25 de Novembro de 2003, relativa ao estatuto dos
nacionais de países terceiros residentes de longa duração; o considerando n.º 30 e o art. 2.º da
Rectificação à Directiva 2004/38/CE do Parlamento e do Conselho, de 29 de Abril de 2004,
relativa ao direito de livre circulação e residência dos cidadãos da união e dos membros das
suas famílias no território dos Estados-Membros, de 29 de Abril de 2004; o art. 10.º da
Directiva 2004/83/CE do Conselho de 29 de Abril de 2004, que estabelece normas mínimas
relativas às condições a preencher por nacionais de países terceiros ou apátridas para poderem
beneficiar do estatuto de refugiado ou de pessoa que, por outros motivos, necessite de
protecção internacional, bem como relativas ao respectivo estatuto, e relativas ao conteúdo da
protecção concedida, e o considerando n.º 7 da Directiva 2004/81/CE do Conselho de 29 de
Abril de 2004, relativa ao título de residência concedido aos nacionais de países terceiros que
sejam vítimas do tráfico de seres humanos ou objecto de uma acção de auxílio à imigração
ilegal, e que cooperem com as autoridades competentes. Vide, também, o considerando n.º 21
da Directiva 2008/115/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de Dezembro de 2008,
relativa a normas e procedimentos comuns nos Estados-Membros para o regresso de nacionais
de países terceiros em situação irregular; a Parte III do Regulamento (CE) n.º 390/2009, do
Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009, que altera as instruções consulares
comuns destinadas às missões diplomáticas e postos consulares de carreira no que diz respeito
à introdução de dados biométricos, incluindo as disposições relativas à organização de
recepção e do tratamento dos pedidos de visto e o art. 39.º do Regulamento (CE) n.º 810/2009,
do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Julho de 2009, que estabelece o Código
Comunitário de Vistos. Estas normas de Direito da União foram transpostas ou concretizadas
no ordenamento jurídico português nomeadamente pela Lei n.º 27/2008, de 30 de Junho, que
estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou protecção subsidiária e os
estatutos de requerente de asilo, de refugiado e de protecção subsidiária e a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 198/2008, de 27 de Novembro, que define as autoridades compe-
tentes para aceder, em Portugal, ao Sistema Europeu de Informação sobre Vistos.

(56) Vide o considerando n.º 2 da Resolução do Conselho de 5 de Maio de 2003, relativa
à igualdade de oportunidades em matéria de educação e formação de alunos e estudantes com
deficiência; o considerando n.º 1 da Resolução do Conselho de 6 de Maio de 2003, sobre o
acesso das pessoas com deficiência às infra-estruturas e actividades culturais, e o considerando
n.º 2 da Resolução do Conselho de 15 de Julho de 2003, relativa à promoção do emprego e
da integração social das pessoas com deficiência.
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domínio do audiovisual (57). Os regulamentos internos de alguns órgãos
e instituições comunitários determinam igualmente que estes devem
garantir a igualdade de tratamento dos cidadãos independentemente da
sua orientação sexual (58).

No que concerne à protecção específica dos direitos dos homosse-
xuais, várias resoluções do Parlamento Europeu visam protegê-los contra
as discriminações negativas associadas à sua orientação sexual (59).

É de referir ainda, pela sua importância, o facto de a eliminação das
formas subsistentes de discriminação por razões de orientação sexual
constituir uma exigência a satisfazer pelos candidatos à adesão à União
Europeia (60).

No âmbito do Conselho da Europa não existe uma cláusula expressa
de não discriminação em razão da orientação sexual, uma vez que nem

(57) Cf. o art. 11.º da Decisão n.º 1041/2009/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de
21 de Outubro de 2009, que estabelece um programa de cooperação com profissionais de
países terceiros no domínio do audiovisual e o art. 9.º da Directiva 2010/13/EU do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 10 de Março de 2010, relativa à coordenação de certas disposições
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, respeitantes à oferta de
serviços de comunicação social audiovisual.

(58) Cf., nomeadamente, o Código de Boa Conduta Administrativa para o Pessoal da
Comissão Europeia nas suas Relações com o Público, publicado em anexo ao Regulamento
Interno da Comissão; o considerando n.º 1 da Decisão dos Secretários-Gerais do Parlamento
Europeu, do Conselho e da Comissão, do Escrivão do Tribunal de Justiça, dos Secretários-
Gerais do Tribunal de Contas, do Comité Económico e Social e do Comité das Regiões e do
Representante do Provedor de Justiça de 25 de Julho de 2002, relativa à organização e
funcionamento do Serviço de Selecção do Pessoal das Comunidades Europeias; o consideran-
do n.º 7, os arts. 1.º, 26.º e 82.º do Regulamento (CE, EURATOM) n.º 723/2004 do Conselho
de 22 de Março de 2004, que altera o Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias
e o Regime aplicável aos Outros Agentes das Comunidades Europeias, e os arts. 5.º, 36.º e
104.º da Decisão do Conselho de 24 de Setembro de 2004, relativa ao Estatuto da Agência
Europeia de Defesa.

(59) Cf. a Resolução sobre a Igualdade dos Direitos dos Homossexuais e das Lésbicas na
Comunidade Europeia, de 8 de Fevereiro de 1994; a Resolução sobre os Direitos dos
Homossexuais e das Lésbicas na União Europeia, de 17 de Setembro de 1996 e a Resolução
do Parlamento Europeu, de 18 de Maio de 2010, sobre “Uma Estratégia da União Europeia
para a Juventude – Investir e Mobilizar”.

(60) Vide, por exemplo, neste sentido, a Decisão do Conselho de 8 de Março de 2001
relativa aos princípios, prioridades, objectivos intermédios e condições previstas na Parceria
de Adesão da República da Turquia, a Resolução do Parlamento Europeu de 10 de Fevereiro
de 2010, sobre o Relatório de 2009 referente aos progressos realizados pela Turquia, e a
Decisão do Conselho de 27 de Novembro de 2001 relativa à associação dos países e territórios
ultramarinos à Comunidade Europeia.



26

TERESA PIZARRO BELEZA / HELENA PEREIRA DE MELO

o artigo 14.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (61), nem o
artigo 1.º do Protocolo n.º 12 a essa Convenção (62) a incluem no conjunto
de factores de não discriminação que enumeram. Esta ausência é
justificada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, no
Relatório Explicativo do referido protocolo, que foi elaborado com
vista a facilitar a interpretação deste tratado internacional, da seguinte
forma: “(...) essa inclusão foi considerada desnecessária do ponto de
vista jurídico, atento o carácter não exaustivo dos factores de não
discriminação e porque a inclusão de um particular factor adicional
pode originar interpretações a contrario indesejadas no que concerne
a outros factores não incluídos” (63). Considerou, portanto, que o factor
“orientação sexual” se encontra implicitamente contido no âmbito de
aplicação material do artigo 14.º da Convenção, o que foi igualmente
reconhecido pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, na sen-
tença de 21 de Dezembro de 1999, no caso Salgueiro da Silva Mouta
vs. Portugal (64).

Atento o número crescente de actos de violência contra homosse-
xuais nos Estados membros do Conselho da Europa, bem como as
humilhações de que são vítimas nomeadamente nas escolas, locais de
trabalho, estabelecimentos de saúde, parece-nos que seria da maior

(61) O art. 14.º da Convenção para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades
Fundamentais adoptada em Roma, a 4 de Novembro de 1950, determina que “O gozo dos
direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção deve ser assegurado sem quaisquer
distinções, tais como as fundadas no sexo, raça, cor, língua, opiniões políticas ou outras, a
origem nacional ou social, a pertença a uma minoria nacional, a riqueza, o nascimento ou
qualquer outra situação”.

(62) O art. 1.º do Protocolo n.º 12 à Convenção Europeia dos Direitos do Homem, aberto
à assinatura em Roma, em 4 de Novembro de 2000, determina que “o gozo de qualquer direito
definido na lei dever ser assegurado sem discriminação fundada nomeadamente no sexo, raça,
cor, língua, religião, opiniões políticas ou outras, origem nacional ou social, pertença a uma
minoria nacional, riqueza, nascimento ou outro status”.

(63) Cf. COUNCIL OF EUROPE, Explanatory Report, to the Protocol n.º 12 to the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, disponível em:
http://conventions.coe.int/. A tradução é nossa.

(64) Caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal (Queixa n.º 33290/96), Acórdão do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de 21 de Dezembro de 1999. Vide sobre este acórdão
e sobre o conceito de vida familiar para efeitos de aplicação da Convenção Europeia para a
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, ALMEIDA, Susana (2008),
O Respeito pela Vida (Privada e) Familiar na Jurisprudência do Tribunal Europeu dos
Direitos do Homem, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 250, e JOHNSON, Paul, “An
Essential Private Mnifestation of Human Personality”: Constructions of Homosexuality in
the European Court of  Human Rights, Oxford: Oxford University Press.
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conveniência a menção expressa ao factor “orientação sexual” no artigo
1.º do aludido Protocolo n.º 12. Foi este aliás o parecer da Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa aquando da elaboração deste
protocolo, em Janeiro de 2000. A Assembleia pronunciou-se, com
efeito, no sentido de a enumeração dos factores de não discriminação
feita no artigo 14.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem
“conter as formas de discriminação consideradas particularmente odio-
sas” (65), como sejam as fundadas na orientação sexual.

A proibição de discriminação com base neste factor encontra-se
prevista, porém, em vários textos de soft law aprovados pela Assembleia
Parlamentar do Conselho da Europa: a Recomendação 924 (1981) sobre
a Discriminação contra os Homossexuais, de 1 de Outubro de 1981; a
Recomendação 1974 (2000) sobre a Situação das Lésbicas e dos Gays
nos Estados Membros do Conselho da Europa, de 26 de Setembro de
2000; a Recomendação 1470 (2000) sobre a Situação dos Gays e das
Lésbicas e dos seus Parceiros em Matéria de Asilo e Imigração nos
Estados Membros do Conselho da Europa, de 30 de Junho de 2000, e a
Recomendação 1635 (2003) sobre as Lésbicas e os Gays no Desporto,
de 23 de Novembro de 2003 (66).

Para o combate efectivo da discriminação em razão da orientação
sexual é indispensável o respeito de um núcleo mínimo de direitos
humanos sem o qual a pessoa portadora de uma orientação sexual
“diferente” da orientação da maioria não se encontra protegida na sua
dignidade de pessoa humana.

7. Os crimes de ódio

O primeiro direito cujo reconhecimento é indispensável à sobrevi-
vência da aludida pessoa – dado ser o dano da morte o dano mais grave

(65) Cf. o Parecer n.º 216 (2000) da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre
o texto preparatório do Protocolo n.º 12 à Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

(66) Vide, ainda, a Resolução 812 (1983) sobre o Síndroma da Imunodeficiência Adquirida
(SIDA), adoptada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 23 de Novembro
de 1983, e a Resolução 1728 (2010) da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa sobre
a Discriminação com Base na Orientação Sexual e na Identidade de Género, de 29 de Abril
de 2010.
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que pode sofrer – é o direito à vida. Este direito encontra-se reconhecido
nas grandes declarações de Direito Internacional (67) e, no plano do
Direito Interno, na Constituição da República Portuguesa (68).

A garantia da inviolabilidade da vida humana implica a proibição
da pena de morte. Ninguém, em Portugal, será condenado a esta pena
por praticar actos homossexuais. Não será, aliás, condenado a pena
alguma se se tratar de actos homossexuais praticados por adultos que
neles consentiram. Na sua vertente negativa o respeito por este direito
fundamental implica, ainda, a proibição do homicídio constante dos
artigos 131.º e seguintes do Código Penal (69). Esta proibição significa
que ninguém pode, em princípio, matar outrem, “ainda” que seja
homossexual. Significa ainda que, em caso de homicídio, o agente
pode revelar especial censurabilidade ou perversidade se tiver sido
determinado por ódio gerado pela orientação sexual da vítima (70).

Para além de ser essencial para a pessoa homossexual ser titular
do direito a não ser morta é também fundamental que o seja do direito
a não ser submetida a tortura, tratamentos cruéis, degradantes e
desumanos. O respeito pela integridade moral e física de todos,
também constitucionalmente consagrado (71) implica a proibição da
incitação à discriminação e à violência em razão da orientação sexual
– implica a previsão e punição dos chamados “crimes de ódio”.

O actual Código Penal português proíbe, no artigo 240.º (“Discri-
minação racial, religiosa ou sexual”), a incitação à discriminação, ao
ódio e à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua
orientação sexual. Esta redacção, resultante da vigésima terceira

(67) Vide, nomeadamente, o art. 3.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem,
adoptada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua resolução 217A (III)
de 10 de Dezembro de 1948, o art. 6.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e
Políticos, adoptado e aberto à assinatura pela resolução 2200 (XXI) da Assembleia Geral das
Nações Unidas e o art. 2.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

(68) Cf. o art. 24.º da Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de Abril de
1976.

(69) Aprovado pelo Decreto-lei n.º 400/82, de 23 de Setembro.
(70) Cf. o art. 132.º (“Homicídio qualificado”), n.º 2, al. f) do Código Penal, na redacção

que lhe foi dada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro.
(71) Cf. o art 25.º da Constituição da República Portuguesa. Sobre a violência associada,

com frequência, à homofobia, cf. RIOS, Roger Raupp, “O Conceito de Homofobia na
Perspectiva dos Direitos Humanos e no Contexto dos Estudos sobre Preconceito e Discrimi-
nação” in Em Defesa dos Direitos Sexuais (coordenador: Roger Raupp Rios), Porto Alegre:
Livraria do Advogado Editora, 2007, pp. 111 e ss.
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alteração ao Código Penal introduzida pela Lei n.º 59/2007, de 4 de
Setembro, veio alargar o âmbito de aplicação da norma ao factor de
discriminação “orientação sexual”, permitindo que passasse a ser
também incriminada a violência, frequente nas sociedades ocidentais
actuais, fundada na orientação sexual da vítima (72). Esta solução fora
já adoptada, por exemplo, pelo legislador belga em 2003 (73) e
resultava de sugestões do Parlamento Europeu (74) e do Conselho da
Europa (75) na matéria.

Os crimes executados em razão de ódio gerado pela orientação
sexual da vítima são considerados de prevenção prioritária atenta a
dignidade dos bens jurídicos por eles tutelados e a necessidade de
proteger as potenciais vítimas pela Lei n.º 38/2009, de 20 de Julho,
que define os objectivos, prioridades e orientações de política crimi-
nal para o biénio de 2009-2011, em cumprimento da Lei Quadro da
Política Criminal, a Lei n.º 17/2006, de 23 de Maio.

A necessidade de proteger as vítimas de um tipo específico de
crime, o de violência doméstica, previsto no artigo 152.º do Código
Penal, levou à adopção da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, cujo
artigo 5.º (“Princípio da igualdade”) determina que toda a vítima,
independentemente da sua orientação sexual, “goza dos direitos
fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana, sendo-lhe
assegurada a igualdade de oportunidades para viver sem violência e
preservar a sua saúde física e mental”.

Para uma mais completa protecção dos direitos dessas pessoas,
nomeadamente contra a difamação ou injúria por causa da sua
orientação sexual através de qualquer meio de comunicação social,
contribuiu também a alteração no sentido de ser feita uma referência

(72) Constituiu exemplo a agressão que vitimou Sébastien Nouchet, que foi queimado vivo
na sua cidade, em França, em 2004. Sobre o direito o direito à protecção contra a volência de
que são titulares as pessoas pertencentes a minorias sexuais cf. NUSSBAUM, Martha C., Sex
and Social Justice, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. 190 e ss.

(73) Cf. o art. 6.º da Lei de 25 de Fevereiro de 2003 que visa lutar contra a discriminação
e modifica a Lei de 15 de Fevereiro de 1993 que criou um Centro para a Igualdade de
Oportunidades e a Luta contra o Racismo.

(74) Cf. o ponto 21.º da Resolução do Parlamento Europeu sobre a protecção das minorias
e as políticas de combate à discriminação numa Europa alargada, adoptada em 2005.

(75) Cf. o ponto 7.º da Recomendação 1635 (2003), sobre as lésbicas e os gays no desporto,
adoptada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em 25 de Novembro de 2003.
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expressa a este factor quer na Lei da Televisão (76) quer no Estatuto
do Jornalista (77). Neste sentido seria importante que se procedesse,
também, de iure condendo, à alteração da Lei da Imprensa (78) e do
Código da Publicidade (79).

Essencial também para a eficaz prevenção da violência contra os
membros das minorias LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros)
seria a definição de um regime jurídico específico das associações
representativas das pessoas com orientação sexual “diferente”, que
defendessem efectivamente os seus direitos. Ou – outra solução possível
– criar-se uma entidade administrativa independente, vocacionada para
assegurar que os cidadãos pertencentes aquelas minorias tivessem a sua
dignidade igualmente respeitada e beneficiassem de oportunidades idên-
ticas às dos demais cidadãos. Vários seriam os direitos reconhecidos a
estas entidades de natureza associativa ou não: o de participar nos
processos legislativos respeitantes a matérias susceptíveis de afectar os
direitos e interesses da minoria LGBT; o direito de antena nos serviços
públicos de rádio e televisão, e o direito de solicitar junto dos órgãos da
Administração as informações que lhes permitissem acompanhar a

(76) Os serviços de programas televisivos não podem, através dos elementos de programa-
ção que difundam, incitar ao ódio gerado pela orientação sexual. Além destes limites à
liberdade de programação constantes do artigo 27.º da Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho, que
aprova a Lei da Televisão e regula o acesso à actividade de televisão, é igualmente considerado
(pelo art. 71.º do mesmo diploma) como crime cometido por meio de televisão, a emissão de
declarações correctamente reproduzidas ou de intervenções de opinião, prestadas por pessoas
devidamente identificadas, quando o seu teor constitua incitamento ao ódio gerado pela
orientação sexual. De igual modo se encontram excluídas da aplicação do Decreto-Lei n.º 98/
/2007, de 2 de Abril, que aprova um novo regime de incentivo à leitura e ao acesso à
informação, directamente dirigido aos consumidores de publicações periódicas de informação
geral de âmbito regional, as publicações periódicas cujo conteúdo vise primordialmente o
incitamento da violência ou o ódio em função da orientação sexual.

(77) Constitui dever fundamental dos jornalistas de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo
14.º (“Deveres”) da Lei n.º 1/99, de 13 de Janeiro, que aprovou o Estatuto do Jornalista, na
redacção que lhe deu a Lei n.º 64/2007, de 6 de Novembro, não tratar discriminatoriamente
as pessoas em razão da sua orientação sexual.

(78) Os limites da liberdade de imprensa são, como determinado no art. 3.º da Lei n.º 2/
/99, de 13 de Janeiro, os decorrem da Constituição e da lei. Esta norma pode ser interpretada
como sendo proibitiva de declarações homofóbicas. Atenta, no entanto, a discussão existente
na Doutrina sobre quais são os destinatários do disposto no art. 13.º da Constituição, parece-
nos que a lei se deveria referir expressamente ao problema da não discriminação em razão da
orientação sexual.

(79) Neste Código poder-se-ia acrescentar aos factores de não discriminação previstos na
alínea d) do art. 7.º, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de
Setembro, a orientação sexual.
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definição e a execução das políticas que se reflectissem no estatuto dos
membros desta minoria. Ser-lhes-ia, ainda, permitido iniciar e intervir
em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a
interesses dos seus membros, nos termos da lei, bem como beneficiar de
apoio técnico e financeiro por parte do Estado (80).

Para o combate à homofobia parece-nos que contribuiria ainda a
decisão, por parte do Governo Português, à semelhança do que ocorreu
em Inglaterra, de substituir nos documentos oficiais (circulares
normativas, relatórios governamentais…) a palavra “homossexual” pela
expressão “pessoas com orientação sexual dirigida a pessoas do mesmo
sexo” (81). Para além de evitar a reificação da pessoa com uma orienta-
ção sexual “diferente” (que é reduzida à sua actividade no plano sexual)
inerente à utilização da referida palavra, essa alteração permitiria ainda
afastar a conotação negativa, pejorativa, com que a mesma foi usada,
durante séculos, nos discursos científico e social, nomeadamente o
jurídico.

8. O direito de casar

Outro direito também consagrado na Constituição da República
Portuguesa (82) e em textos de Direito Internacional sobre direitos
humanos (83), cuja titularidade é reivindicada pelos membros da minoria
LGBT é o direito a casar.

Nos vinte anos anteriores à adopção da Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio,
que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, pessoas com
orientação sexual não heterossexual afirmaram sentirem-se negativamente

(80) Estes direitos são no todo ou em parte reconhecidos a associações ou entidades
representativas de outras minorias. Vide, por exemplo, o Decreto-Lei n.º 75/2000, de 9 de
Maio, que estabelece o regime de constituição e os direitos e deveres das associações
representativas dos imigrantes e seus descendentes; a Lei n.º 44/2005, de 29 de Agosto, a Lei
das associações de defesa dos utentes de saúde, e o Decreto-Lei n.º 27/2005, de 4 de Fevereiro,
que cria o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas.

(81) Vide, na matéria, SÉNAT, La Lutte contre L’Homophobie, 2003, pp. 22-23. Disponível
em: http://www.senat.fr

(82) Cf. o art. 36.º da Constituição da República Portuguesa.
(83) Vide, nomeadamente, o art. 16.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o

art. 22.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o art. 9.º da Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia.
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discriminadas relativamente às pessoas com aquela orientação sexual por
não lhes ser reconhecido o direito de contrair casamento. Esta sua
pretensão foi apoiada pelo Conselho da Europa (84) e pelo Parlamento
Europeu (85).

Com a celebração do contrato de casamento os nubentes adquirem
um conjunto importante de direitos que lhes permite aceder a bens
materiais e imateriais. Assim, segundo o Direito Fiscal de alguns
países é vantajoso para os cônjuges apresentar uma declaração conjun-
ta dos rendimentos anualmente auferidos; segundo o Direito Sucessório,
em caso de morte de um dos cônjuges o outro é herdeiro legitimário
(86); de acordo com o Direito da Responsabilidade Civil, em caso de
dano da morte indemnizável o cônjuge sobrevivo é titular preferencial
desse direito (87); os regimes matrimoniais de comunhão geral de bens
e de comunhão de adquiridos implicam a propriedade comum dos bens
do casal (88); nos termos do Direito da Segurança Social, o cônjuge
sobrevivo tem direito a uma pensão de sobrevivência. De igual modo,
se ocorrer uma situação de incapacidade (v.g. causada por doença) a
representação legal incumbe ao cônjuge capaz, a quem nomeadamente
é reconhecido o direito de visita e de acompanhamento do cônjuge
incapacitado. Em caso de processo penal por acto praticado por um dos
cônjuges, o outro pode recusar-se a depor como testemunha (89). Por

(84) Cf. o ponto iii, al. i) da Recomendação 924 (1981) sobre a discriminação contra
homossexuais, adoptada pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em 1 de Outubro
de 1981 e o ponto iii, al. i) da Recomendação 1474 (2000) sobre a situação das lésbicas e dos
gays nos Estados-membros do Conselho da Europa, adoptada pela Assembleia Parlamentar do
Conselho da Europa em 26 de Setembro de 2000.

(85) Cf. o ponto 14.º da Resolução do Parlamento Europeu sobre a igualdade de direitos
dos homossexuais e das lésbicas na Comunidade Europeia, adoptada a 8 de Fevereiro de 1994.

(86) Cf. o art. 2157.º do Código Civil Português, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344 de
25 de Novembro de 1966.

(87) Cf. o art. 496.º, n.º 2, do Código Civil.
(88) Cf. os art.s 1732.º e 1724.º do Código Civil.
(89) Cf. o art. 134.º (“Recusa de depoimento”) do Código de Processo Penal, aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro. De acordo com o disposto no n.º 1, al. b) deste artigo
pode recusar-se a depor como testemunha “quem tiver sido cônjuge do arguido ou quem, sendo
de outro ou do mesmo sexo, com ele conviver ou tiver convivido em condições análogas às dos
cônjuges, relativamente a factos ocorridos durante o casamento ou a coabitação”. Vide, sobre
esta norma, ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código de Processo Penal à
Luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2.ª
edição actualizada, 2008, Lisboa: Universidade Católica Editora, p.359.
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fim, o exercício do direito de adopção é mais fácil no caso de pessoas
unidas pelo vínculo do matrimónio (90).

As pessoas que vivem em situação análoga à dos cônjuges – em
união de facto – gozam de alguns dos direitos acima mencionados (91),
mas não de todos, uma vez que a sua situação não é inteiramente
equiparada às dos cônjuges.

No nosso país, até à entrada em vigor da aludida lei que alarga o
conceito de casamento, apenas era permitido às pessoas do mesmo sexo
o acesso à união de facto não passível de registo. O acesso ao contrato
de casamento era-lhes vedado, uma vez que o legislador exigia a
pertença dos nubentes a sexos diferentes, sendo considerado juridica-
mente inexistente o casamento contraído por duas pessoas do mesmo
sexo. Tal casamento, a ser celebrado, não produziria qualquer efeito
jurídico, podendo a sua inexistência ser invocada por qualquer pessoa,
a todo o tempo (92). Os representantes das minorias LGBT consideravam
estarem estas numa situação de discriminação dupla: por não serem

(90) Cf. o art, 1979.º do Código Civil. Não obstante a Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio, ter
permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, as alterações por ela introduzidas
não implicaram a admissibilidade legal da adopção por pessoas casadas com cônjuge do
mesmo sexo.

(91) Por exemplo a pessoa que viva com outra em união de facto há mais de dois anos é
considerada como parte do agregado familiar desta última para efeitos de atribuição das
prestações de segurança social previstas no Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto, bem
como do rendimento mínimo de inserção nos termos da Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio. A
pessoa que viva em união de facto com o beneficiário da Assistência na Doença aos Militares
das Forças Armadas pode igualmente inscrever-se como “beneficiário familiar”, segundo o
disposto no Decreto-Lei n.º 167/2005, de 23 de Setembro. O mesmo ocorre relativamente a
quem viva em união de facto com um membro da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia
de Segurança Pública, segundo o determinado no Decreto-Lei n.º 158/2000, de 20 de
Setembro. De acordo com o art. 14.º do Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho, que revê o
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, as pessoas que vivam em
união de facto podem optar pelo regime de tributação dos sujeitos passivos casados e não
separados judicialmente de pessoas e bens. O mesmo direito é reconhecido pelo art. 3.º da Lei
n.º 7/2001, de 11 de Maio, que adopta medidas de protecção das uniões de facto. Este diploma
que constituiu o mais importante na matéria, regula a situação jurídica em que se encontram
duas pessoas que, independentemente do sexo, vivam em união de facto há mais de dois anos.
Segundo esta lei as referidas pessoas têm direito a protecção da casa de morada da família; a
beneficiar do regime jurídico de férias, faltas e licenças e preferência na colocação dos
funcionários da Administração Pública ou aplicado por efeito do contrato individual de
trabalho equiparado ao dos cônjuges; a protecção na eventualidade de morte do beneficiário;
a prestação por morte resultante de acidente de trabalho ou doença profissional e a pensão de
preço de sangue.

(92) Cf. os arts. 1628.º e 1630.º do Código Civil.
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titulares do direito a contrair casamento e por, ao contrário do que
sucede com as pessoas heterossexuais, não disporem de alternativa
válida, no plano jurídico, à situação de união de facto em que se
encontrassem. Com efeito, não constituía alternativa viável à união de
facto, para as pessoas com orientação sexual “diferente” da maioria, o
casamento (93).

Suscitou-se e debateu-se, durante duas décadas, a questão de se
deveria, no Direito a fazer, ser alargado o conteúdo do direito de casar
de forma a ser atribuído aos casais homossexuais. Ou, por outras
palavras, deveria ser instituída a possibilidade jurídica de casamento
entre duas pessoas do mesmo sexo?

Existiam duas posições doutrinais na matéria. Uma respondia negati-
vamente a esta questão. Eram vários os argumentos que aduzia nesse
sentido: o da tradição (desde o Direito Romano que o casamento apenas
pode ser celebrado por um homem e uma mulher) (94) e o do Direito
Natural (homem e mulher são naturalmente diferentes sendo o fim do
casamento a procriação e ulterior sustento e educação dos filhos nascidos
na constância do matrimónio) (95). Nesta linha de ideias, defendia que,
sendo biologicamente impossível aos casais homossexuais reproduzirem-
-se sem o auxílio de uma pessoa estranha ao casal, não se justificava que

(93) Cf., na matéria, ALMEIDA, Miguel Vale de, A Chave do Armário Homossexualidade,
Casamento e Família, Lisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2009,
pp. 190 e ss.

(94) Como escreveu Ulpiano no Digesto, Livro I, Título I, “o direito natural é aquele que
a natureza ensina a todos os animais… Daí deriva a união do macho e da fêmea que nós
chamamos matrimónio”. Sobre o matrimónio no Direito Romano vide, por todos, CAMPOS,
Diogo Leite de, A Invenção do Direito Matrimonial, A Institucionalização do Casamento,
separata do Vol. LXII (1986) do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, pp. 4 e ss.

(95) Vide, neste sentido, ALMEIDA, Geraldo da Cruz (1999), Da União de Facto
Convivência More Uxorio em Direito Internacional Privado, Lisboa: edição do autor, 1999,
102. Encontramos ainda outros argumentos, como por exemplo o formulado por Jorge Duarte
Pinheiro, que associa a fundamentação de um dever de ter relações sexuais com o cônjuge à
exigência a diversidade de sexo como condição de existência do casamento civil. Escreve, na
matéria: “A exigência de diversidade de sexo, condição de existência do casamento civil
(artigo 1628.º, alínea e), do Código Civil português), representa um trunfo importante na
defesa do dever conjugal de conjunção carnal. A referência legal à diferenciação de género
denota a ligação fundamental entre o instituto matrimonial e a sexualidade humana, confir-
mando a opinião de que ‘a atracção física entre o homem e a mulher constitui o fundamento
primário do casamento’”. Cf. PINHEIRO, Jorge Alberto Caras Altas Duarte, O Núcleo
Intangível da Comunhão Conjugal Os Deveres Conjugais Sexuais, Coimbra: Almedina, 2004,
p. 254.
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acedessem a um contrato vocacionado para a procriação (96). Os interesses
associados à constituição da família justificariam, deste modo, segundo
parte da Doutrina (97), que o Estado não se encontrasse obrigado a
“abençoar todos os quartos de dormir” (98), que não atribuísse idêntico
estatuto aos casais heterossexuais e homossexuais. Na mesma linha de
ideias, alguns Autores defendiam ser prejudicial ao desenvolvimento
harmonioso da criança do ponto de vista emocional o ser educada por um
casal homossexual. Ou, ainda, que “os homossexuais podem casar, só não
o podem fazer com pessoas do mesmo sexo” ou que a abertura a
casamentos homossexuais “abriria a porta a todo o tipo de ‘arranjos’
conjugais não convencionais, como sejam, por exemplo, os casamentos de
grupo” (99).

No interior da própria comunidade gay e lésbica houve quem se
opusesse a esta reivindicação, afirmando que a celebração do contrato
de casamento nada acrescentaria de importante ao relacionamento de
amor e respeito mútuo que pode estabelecer-se entre duas pessoas do
mesmo sexo. Outra objecção que também era possível encontrar à
celebração do casamento era a de que os meios contratuais disponíveis
na lei anteriormente vigente eram suficientes para o enquadramento
jurídico daquele relacionamento (por exemplo, através do recurso ao
testamento, à compropriedade, à doação), não se afigurando indispensá-
vel recorrer ao instituto do matrimónio para esse efeito. Aliás, indo
ainda mais longe na argumentação aduzida, alguns Autores defendiam
que, atentas quer a natureza específica da relação homossexual face à

(96) Nesta linha de ideias Pedro Vaz Patto escreve: “O reconhecimento social e jurídico do
casamento, e a protecção que daí decorre, ligam-se à função de fundamento da família como
célula-base da sociedade. É, desde logo, a família que assegura a perenidade e renovação da
sociedade, gerando, a partir da união entre homem e mulher (…) novas vidas”. Cf. PATTO,
Pedro Vaz, “Salvar o Casamento” in Porque Não Casamento Entre Pessoas do Mesmo Sexo
(autores: Pedro Vaz Patto e Gonçalo Portocarrero de Almada), Lisboa: Alêtheia Editores, p. 34.

(97) Vide, neste sentido, ALMEIDA, Geraldo da Cruz, Da União de Facto, Convivência
More Uxorio em Direito Internacional Privado, Lisboa: edição do Autor, 1999, p. 102, e
PINTO, Eduardo Vera-Cruz, Curso Livre de Ética e Filosofia do Direito, Cascais: Principia
Editora, 2010, pp. 260-261.

(98) O’BRIEN, Dennis, “Against Gay Marriage: What Heterosexuality Means” in Taking
Sides, Clashing Views on Controversial Issues in Human Sexuality (coordenação: Robert T.
Francoueur), 4.ª edição, Conneticut: The Dushkin Publishing Group, 1994, p. 243.

(99) Vide, na matéria, HARTINGER, Brent, 1994, , “A Case for Gay Marriage: in Support
of Loving and Monogamous Relationships”, in Taking Sides, Clashing Views on Controversial
Issues in Human Sexuality (coordenador: Robert T. Francoueur), 4.ª ed., Conneticut: The
Dushkin Publishing Group, 1994, p. 238. A  tradução é nossa.
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heterossexual, quer a rigidez do conteúdo do contrato de casamento,
seria preferível criar no plano jurídico um novo e distinto instituto que
regulasse a primeira das relações referidas. Por fim, existia o receio por
parte de alguns homossexuais de que o acesso ao casamento viesse
estratificar a comunidade gay e lésbica, criando “homossexuais de
primeira” (os casados) e “homossexuais de segunda” (os solteiros, mais
susceptíveis de serem considerados promíscuos) (100).

A todos estes argumentos contrapunha outra parte da Doutrina que,
em primeiro lugar, uma disciplina jurídica exclusivamente fundada na
tradição pode ser injusta por assentar em preconceitos irracionais e por
perpetuar desigualdade de poder, como sucedeu, por exemplo, com a
proibição do divórcio e com a incriminação da prática de adultério.
Contrapunha ainda não ser, à luz da lei civil então vigente, o fim
predominante do casamento a procriação, podendo este ser celebrado
por pessoas estéreis ou que não pretendam ter filhos (101). Acrescia não
se encontrarem, de facto, nas últimas décadas, indissociavelmente asso-
ciados entre si casamento, procriação e educação de crianças – a
generalidade dos homossexuais é fértil e muitos já tiverem filhos através
da procriação medicamente assistida. Outros tiveram-nos de relaciona-
mentos heterossexuais mais ou menos episódicos ou duradouros (102).

Salientavam ainda que a generalidade dos estudos realizados sobre o
exercício das responsabilidades parentais por parte de casais do mesmo
sexo sugeria que a orientação sexual dos progenitores não influi sobre
a dos filhos. Como escreveu Brent Hartinger “os filhos de gays não
revelam uma probabilidade maior de também virem a ser gays” (103).

(100) Cf., neste sentido, RONNER, Amy D. (2005), Homophobia and the Law, Washing-
ton: American Psycological Association, p. 29.

(101) Vide, sobre este aspecto, PROENÇA, José João Gonçalves de, Direito da Família,
edição revista, Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2003, p. 112.

(102) Como salienta Luís Duarte d’Almeida, os filhos de casais não compostos por pessoas
de sexo diferente “são hoje tão reais como reais são os casais que a lei portuguesa ignora”.
Cf. D’ALMEIDA, Luís Duarte, “Casamento Civil e ‘Sexo Diferente’ Sobre a
Inconstitucionalidade das Normas Expressas pelos Artigos 1577.º e 1628.º, Alínea e), do
Código Civil” in O Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo, Três Pareceres sobre a
Inconstitucionalidade dos Artigos 1577.º e 1628.º, Alínea e), do Código Civil (autores: Carlos
Pamplona Corte-Real, Isabel Moreira, Luís Duarte d’Almeida), Coimbra: Almedina, p. 61.

(103) Vide, sobre este ponto, OKIN, Susan Moller, “Sexual Orientation and Gender:
Dichotomizing Differences” in Sex, Preference, and Family Essays on Law and Nature
(coordenadores: David M. Estlund e Martha C. Nussbaum), Oxford: Oxford University Press,
pp. 44 e ss.
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Parece sim – diziam - poder ser benéfico para o melhor interesse da
criança ser educada por uma casal estável e legítimo i.e., casado no
plano do Direito Civil. Mas a própria indagação da probabilidade de
influência da orientação sexual dos progenitores sobre a dos filhos
pressupõe a visão desta como problemática. Se a homossexualidade
fosse considerada tão “normal” e “natural” como a heterossexualidade,
a questão não se colocaria.

A legitimação das uniões homossexuais não contribuiria, pois, para
o desaparecimento da família, ou para a descaracterização do casamen-
to. Aliás, parecendo ser a heterossexualidade tão difícil de alterar
como a homossexualidade, seria pouco provável que as pessoas com
orientação heterossexual optassem pela “alternativa gay ou lésbica”.
De igual modo e como salienta o acima referido Autor, “não se
encontrando as autorizações para casamento sujeitas a regime de
racionamento, os casais homossexuais não impediriam ninguém de as
elas acederem” (104).

Aduziam ainda os defensores desta posição não ter a maioria das
pessoas homossexuais optado pelo celibato e que o acesso ao casamento
por pessoas com orientação sexual “diferente” permitiria reduzir o
número das que se casam apenas para satisfazer expectativas de ordem
social, com todos os inconvenientes que daí decorrem para o respectivo
cônjuge e filhos.

Permitiria ainda os casais constituídos por pessoas do mesmo sexo
acederem a benefícios e direitos cuja aquisição depende da celebração
do contrato de casamento: o poderem publicitar a sua união (dado não
ser a união de facto passível de registo em Portugal); o serem incluídos
no elenco dos herdeiros legitimários (105); o poderem adoptar conjunta-
mente uma criança; o poderem beneficiar dos regimes matrimoniais de
bens da comunhão geral e da comunhão de adquiridos; o beneficiarem
do regime de comunicabilidade das dívidas do casal (106) e o terem

(104) Cf. HARTINGER, Brent, 1994, pp. 238-239.
(105) Cf. o art. 2157.º (“Herdeiros legitimários”) do Código Civil. A importância económi-

ca da expectativa jurídica dos herdeiros legitimários tem, no entanto, vindo a diminuir, como
refere CAMPOS, Diogo Leite de, Lições de Direito da Família e das Sucessões, 2.ª edição
revista, Coimbra: Almedina, pp. 502 e ss.

(106) Cf. os art.s 1691.º (“Dívidas que responsabilizam ambos os cônjuges”) e 1697.º
(“Compensações devidas pelo pagamento de dívidas do casal”) do Código Civil.
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direito de utilizar o nome do cônjuge (107) ou de constituir um nome de
família.

Os cônjuges assumiriam ainda, através da celebração do casamento,
os deveres previstos no Código Civil de respeito, fidelidade, coabitação,
cooperação e assistência (108). Ao fazê-lo, permitiriam à comunidade
economizar recursos na área da acção social, uma vez que se reduziria
o número das pessoas que não teriam um direito a assistência e alimen-
tos por parte de outras. O casamento monogâmico gay contribuiria,
segundo alguns, ainda para uma melhor saúde pública pois contribuiria
para a prevenção de uma pandemia: a SIDA.

Deste modo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo poderia
contribuir não para enfraquecer a família, mas sim para a fortalecer.

Alegavam, por fim, que do mesmo modo que a proibição de casa-
mentos inter-raciais na Vírginia foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Americano em 1967, em julgamento em recurso no
caso Loving vs. Virginia, em que se discutiu a existência de uma
discriminação negativa em razão da raça, também a proibição do
casamento entre pessoas do mesmo sexo o deveria ser, por constituir
uma discriminação injusta em razão da orientação sexual. O principal
argumento invocado pelo juiz na sentença do Tribunal da Virgínia,
sindicada e invalidada pelo Supremo Tribunal Americano, foi: “Deus
todo poderoso criou as raças branca, negra, amarela, malaia e vermelha
e colocou-as em diferentes continentes. A não ser interferindo com as
suas disposições não haveria motivo para admitir casamentos inter-
raciais. O facto de Ele ter separado as raças demonstra que Ele não
queria que se misturassem” (109). Este argumento, de raiz teológica,
facilmente poderia ser transposto para a proibição dos casamentos entre
pessoas do mesmo sexo.

O reconhecimento não apenas nos EUA, como também em vários
países europeus, do carácter injusto da proibição das uniões homosse-
xuais por ofender o princípio da igualdade na sua vertente negativa da não

(107) Cf. o art. 1677.º (“Direito ao nome”) do Código Civil.
(108) Cf. o art. 1672.º (“Deveres dos cônjuges”) do Código Civil. Vide, sobre este ponto,

CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Direito da Família e das Sucessões, Relatório, Lisboa: Lex,
1995, pp. 81 e ss.

(109) Vide., na matéria, HARTINGER, Brent, 1994, p. 238.
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discriminação conduziu à adopção de diversas leis na matéria. Assim, a
Bélgica, a Holanda, a Noruega, a Suécia e a Espanha reconheceram o
casamento homossexual, equiparando, no plano jurídico, o estatuto dos
casais do mesmo sexo e de sexo diferente. A Dinamarca, a Suécia, a
Islândia, a Finlândia, a Alemanha e a França e o Reino Unido adoptaram
regimes que permitem o acesso à união de facto registada por pessoas
do mesmo sexo. Embora a união de facto permita o acesso a vários
direitos anteriormente reservados aos casais heterossexuais, a equipara-
ção não é total, na medida em que se estabelecem restrições em matéria
de adopção e do exercício do poder paternal (110).

Portugal, até à adopção da Lei n.º 9/2010, de 21 de Maio, apenas
considerava existentes, como referimos, os casamentos celebrados “en-
tre duas pessoas de sexo diferente” (111). Seria, no nosso País, esta
exclusão da titularidade do direito ao casamento justa face ao disposto
nos artigos 36.º e 13.º, número dois, da Constituição?

O primeiro dos referidos artigos apenas refere que “todos” têm o
direito de casar, não fazendo qualquer menção ao sexo dos nubentes.
Poder-se-ia dizer que o legislador constituinte optou por não especificar
o sexo dos nubentes por tal se revelar, à data, redundante. Com efeito,
a reivindicação da minoria LGBT nesse sentido em 1976 ainda pouco ou
nada se fazia sentir. No entanto a situação entretanto alterou-se, pelo que
se procedêssemos a uma interpretação objectiva e actualista do disposto
naquela norma constitucional conjugando-o, nomeadamente, com o
disposto no número dois do artigo 13.º, a conclusão a que chegaríamos
poderia ser diferente. Aqui, e como quase sempre sucede, a Doutrina

(110) Vide., na matéria, SANTOS, Duarte, Mudam-se os Tempos, Mudam-se os Casamen-
tos ? O Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo e o Direito Português, Coimbra: Coimbra
Editora, 2009, pp. 145 e ss. e SÉNAT (2004), Le Marriage Homosexuel, Les Documents de
Travail du Sénat, Série Législation Comparée, 2004, p. 5 e ss. Disponível em: http://www.
senat.fr . Em França a Lei n.º 99-944 de 15 de Novembro de 1999 relativa ao Pacto Civil de
Solidariedade, define este pacto como “um contrato celebrado por duas pessoas singulares
maiores, de sexo diferente ou do mesmo sexo, para organizar a sua vida em comum”. Na
Dinamarca o Danish Registered Partnership Act, de 1 de Junho de 1989, determina que o
registo de uma união de facto de duas pessoas do mesmo sexo produz os mesmos efeitos
jurídicos que a celebração do casamento, salvo em matéria de adopção e de incapacidades.
Sobre o Civil Partnership Act 2004, vigente no Reino Unido, cf, HARPER, Mark, DOWNS,
Martin, LANDELLS, Katherine, e WILSON, Gerald (2005), Civil Partnership – The New Law,
Bristol: Family Law, 2006, reimpressão da edição de 2005, pp. 28 e ss.

(111) Art. 1577.º (“Noção de casamento”) do Código Civil, na redacção anterior à que lhe
foi dada pela Lei n.º 9/2010, de 31 de Maio.
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dividia-se: parte considerava não consagrar a Constituição um direito
dos homossexuais a contrair casamento e parte considerava que o
consagrava.

Situando-se na primeira das posições doutrinais referidas, Rui
Medeiros afirmava em 2005: “a Constituição impõe que sejam respeita-
dos pelo legislador os princípios estruturantes do casamento na ordem
jurídica portuguesa e, entre estes princípios, dificilmente se pode deixar
de encontrar exigência de diferença de sexos entre os dois cônjuges” (112).
De igual modo Gomes Canotilho e Vital Moreira consideravam, em
1993, estar “fora do programa normativo deste preceito” (113) as uniões
homossexuais.

Outra parte da Doutrina, na qual nos integramos, considerava que o
conteúdo do número um do artigo 36.º abrangia o direito de todos, a
partir da idade núbil, escolherem o cônjuge sem que possam ser
impostas quaisquer limitações em razão do sexo, raça, religião, cor,
nacionalidade ou orientação sexual (114). Constituindo a orientação
sexual um factor discriminatório constitucionalmente interdito e atento
o respeito devido à dignidade da pessoa humana, aos seus direitos à
integridade pessoal e ao livre desenvolvimento da personalidade, pare-
cia-nos que o artigo 36.º da Constituição teria de ser interpretado no
sentido de ser reconhecido às pessoas com uma orientação sexual

(112) MEDEIROS, Rui, “Artigo 36.º” in Constituição da República Anotada (coordenação:
Jorge Miranda e Rui Medeiros), t. I, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 405.

(113) CANOTILHO, J. J. Gomes, e MOREIRA, Vital, Constituição da República Portugue-
sa Anotada, Vol. I, 3.ª edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 223. De igual modo
Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira defendiam que “estaria ferida de
inconstitucionalidade a lei que viesse a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo”.
Escrevem, na matéria: “Como há muito tempo vimos entendendo, o art. 36.º CPep não só
concede o direito fundamental de contrair casamento como torna o casamento objecto de uma
garantia institucional, que não permite ao legislador ordinário suprimir o instituto ou
desfigurar o seu ‘núcleo essencial’. Deste ‘núcleo essencial’ farão parte, segundo cremos, a
heterossexualidade (…); assim, a lei que permitisse o casamento entre pessoas do mesmo sexo
(…) seria seguramente inconstitucional”. Cf. COELHO, Francisco Pereira e OLIVEIRA,
Guilherme de, Curso de Direito da Família, vol. I, (Introdução Direito Matrimonial), 4.ª
edição revista, Coimbra: Coimbra Editora, 2008, pp. 203-204.

(114) Neste sentido pronuncia-se Maria João Antunes na Declaração de Voto que faz ao
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 359/2009, de 9 de Julho de 2009, publicado no Diário
da República, 2.ª Série, n.º 214, de 4 de Novembro de 2009, pp. 44970 e ss., e CORTE-REAL,
Carlos Pamplona, e PEREIRA, José Silva, Direito da Família Tópicos para Uma Reflexão
Crítica, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2008, p. 29.
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“diferente” o direito a casarem-se (115). E não se dissesse, em contrário,
que o Código Civil exigia para a existência do contrato de casamento
que este fosse celebrado por um homem e uma mulher, porque tal
contrariaria um dos princípios a que deve obedecer a interpretação
constitucional: o de que “não é a Constituição que deve ser interpretada
em conformidade com a lei, mas sim a lei que deve ser interpretada em
conformidade com a Constituição”. A recusa da titularidade do direito
ao casamento às pessoas homossexuais contrariaria ainda outras regras
da interpretação constitucional: a de que a Constituição deve ser apre-
endida “como um todo, na busca de coerência e harmonia de sentido”
devendo ser atribuída a cada norma fundamental “o sentido que mais
eficácia lhe dê” (116).

Parece-nos pois que o artigo 36.º da Constituição deveria ser inter-
pretado como reconhecendo a qualquer pessoa o direito de em princípio
se poder casar com qualquer outra, independentemente do sexo dos
intervenientes no contrato de casamento. O Código Civil deveria, em
consonância com o afirmado, ser alterado no sentido de regular um
casamento “neutro” em matéria do sexo dos nubentes (117). Essa altera-

(115) Cf., neste sentido, CÔRTE-REAL, Carlos Pamplona, “Da Inconstitucionalidade do
Código Civil – Artigos 1577.º, 1628.º, alínea e), e Disposições Conexas – Ao Vedar o Acesso
ao Instituto do Casamento a Casais do Mesmo Sexo” in O Casamento entre Pessoas do Mesmo
Sexo, Três Pareceres sobre a Inconstitucionalidade dos Artigos 1577.º e 1628.º, Alínea e), do
Código Civil (autores: Carlos Pamplona Corte-Real, Isabel Moreira, Luís Duarte d’Almeida),
Coimbra: Almedina, pp. 30 – 31 e MOREIRA, Isabel, “Da Inconstitucionalidade das Normas
Resultantes da Leitura Conjugada do Artigo 1577.º do Código Civil e da Alínea e) do Artigo
1628.º do mesmo Código, nos Termos das Quais Duas Pessoas do Mesmo Sexo Não Podem
Contrair Casamento e, se o Fizerem, é o Mesmo Tido por Inexistente” in O Casamento entre
Pessoas do Mesmo Sexo, Três Pareceres sobre a Inconstitucionalidade dos Artigos 1577.º e
1628.º, Alínea e), do Código Civil (autores: Carlos Pamplona Corte-Real, Isabel Moreira, Luís
Duarte d’Almeida), Coimbra: Almedina, pp. 45 e ss.

(116) MIRANDA, Jorge, Manual de Direito Constitucional, t. II, 5.ª ed., Coimbra:
Coimbra Editora, 2003, pp. 289, 291 e 292. Em sentido diferente, defendendo que compete
ao legislador infra-constitucional optar por um determinado conceito de casamento, na
medida em que qualifica o casamento como um conceito constitucional exógeno, Miguel
Nogueira de Brito escreve: “considerar inconstitucional uma norma legislativa que consagre
o casamento entre pessoas do mesmo sexo seria uma atitude com escasso apoio na
Constituição, tal como o é considerar inconstitucional a norma em vigor que o exclui”. Cf.
Brito, Miguel Nogueira de, “Casamento Civil e Dignidade dos Homossexuais” in Casamento
entre Pessoas do Mesmo Sexo – Não ou Sim? (autores: Miguel Nogueira de Brito e Pedro
Múrias), Lisboa: Entrelinhas, 2008, p. 59.

(117) Como por exemplo sucedeu em Espanha, em 2005, quando a Lei 13/2005, de 1 de
Julho, pela qual se modifica o Código Civil em matéria de direito a contrair casamento,
acrescentou um segundo parágrafo ao art. 44.º do Código Civil, segundo o qual “o casamento
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ção, entretanto efectuada, tornou realidade a previsão feita por
Miguel Vale de Almeida: a de que “o acesso ao casamento civil por
parte de pessoas do mesmo sexo é o próximo passo no processo de re-
significação da cultura que nos habituámos a ver como estando assente
no casal heterossexual, assimétrico, monogâmico, eterno, ‘bi(o)-
-reprodutivo’ e reprodutor da homofobia” (118). Um próximo passo –
que defendemos – seria o da abolição do casamento enquanto contrato
regulado pelo Direito Civil. Fazemos nossas, nesta matéria, as palavras
de Nietzsche, ainda que pronunciadas em contexto histórico muito
diverso: “o casamento moderno perdeu o seu sentido – em consequência
deve ser abolido” (119).

Se analisarmos a actual noção de casamento constante do nosso
Código Civil, concluímos ser o casamento “o contrato celebrado entre
duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma plena
comunhão de vida, nos termos das disposições deste Código” (120). Se

terá os mesmos requisitos e efeitos quando ambos os contraentes sejam do mesmo ou de
diferente sexo”. Expressivas foram, na matéria, as palavras do então primeiro-ministro
espanhol, José Luís Rodriguéz Zapatero, ditas no plenário do Congresso: “No estamos
legislando, Señorias, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliado las oportunidades
de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros
amigos y para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente,
porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros”. Cf., sobre esta
alteração legislativa, ALMEIDA, Miguel Vale e, “O Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo.
Sobre ‘Gentes Remotas e Estranhas’ numa ‘Sociedade Decente’”, Revista Crítica de Ciências
Sociais, n.º 76, Dezembro de 2006, pp. 17 e ss., e FERNÁNDEZ, Pedro A. Talavera,
Fundamentos para el Reconocimiento Jurídico de las Uniones Homosexuales. Propuestas de
Regulación en España, Madrid: Editorial Dykinson, 1999, pp. 79 e ss.

(118) Cf. ALMEIDA, Miguel Vale de, O Casamento entre Pessoas do Mesmo Sexo: Um
Esboço do Debate no Espaço Público, pp. 13 - 14. Disponível em http://casamentocivil.org/
casamentocivil/

(119) NIETZSCHE, Friedrich, O Crepúsculo dos Ídolos ou como se Filosofa às Martela-
das, tradução de Delfim Santos, Lisboa: Guimarães Editores, 1985.

(120) Cf. o art. 1577.º do Código Civil, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 9/2010,
de 31 de Maio. O Tribunal Constitucional pronunciou-se, a requerimento do Presidente da
República e em sede de fiscalização preventiva da constitucionalidade pela não
inconstitucionalidade das normas do  artigo 2.º do Decreto n.º 9/XI, da Assembleia da
República, que esteve na origem desta alteração ao regime do casamento. Neste Acórdão, o n.º
212/2010 de 8 de Abril de 2010, pode ler-se que “a comunhão de vida entre duas pessoas,
caracterizada pela partilha e entreajuda, num percurso de vida comum juridicamente discipli-
nado, com carácter tendencialmente perpétuo, também está naturalmente ao alcance de duas
pessoas do mesmo sexo que assim queiram vincular-se, uma para com a outra e perante o
Estado, e serem como tal reconhecidas pela comunidade”. Na origem do Decreto n.º 9/XI que
permite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, esteve a Proposta de Lei 7/XI
apresentada pelo Governo Socialista à Assembleia da República em 21 de Dezembro de 2009.
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decompusermos esta noção verificaremos, em primeiro lugar, ser o
casamento um contrato, ou seja, um acordo de vontades celebrado pelas
partes no âmbito da sua autonomia privada, mas cujo conteúdo elas não
têm a faculdade de fixar livremente, uma vez que este se encontra
taxativamente definido na Lei Civil.

Concluímos, seguidamente, formular o legislador português uma
exigência numérica: os contraentes apenas podem ser em número de
dois e não de três, quatro ou cinco. Estão assim excluídas da noção de
casamento a poligamia, ou mesmo a “simples” bigamia. Esta última é,
aliás, considerada crime punível com prisão ou multa pelo artigo 247.º
do Código Penal. Exigências adicionais são feitas pelo legislador civil,
em matéria de capacidade para contrair casamento, constituindo impe-
dimentos matrimoniais a idade inferior a dezasseis anos, o parentesco
em linha recta ou no segundo grau da linha colateral (121).

São pois e à luz do Direito Civil vigente inexistentes ou inválidos os
casamentos celebrados entre mais de duas pessoas, os incestuosos ou os
contraídos por menores com menos de dezasseis anos.

Os same-sex marriages, desde que sejam celebrados por duas pes-
soas que tenham mais de dezasseis e não sejam parentes em linha recta
ou no segundo grau da linha colateral são, pois, juridicamente existentes
e válidos.

Tal não significa, no entanto, que gerem necessariamente uma
situação de vantagem para as pessoas que os celebram. Pode não ser
benéfico para o cidadão que o Estado defina, através da lei, que tipo de
relações entre adultos livremente consentidas deve ser juridicamente
protegido e que tipo de relações não o deve ser. Tal definição parece-nos
limitar o pleno exercício do direito de cada um a desenvolver livremente
a sua personalidade, e constituir uma intromissão indevida dos poderes
públicos na privacidade e intimidade individuais. Ou seja, e como
anteriormente escrevemos, “se uma lei ou um tribunal questionam quem
tem relações sexuais com quem, como e onde, ou se A é filho de B ou
de C, ou se D é o culpado da separação entre ele e E, ou se é esta a
culpada, se uma lei determina que certos relacionamentos sexuais são
lícitos e outros não, ou certos arranjos matrimoniais são admitidos e

(121) Cf. os art.s 1601.º e 1602.º do Código Civil.
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outros não, ou que o acesso à procriação medicamente assistida está
limitado a certos casais, ou a certas pessoas, ou em certas circunstân-
cias, o que está a fazer a ordem jurídica senão a regular a intimi-
dade?” (122).

 Cada pessoa deve ser livre de seguir o seu próprio caminho no
plano das relações (sexuais e outras) que pretende estabelecer com
outrem, não devendo a sua autonomia ser cerceada pelas regras rígidas
e indisponíveis que regulam o contrato de casamento. Claro que a
autonomia individual tem de ser exercida no respeito pelos direitos
fundamentais das outras pessoas e dentro dos limites estabelecidos
pela lei penal (por exemplo, têm de ser respeitados os limites mínimos
de idade sob pena de pedofilia) (123). Ou seja, se “por um lado o Estado
continua a arrogar-se legitimidade para interferir na organização dos
afectos, regulando a família e impondo uma certa ordem das pessoas
e das coisas, por outro reconhece uma reservada privacidade dos
cidadãos que só deve ser posta em causa se houver grave violência ou
abuso” (124).

Outro motivo pelo qual se defende a abolição do instituto do
matrimónio é exactamente o de ele configurar, como expressivamente
refere Cass Sunstein, um government-operated licensing scheme atra-
vés do qual é imposto aos cidadãos um conjunto de escolhas governa-
mentais (125). É extraordinariamente limitada a liberdade contratual das
partes na celebração do contrato de casamento: apenas lhes é dado

(122) BELEZA, Teresa Pizarro, “Prefácio” a ALMEIDA, São José, Homossexuais no
Estado Novo, Porto: Sextante Editora, 2010, p. 11. Em sentido diverso, na medida em que
defende a importância do Estado na regulação, fiscalização, promoção e facilitação das
funções próprias da família, escreve XAVIER, Rita Lobo, Ensinar Direito da Família, Porto:
Publicações da Universidade Católica, 2008, pp. 64-65.

(123) O crime de abuso sexual de crianças encontra-se previsto no art. 172.º (“Abuso sexual
de menores dependentes”) do Código Penal. Através desta incriminação protege-se o bem
jurídico liberdade de autodeterminação sexual o menor entre os 14 e os 18 anos. Cf.
ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de, Comentário do Código Penal à Luz da Constituição da
República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Lisboa: Universidade Católica
Editora, 2008, pp. 477 e ss.

(124) BELEZA, Teresa Pizarro (2003), “Sexualidade e Lei: a Liberdade Sexual e os Seus
Limites” in A Sexologia – Perspectiva Multidisciplinar, Vol. II (coordenadores: Lígia Fonseca,
Catarina Soares e Júlio Machado Vaz), Coimbra: Quarteto Editora, p. 187.

(125) SUNSTEIN, Cass R., The Right to Marry, Chicago Public Law and Legal Theory
Working Paper n.º 76, The Law School of the University of Chicago, p. 7. Este documento
encontra-se disponível em: http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/index.html
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optar por um dos regimes de bens previstos no Código Civil (126), têm
forçosamente de dar os passos processuais previstos neste diploma para
o efeito (127)...

Acresce não satisfazer hoje o matrimónio algumas das funções que
tradicionalmente lhe eram associadas e que justificavam, em parte, a sua
existência: o ser condição necessária para se ter relações sexuais “legí-
timas” e filhos também “legítimos”. Hoje reconhece-se serem todas as
pessoas titulares do direito à autodeterminação sexual que, a partir de
uma determinada idade, pode ser exercido dentro ou fora de uma relação
conjugal e, segundo a Constituição da República, os filhos nascidos fora
do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de qualquer
discriminação (128).

Outra função que lhe era assinalada era a de, pelo seu carácter
simbólico, contribuir para a estabilidade das relações entre duas pessoas,
o que se considerava produzir efeitos benéficos para as mesmas e para
a respectiva descendência. Actualmente, com a possibilidade de disso-
lução do casamento por divórcio a qualquer momento a partir da sua
celebração (129), este passou a traduzir menos um “estado” do que uma
simples “posição contratual” livremente abandonada pelas partes se
assim o desejarem. A estabilidade de uma relação resulta pois da
vontade dos cônjuges em viverem em “plena comunhão de vida” e não
da lei que rege o instituto em análise.

Associada à eventual precariedade do vínculo matrimonial está a
necessidade de se prover à adequada protecção socioeconómica do
cônjuge ou dos filhos que careçam de alimentos durante e após a sua

(126) Cf. os arts. 1717.º e seguintes do Código Civil. Como expressivamente escreve Nuno
de Salter Cid: “Supostamente, mesmo do ponto de vista ‘civil’, quem se casa não quer apenas
instaurar solenemente uma vida a dois sob o mesmo tecto; para isso não é necessário contrair
casamento, basta fazer uma festa de inauguração ou celebração de união de facto. No mínimo,
se quisermos socorrer-nos da bem pensada noção de casamento que oferece a nossa lei, quem
se casa vincula-se a “constituir família mediante uma plena comunhão de vida, nos termos das
disposições’ do Código Civil (artigo 1577.º deste Código), fica voluntariamente sujeito à
aplicabilidade de numerosas disposições incluídas nesse e noutros diplomas legais; isso
confere-lhe direitos, é certo, mas impõe-lhe não poucos deveres e limitações”. Cf. SID, Nuno
de Salter, A Comunhão de Vida à Margem do Casamento: Entre o Facto e o Direito, Coimbra:
Almedina, 2005, pp. 532-533.

(127) Vide, nomeadamente, os art.s 1610.º a 1614.º do Código Civil.
(128) Cf. o art. 36.º, n.º 4 da Constituição da República.
(129) Cf. o art. 1775.º, n.º 1 do Código Civil.
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dissolução. Uma vez mais parece-nos que essa protecção pode ser asse-
gurada de forma mais eficaz através de normas estranhas ao contrato de
casamento, nomeadamente através de normas penais – por exemplo
através da reformulação do artigo 250.º (“Violação da obrigação de
alimentos”) do Código Penal, que sanciona a violação da obrigação de
alimentos.

Não podemos ainda e também esquecer o “passado de desigualdade”
que sempre acompanhou o instituto do casamento. A mulher ocupou, no
nosso Direito, até à década de setenta do século passado, uma marcada e
evidente posição de inferioridade na relação conjugal (130). Não obstante
os progressos entretanto ocorridos no plano jurídico, a realidade dos
factos é-lhe ainda desfavorável – basta pensar na difícil conciliação da
vida profissional com a familiar da generalidade das mulheres portugue-
sas. Se o contrato de casamento deixasse de ser celebrado, talvez pudes-
sem existir relações mais paritárias entre as pessoas.

O casamento contribui, por fim, para a divisão da sociedade em dois
grandes grupos com um estatuto jurídico e mesmo simbólico diferente: o
dos “casados” e o dos “não casados”. O estatuto atribuído ao segundo grupo
tende a ser de desfavor, seja qual for o plano considerado. Tal situação de
desvantagem cessaria se, no plano jurídico, desaparecesse o instituto do
casamento. Mas, sobretudo, esta divisão estanque da sociedade limita o
leque das possibilidades – oportunidades – ao dispor de cada um em matéria
de relacionamentos pessoais. Gera estereótipos dos quais as pessoas têm
dificuldade de se libertar e que lhes entravam, por vezes, o legítimo
exercício dos seus direitos, nas mais variadas esferas da sua vida.

Defendemos pois, pelos motivos aduzidos, o desaparecimento de iure
condendo do instituto do matrimónio – defendemos que esta seja uma área
em que o Direito formal e estadual se retire, sendo substituído pela
eventual intervenção de outras instâncias (por exemplo religiosas) ou
sendo o espaço deixado livre ocupado pelo primado dado à autonomia
individual de cada cidadão e a cada cidadã no que concerne à sua vida
privada e familiar. Essa desregulamentação permitiria às pessoas liberta-
rem-se do controlo estadual numa dimensão fundamental das suas vidas:

(130) Vide, na matéria, BELEZA, Maria Leonor, “O Estatuto das Mulheres na Constituição”
in Estudos sobre a Constituição, vol. 1, Lisboa: Livraria Petrony, 1977, pp. 63 e ss., e
BELEZA, Maria Teresa Couceiro Pizarro, Mulheres, Direito, Crime ou A Perplexidade de
Cassandra, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, pp. 109 e ss.
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a do livre estabelecimento e delimitação das relações que pretendem ter
com os outros no plano afectivo e sexual.

9. O direito de constituir família

Na generalidade dos textos jurídicos analisados, o direito a constituir
família encontra-se associado ao direito a casar, sendo ambos, com
frequência, reconhecidos num mesmo artigo (131). No entanto, no nosso
ordenamento jurídico-constitucional estes direitos são autónomos, no
sentido de que a celebração do casamento não é condição necessária
para que se possa constituir família, uma vez que, como referimos, os
filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser
objecto de discriminações negativas.

Não se pode também afirmar que a Constituição consagra como
único modelo de família “legítima” a família nuclear com filhos meno-
res (132). Se a Constituição não protege um e único modelo de família,
poder-se-á incluir no conteúdo do direito a constituir família o recurso
por parte, respectivamente, de casais lésbicos e de casais gays à
inseminação artificial com dador e à maternidade de substituição? E
poderão recorrer à adopção conjunta de uma criança?

O recurso à procriação medicamente assistida por parte de casais de
lésbicas traduz-se, em regra, na utilização de gâmetas de dador, em
princípio anónimo, a fim de um dos membros do casal poder engravidar.

O acesso às técnicas de procriação medicamente assistida foi objecto
de regulamentação detalhada no nosso país, pela Lei n.º 32/2006, de 26
de Julho (133). No âmbito de aplicação material deste diploma encon-

(131) Assim sucede, por exemplo, no art. 36.º da Constituição da República Portuguesa, no art.
9.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no art. 16.º da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, e no art. 23.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos.

(132) Vide, na matéria, MEDEIROS, Rui, 2010, p. 813, onde escreve que o legislador
constitucional, “no artigo 36.º, parece inviabilizar uma leitura que faça depender a constituição da
família da celebração de um casamento, revelando assim abertura à pluralidade e diversidade das
relações familiares no nosso tempo”.

(133) Anteriormente apenas o Decreto-Lei n.º 319/86, de 25 de Setembro, determinava que não
deveria ser efectuada a inseminação com sémen fresco de dador, atento o risco de transmissão de
doenças para a mãe e para o nascituro, e que os actos requeridos pelas técnicas de procriação
medicamente assistida deveriam ser praticados sob a responsabilidade de um médico e em
organismos expressamente autorizados para o efeito pelo Ministério da Saúde. Remetia-se, no
entanto, para ulterior regulamentação, as condições de que dependia a referida autorização e as
sanções a que ficavam sujeitas as pessoas que não as satisfizessem, regulamentação essa que
nunca foi adoptada.
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tram-se, nomeadamente, abrangidas a Inseminação Artificial, a Fertili-
zação In Vitro e a Injecção Intracitoplasmática de Espermatozóides.
Estas técnicas podem ser executadas com recurso a dação de gâmetas
masculinos. Esse recurso apenas é permitido a título subsidiário, não
constituindo um método alternativo de procriação, i.e., só pode verifi-
car-se “mediante diagnóstico de infertilidade ou ainda, sendo caso disso,
para tratamento de doença grave ou de risco de transmissão de doenças
de origem genética, infecciosa ou outras” (134). Só podem beneficiar
destas técnicas as pessoas que, tendo pelo menos dezoito anos e não se
encontrando interditas ou inabilitadas por anomalia psíquica, sejam
casadas e não se encontrem separadas judicialmente de pessoas e bens
ou separadas de facto ou que, não o sendo, e pertencendo a sexo
diferente, “vivam em condições análogas às dos cônjuges há pelo menos
dois anos” (135).

O recurso, em particular, à dádiva de espermatozóides, só é permi-
tido quando face aos conhecimentos médico-científicos disponíveis
“não possa obter-se gravidez através do recurso a qualquer outra técnica
que utilize os gâmetas dos beneficiários”, apenas se podendo proceder
à inseminação com sémen de dador quando à luz daqueles conhecimen-
tos “não possa obter-se gravidez através de inseminação com sémen do
marido ou daquele que viva em união de facto com a mulher a
inseminar” (136).

Sendo permitido o casamento civil entre duas mulheres (e tendo o
primeiro sido celebrado, na 7.ª Conservatória do Registo Civil de
Lisboa, no dia 7 de Junho de 2010), coloca-se a questão de saber se estas
podem aceder às técnicas de procriação medicamente assistida, uma vez
que se integram no grupo das pessoas casadas. Se forem inférteis ou
apresentarem o risco de transmissão de doença, nos termos acima
referidos, poderão beneficiar do recurso à dádiva de espermatozóides no
âmbito, por exemplo, da Fertilização In Vitro. Suscita-se, também, a

(134) Art. 4.º, n.º 2, da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho. Esta Lei foi regulamentada pelo
Decreto Regulamentar n.º 5/2008, de 11 de Fevereiro e pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2010,
de 26 de Abril.

(135) Art. 6.º (“Beneficiários”) do mesmo diploma.
(136) Arts. 10.º (“Doação de espermatozóides, ovócitos e embriões”) e 19.º (“Inseminação

com sémen de dador”).
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questão de saber se todos os casais de lésbicas não deverão ser conside-
rados inférteis à luz do conceito de infertilidade definido pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, que a identifica com “a ausência de gravidez após
dois anos de relações sexuais regulares e sem uso de contracepção” (137).
Há, ainda, a questão da admissibilidade do recurso a estas técnicas por
parte de mulheres, homossexuais ou não, que vivam sós.

Atentas as alterações legislativas recentemente ocorridas no âmbito
do contrato de casamento, parece-nos que a resposta a estas questões
terá de ser dada através da interpretação conjugada dos artigos 1.º
(princípio da dignidade da pessoa humana), 13.º (princípio da igualda-
de), 26.º (direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da persona-
lidade), 36.º (direito a constituir família), 67.º (direito da família à
protecção da sociedade e do Estado) e 68.º (protecção da maternidade e
da paternidade) da Constituição da República. Só assim poderemos
saber se as uniões homossexuais beneficiam de uma garantia constitu-
cional específica a título de direito à constituição da família, e se as
mulheres com uma orientação sexual “diferente” são titulares de uma
liberdade fundamental a procriar.

Esta liberdade tem uma vertente negativa (o direito a não ter filhos,
nomeadamente através do recurso à contracepção) que não nos interessa
para a questão que estamos a analisar, e uma vertente positiva, que se
traduz numa liberdade de ter filhos. A liberdade de procriar torna
inconstitucionais as políticas de esterilização forçada, ou de coacção à
interrupção voluntária da gravidez ou, ainda, de limitação do número
possível de filhos por casal. Tal como sucede com os outros direitos,
liberdades e garantias, esta liberdade não é absoluta, colocando-se a
questão de saber onde situar os seus limites (138).

Significa a liberdade fundamental de procriar que apenas se poderá
ter filhos através de relações sexuais entre pessoas de sexo diferente? A

(137) Vide, sobre este ponto, DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE, Saúde Reprodutiva.
Orientações, Lisboa: Direcção Geral de Saúde, 2008.

(138) Segundo Jorge Duarte Pinheiro os limites intrínsecos desta liberdade “correspondem
ao fim do direito em que ela se inscreve, fim que não é meramente egoísta nem imediatista:
o direito de procriar é concedido para a formação de um grupo (composto por pai e filho) em
que o interesse mais ponderoso é o da criança”. E, nos limites extrínsecos desta liberdade,
destaca “a liberdade de não procriar da outra pessoa que se relaciona com aquela que pretende
ter um filho”. Cf. PINHEIRO, Jorge Duarte (2009), O Direito da Família Contemporâneo, 2.ª
edição, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2009, pp. 104-105.
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resposta afirmativa a esta questão implicaria que os casais heterosse-
xuais inférteis não poderiam aceder às técnicas de procriação medica-
mente assistida, nem o poderiam fazer os casais de lésbicas que, sem
recurso a gâmetas de dador, se encontram impossibilitadas de se reproduzir.

A legislação em vigor consagra, no entanto e como referimos, no
âmbito do direito a ter filhos, o direito a recorrer às técnicas de
procriação medicamente assistida. Mas quem será titular deste direito e
a que condições se encontra sujeito o seu exercício? As técnicas de
procriação medicamente assistida não constituem um método alternativo
de procriação, não podendo as pessoas escolher, como bem lhes aprouver,
entre a reprodução natural e a medicamente assistida. São, como referi-
mos, apenas um método subsidiário de procriação, que só pode ser
utilizado quando estiverem preenchidos determinados requisitos legal-
mente fixados.

Alguns autores (139) defendem a restrição do direito a procriar no caso
de casais de pessoas com orientação sexual “diferente”, com base no
interesse superior da criança e no direito desta a beneficiar da estrutura
biparental da filiação, composta por um pai e por uma mãe (140). Segundo
esta posição, não é legítima a inseminação artificial de mulher solteira
e ou não heterossexual, nem a inseminação de mulher viúva com
esperma do marido falecido (141).

(139) Vide., neste sentido, COELHO, Francisco Manuel Pereira, “Procriação Assistida com
Gâmetas do Casal” in Procriação Assistida, Colóquio Interdisciplinar (12-13 de Dezembro de
1991), Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1993, p. 25, OTERO,
Paulo, Direito da Vida Relatório sobre o Programa Conteúdo e Métodos de Ensino, Coimbra:
Almedina, 2004, p. 158.

(140) Esta disposição foi, por exemplo, defendida pela Comissão para o Enquadramento
Legislativo das Novas Tecnologias constituída no âmbito do Ministério da Justiça em 1986.
Cf. COMISSÃO PARA O ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS, Utilização de Técnicas de Procriação Assistida (Projectos), Coimbra:
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1990, p. 27. Esta posição é também
defendida por LEITE, Eduardo de Oliveira, “Adopção por Homossexuais: Adultocentrismo x
Interesse das Crianças” in Pessoa Humana e Direito (coordenação: Diogo Leite de Campos e
Silmara Juny de Abreu Chinellato), Coimbra: Almedina, 2009, pp. 97 e ss. Sobre este ponto
cf., ainda, BAINHAM, Andrew, “Homosexual Adoption”, Cambridge Law Journal, n.º 67,
2008, pp. 479 e ss.

(141) Vide, na matéria, OLIVEIRA, Guilherme de, “Procriação com Dador. Tópicos para uma
Intervenção” in Procriação Assistida, Colóquio Interdisciplinar (12-13 de Dezembro de 1991),
Coimbra: Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,
1993, p. 34, e PINHEIRO, Jorge Duarte, Direito da Família e das Sucessões, vol. II, Lisboa:
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2005, p. 57. A inseminação post
mortem é ilícita à luz do disposto no art. 22.º da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho.
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Outros autores, entre os quais nos incluímos, consideram, pelo
contrário, não ser legítima a aludida restrição ao direito a ter filhos. São
vários os motivos pelos quais não consideram justa a recusa do acesso
de mulheres sós ou parte de um casal homossexual às técnicas de
procriação medicamente assistida.

É, desde logo, questionável a existência de um direito da criança a uma
família biparental – será fundado num pretenso Direito Natural? Mesmo
que se aceitasse a existência desse direito, sempre seriam múltiplas as
situações em que o mesmo não seria respeitado e que são consideradas
legítimas pela nossa sociedade: aquelas em que o pai morre durante a
gestação, ou em que a mãe se recusa a revelar a identidade do homem com
quem teve relações sexuais. Acresce ainda que tem vindo a aumentar no
nosso país o número de famílias monoparentais em consequência do
aumento ocorrido na última década na taxa de divórcio, da maternidade
adolescente e do número de mulheres que optam por ter um filho fora de
qualquer relação duradoura (142).

 Não é ainda líquido ser a inseminação com recurso a dador preju-
dicial ao interesse do filho, dado ser este muito desejado pela mãe e não
ser possível a sua existência se esta não recorrer a um banco de sémen.
Se se encarar a vida como um valor positivo no plano jurídico, sempre
se terá de concluir ser preferível para o filho nascer, ainda que por
inseminação artificial, a não nascer. Note-se ainda ser tal restrição ao
direito a procriar contrária à filosofia adoptada pelo legislador ao
reconhecer o direito a adoptar à mulher (como ao homem) solteira, seja
qual for a sua orientação sexual (143).

(142) Como já em 2005 escrevia Carlos Pamplona Corte-Real, “curioso será notar que o
direito a procriar artificialmente não é, e geral, reconhecido às mães solteiras ou a casais
homossexuais unidos de facto, sem que se consigam vislumbrar razões jurídicas convincentes
para um tal entendimento, já que as famílias monoparentais proliferam (atenta até a evolução
da filosofia divorcista), para além de que a Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio, veio tutelar
juridicamente as uniões de facto homossexuais, em termos similares às demais”. Cf. CORTE-
-REAL, Carlos Pamplona, “Os Efeitos Familiares e Sucessórios da Procriação Medicamente
Assistida (P.M.A.)” in Estudos de Direito da Bioética (coordenador: José de Oliveira
Ascensão), Coimbra: Almedina, 2005, p. 102.

(143) Cf. o art. 1979.º, n.º 2, do Código Civil. Referindo-se à adopção singular, Clara
Sottomayor escreve: “A família é um lugar de afecto e a qualidade do afecto não depende do
número de pessoas que a compõem mas da potencialidade afectiva da pessoa que cuida da
criança no dia-a-dia, a qual é perfeitamente avaliável, a priori, por critérios científicos e
verificável no período de pré-adopção”. Cf. SOTTOMAYOR, Maria Clara, “A Adopção Singular
nas Representações Sociais e no Direito” in Abandono e Adopção (autores: Eduardo Sá, Maria
Clara Sottomayor, Isabel Rosinha e Maria João Cunha), Coimbra: Almedina, 2005, pp. 207-208.
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Aceitamos, portanto, o princípio da admissão da inseminação artifi-
cial com esperma de dador, bem como que o conteúdo do direito a
procriar compreende o direito das mulheres com orientação sexual
“diferente” a recorrer às técnicas de procriação medicamente assistida.

Propomos, em conformidade com esta posição, a alteração de várias
normas da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho e do Código Civil. No que
concerne ao primeiro destes diplomas deveriam, de iure condendo, ser
alteradas as normas susceptíveis de originar situações de discriminação
em razão da orientação sexual, como sejam as constantes do aludido
artigo 19.º (“Inseminação com sémen de dador”).

No Código Civil, referimo-nos em particular às normas que regulam
a matéria da filiação. Com efeito, do ponto de vista jurídico, a criança
nascida por inseminação com dador, apenas teria uma mãe, a biológica,
uma vez que relativamente à mãe a filiação resulta do nascimento (144)
e, na legislação que regula a procriação medicamente assistida, se
determina não dever ser estabelecido qualquer vínculo de parentesco
entre a criança e o dador de gâmetas (145). Se, no entanto, a progenitora
biológica da criança viver em união de facto com outra mulher, e esta
pretender ser também “mãe” da criança nascida por inseminação artifi-
cial, parece-nos que esta sua pretensão deveria ser, no Direito a fazer,
tutelada. Deste modo, o artigo 1796.º (“Estabelecimento da filiação”) do
Código Civil deveria ser alterado de forma a salvaguardar, em matéria
de maternidade, a situação análoga à contida, em matéria de fundamento
da paternidade, no número três do artigo 1839.º do Código Civil (146).
O artigo 1796.º passaria deste modo a conter um número que determi-
nasse: “não é permitida a impugnação da maternidade com fundamento
em inseminação artificial à parceira que nela consentiu”.

(144) Cf. o art. 1976.º, n.º 1, do Código Civil.
(145) Cf. o art. 21.º (“Exclusão da paternidade do dador de sémen”) da Lei n.º 32/2006, de

26 de Julho.
(146) Segundo o qual “Não é permitida a impugnação da paternidade com fundamento em

inseminação artificial ao cônjuge que nela consentiu”. Vide, sobre este artigo, e questionando
a solução nele contida porque ofensiva do direito à historicidade pessoal, GUIMARÃES, Ana
Paula, Alguns Problemas Jurídico-Criminais da Procriação Medicamente Assistida, Coimbra:
Coimbra Editora, 1999, pp. 45 e ss. De igual modo Paulo Otero considera dever considerar-
-se inconstitucional a regra do anonimato do dador do material genético. Cf. OTERO, Paulo,
Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano: Um Perfil Constitucional da
Bioética, Coimbra: Almedina, 1999, pp. 72 e ss.
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Esta solução poria termo a uma discriminação injusta entre casais
heterossexuais e homossexuais que recorrem à procriação medicamente
assistida, uma vez que relativamente aos primeiros opera uma presunção
de paternidade jurídica não fundada na paternidade biológica e relativa-
mente aos segundos não existe uma presunção de maternidade jurídica
não fundada na maternidade biológica (147).

De igual modo nos parece ser de modificar o artigo 1803.º (“Menção
da Maternidade”) do Código Civil no sentido de poderem ser indicadas
duas maternidades no registo: a da mãe que é simultaneamente mãe
biológica e social e a da mãe apenas social. Tal permitiria que ambas
pudessem exercer conjuntamente as responsabilidades parentais (neste
caso maternais) relativamente à criança nascida por inseminação artifi-
cial heteróloga. Consideramos ainda, na mesma linha de ideias, deverem
ser alterados os artigos 1875.º e 1876.º do Código Civil para que a
criança nascida com recurso à procriação medicamente assistida possa
usar os apelidos de ambas as mães.

Se passarmos para a análise do conteúdo do direito a procriar das
pessoas ou casais gay, esta assume contornos mais controversos do que
no caso das lésbicas. Com efeito, estas, para terem filhos, apenas
necessitam da dação de gâmetas masculinos, realizando elas mesmas a
gestação. Pelo contrário, os gays necessitam não apenas da dação de
ovócitos, mas também de uma mulher que se encarregue da gestação do
feto, o que coloca novos e diferentes problemas ético-jurídicos.

O enquadramento jurídico desta questão implica, em regra, a celebra-
ção de um contrato de gestação por conta de outrem. Esse contrato
consiste no acordo pelo qual uma mulher se obriga a suportar a gravidez
por conta de outrem e a entregar a criança após o parto. A mãe de
substituição pode ou não ceder os ovócitos necessários à fertilização, e
se o casal que “encomendou” a criança for gay um dos seus membros,
em regra, fornece os gâmetas masculinos.

Se tiver ocorrido dação de ovócitos a criança terá duas mães: a
biológica e a de gestação. Se não tiver ocorrido essa dação terá apenas

(147) Foi aliás esta a conclusão a que chegou o Tribunal Constitucional Sul Africano no
acórdão J and B vs Director General: Department of Home Affairs, emitido em 28 de Março
de 2003 e que versava sobre uma norma de conteúdo semelhante ao do número três do artigo
1839.º do Código Civil Português. Este acórdão encontra-se disponível em: http://www.saflii.org
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uma mãe que contribuiu com o seu material genético, assegurou a
gestação, e dará à luz a criança. Se tiver ocorrido dação de gâmetas
masculinos, a criança terá dois pais biológicos e dois pais legais. Se não
tiver ocorrido, terá apenas um pai biológico, que em princípio também
será o pai legal (se a mãe de substituição não for casada ou se sendo-o
declarar na altura do nascimento que o filho não é do marido) e outro pai
social, o homem que vive em união de facto com o seu pai.

Vamos considerar, para efeitos de regulação jurídica, apenas a
situação mais frequente: aquela em que um casal gay encomenda a uma
mulher que também cede o ovócito necessário à fertilização, a gestação
de uma criança. Este acordo pode ser pago ou gratuito.

Existe, no nosso país, regulamentação específica na matéria em
apreço, sendo considerado nulos, pelo artigo 8.º da Lei n.º 32/2006, de
26 de Julho, os negócios jurídicos de maternidade de substituição,
realizados a título gratuito ou oneroso.

Na Doutrina podemos encontrar duas posições fundamentais quanto
à aceitabilidade no nosso sistema jurídico dos contratos de gestação por
conta de outrem.

Parte da Doutrina defende — e defendia já antes da adopção do
aludido diploma - dever ser sempre proibida a maternidade de substitui-
ção, devendo o respectivo contrato ser considerado nulo e de nenhum
efeito. Fundamenta a sua posição na ideia de que é inadmissível perante
o nosso Direito Civil uma renúncia prévia e privada à maternidade a qual
não pode ser objecto de acordo ou negociação (148). Refere ainda que o
acordo, se for pago, se traduz numa instrumentalização da mãe de
substituição cujo corpo é visto como um meio de gestação de filhos de
terceiros, e da própria criança, que nasce para satisfazer interesses que
não os seus, os dos seus progenitores legais. Ao violar o princípio
kantiano da não instrumentalização do ser humano que deve ser tratado
sempre como um fim em si mesmo e não como um meio, o aludido
acordo viola o valor primordial da ordem jurídica portuguesa: o do
respeito pela eminente dignidade da pessoa humana. Ao violar um
princípio de ordem pública, o contrato é nulo (149).

(148) Cf., neste sentido, BARBAS, Stella Marcos de Almeida Neves, Direito ao Património
Genético, Coimbra: Almedina, 1998, pp. 155-156.

(149) Cf. o art. 280.º, n.º 2, do Código Civil.
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Outra posição doutrinal (150) existente na matéria e que é a que
defendemos, embora recuse a maternidade de substituição onerosa (que
pode traduzir uma “coisificação da criança”) (151) aceita-a a título
gratuito, ou seja, se a mãe de substituição apenas for ressarcida de
algumas das despesas efectuadas durante a gravidez. A favor do acordo
gratuito de maternidade de substituição invoca-se o já referido interesse
da criança em vir a existir, a ser titular do direito à vida. A criança é
muito desejada pelos seus pais sociais que a poderão educar de forma a
propiciar-lhe um desenvolvimento harmonioso da sua personalidade – a
generalidade dos estudos realizados na matéria demonstra, como referi-
mos, não ser prejudicial à criança ser educada por dois progenitores do
mesmo sexo. Aduzem ainda que muitas crianças nascidas em casais
heterossexuais estáveis o são por motivos narcisistas, para satisfazer o
desejo dos pais em terem descendência biológica e não como um fim em
si mesmas. Ou, por fim, que o acesso à maternidade de substituição
constitui a única forma de os gays poderem ver respeitado o seu direito
a ter filhos que sejam biologicamente “seus”. Com efeito, a criança que
nascesse seria em princípio portadora de metade do património genético
do casal gay.

Aliás, sendo aceite por parte da Doutrina o referido princípio do
acesso por mulheres lésbicas à inseminação artificial com dador, e
atento o facto de a Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho não excluir do seu
campo de aplicação material as mulheres lésbicas casadas e inférteis, os
casais de gays serão objecto de uma discriminação negativa em matéria
de procriação relativamente a estas, se lhes for vedado o acesso à
maternidade de substituição. Se for considerado lícito às mulheres
homossexuais reproduzirem-se, porque não o há-de ser aos homens
homossexuais? O interesse superior da criança a nascer, valor prevalente
na matéria, não poderá ser respeitado em ambos os casos?

A ser, de iure condendo, considerado legítimo o recurso à materni-
dade de substituição, uma vez mais várias normas do aludido diploma e

(150) Vide, nomeadamente, RAPOSO, Vera Lúcia, De Mãe para Mãe, Questões Legais e
Éticas Suscitadas pela Maternidade de Substituição, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 6.

(151) OLIVEIRA, Guilherme de, “Mães ‘Hospedeiras’. Tópicos para uma Intervenção” in
Procriação Assistida, Colóquio Interdisciplinar (12-13 de Dezembro de 1991), Coimbra: Centro
de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1993, p. 67.
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do Código Civil teriam de ser alteradas. O referido artigo 8.º (“Mater-
nidade de substituição”) da Lei n.º 32/2006, de 26 de Julho, deveria ser
alterado no sentido de não considerar nulos os negócios jurídicos de
maternidade de substituição gratuitos em que a mulher se dispusesse a
suportar a gravidez por conta de um casal gay e a entregar-lhe a criança
após o parto (152). De igual modo, a aludida norma do número três do
artigo 1839.º do Código Civil deveria ser modificada no sentido de não
ser permitida a impugnação da paternidade com fundamento em pro-
criação medicamente assistida ao parceiro que nela consentiu. O número
dois do artigo 1796.º deveria presumir a paternidade também em relação
ao homem que vivesse em união de facto com o pai. Deveriam ainda ser
revistos os artigos do Código Civil relativos ao nome do filho para que
lhe pudessem ser atribuídos os apelidos dos dois pais: o biológico e
jurídico e o apenas jurídico.

Estas alterações contribuiriam para o reconhecimento, pelo Direito
Português, do direito a constituir família sem discriminações em razão
da orientação sexual.

10. Considerações finais

Esta particular forma de discriminação, a que toma como pretexto a
orientação sexual, faz-se sentir, como analisámos, em múltiplas verten-
tes da vida do indivíduo que se apresenta aos olhos dos outros como
sendo portador de uma orientação sexual marcada como “diferente” e
nessa medida como tal identificado. Os seus efeitos podem ser agrava-
dos pela coexistência, no mesmo indivíduo, de outros factores de
discriminação: por exemplo, se for de uma etnia não dominante, se for
mulher, idoso, portador de doença ou de deficiência (153).

(152) Aludindo, em geral, ao problema da licitude da gestação para outrem, Guilherme de
Oliveira escreve: “Não sigo a máxima extrema de que ‘só não é natural o que não se pode
fazer’, e não espero que a gestação para outrem se venha a tornar um sucesso generalizado. Mas
não será muito surpreendente que a razão humana vá reconhecendo, aqui ou acolá, algumas
vantagens na utilização do processo, para depois uma tolerância insuspeitada acabar por
admiti-lo, num ou noutro caso”. Cf. OLIVEIRA, Guilherme de, Mãe Há Só Duas! O Contrato
de Gestação, Coimbra: Coimbra Editora, 1992, p. 98.

(153) O que é reconhecido pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2007, de 22 de
Junho, que aprova o III Plano Nacional para a Igualdade – Cidadania e Género (2007-2010).
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Terminamos como começámos: com o questionar da existência de
uma identidade sexual pré-definida, fixa e imutável ao longo da vida do
sujeito, com base na qual ele é agrupado com outros que apresentam o
mesmo tipo de identidade no plano sexual. Em vez de se definir a pessoa
a partir da sua orientação e eventual actividade no plano sexual,
delineando o seu estatuto no plano jurídico a partir da mesma, não seria
preferível considerar a pessoa na sua globalidade, independentemente
da sua orientação sexual, criando-lhe as condições para poder expressar
as suas “diferenças” de forma livre?

Por que não entender o princípio da igualdade não como igualdade
de direitos entre homossexuais e heterossexuais, mas como o direito de
qualquer pessoa, individualmente considerada, dispor das condições
imprescindíveis para seguir o seu próprio caminho, no plano afectivo e
sexual, bem como nos outros planos da sua vida, para ser feliz?

Este passo de desconstrução da identidade sexual, ou outra, poderá
parecer paradoxal depois de tanto esforço de argumentação, activismo
e luta de reconhecimento positivo dessa mesma identidade. Mas
julgamos como certo que o aprisionamento das pessoas em identidades
pré-formatadas gera sempre, inevitavelmente, uma diminuição da sua
liberdade.

Usando a imagem do escritor Mia Couto (154), cada pessoa deveria
poder ser, plenamente, incluindo no plano jurídico, uma humanidade
individual. Escolhendo as suas diferenças pessoais com a máxima
liberdade, sem precisar de qualquer catálogo ou lista aprovada de
possibilidades categoriais.

(154) Mia Couto, Cada Homem é uma Raça, Caminho, 1990.


