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RESUMO
O objetivo do trabalho desenvolvido é promover uma discussão acerca dos conflitos
decorrentes do livre desdobramento da personalidade do homem, sob o aspecto dos direitos
da personalidade compreendidos na seara da integridade psíquica e moral do indivíduo.
Tendo em vista as diversas possibilidades de conflito, elegeu-se a discussão da liberdade de
opção sexual, com enfoque nos direitos dos homossexuais e da liberdade de crença.
Obviamente, ambas as liberdades acabam sofrendo certa relativização, na medida em que
muitas religiões não aceitam o homossexualismo, ou toleram tal conduta, mas a reputam
um pecado ou contrária aos desígnios de Deus. Tais situações devem ser cuidadosamente
analisadas, com destaque para as peculiaridades do caso concreto e com o auxílio das regras
de resolução de conflitos de direitos fundamentais.
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1. NOÇÕES GERAIS: CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS DA
PERSONALIDADE
O Novo Código Civil brasileiro, Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em
sua Parte Geral, trouxe uma inovação ao tratar “Dos Direitos da Personalidade” (arts.
11 a 21), tema este que já vinha sendo objeto de discussão há muito tempo; porém,
sem tratamento legal específico.
Para Adriano de Cupis, os direitos da personalidade seriam aqueles que têm
por objeto os modos de ser físicos ou morais da pessoa.2 Limongi França aduz que os
“direitos da personalidade dizem-se faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos
aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as suas emanações e
prolongamentos”.3
O Prof. Dr. Wanderlei de Paula Barreto entende “os direitos da personalidade
como cada uma das expressões determinadas do poder que tem a pessoa sobre o
todo ou sobre partes da sua integridade física, psíquica e intelectual, em vida e, em
alguns casos, após a morte, e que constituem um mínimo necessário e apto a garantir
a dignidade da pessoa e o amplo desenvolvimento da personalidade.”4
Rubens Limongi França propõe uma classificação, ou melhor, um
agrupamento dos direitos da personalidade de acordo com os aspectos que cada um
concernem, quais sejam, o físico, o intelectual e moral. Daí apresenta uma
classificação em: 1.o) direito à integridade física; 2o.) direito à integridade intelectual;
e, 3o.) direito à integridade moral. O direito à integridade intelectual abrangeria o
direito à liberdade de pensamento, o direito pessoal do autor científico e artístico e o
direito pessoal do inventor. Já, o direito à integridade moral compreenderia: a) o
direito à liberdade civil, política e religiosa; b) direito à honra; c) direito à

CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Adriano Vera Jardim e Antonio Miguel
Caeiro. Lisboa: Morais Edit., 1961, p. 15 ss.
3 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Manual de direito civil. 3. ed. V. 1. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1975, p. 403. Apud MATTIA, Fábio Maria de. Direitos da personalidade: aspectos gerais.
Revista Forense. V. 262, p. 80-88. p. 80.
4 In ALVIM, José Manuel de (coord.) Comentários ao novo código civil. Editora Revista Forense, 2004.
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honorificência; d) direito ao recato; e) direito ao segredo pessoal, doméstico e
profissional; f) direito à imagem; e, g) direito à identidade pessoal, familiar e social.5
De acordo com Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade poderiam
ser distribuídos da seguinte forma:
a) direitos físicos; b) direitos psíquicos; c) direitos morais; os primeiros
referentes a componentes materiais da estrutura humana (a integridade
corporal,compreendendo: o corpo, como um todo; os órgãos; os
membros; a imagem, ou efígie); os segundos, relativos a elementos
intrínsecos da personalidade (integridade psíquica, compreendendo: a
liberdade; a intimidade; o sigilo, etc.) e os últimos, respeitantes a atributos
valorativos (ou virtudes) da pessoa na sociedade (o patrimônio moral,
compreendendo: a identidade; a honra; as manifestações do intelecto). 6

É possível dizer que bastaria a distinção entre integridade física e moral, a
exemplo do posicionamento de Orlando Gomes e Serpa Lopes. 7 8
José Oliveira Ascenção propõe uma demarcação, baseada em três núcleos, a
fim de que se possa aferir a representação do “direito de personalidade”, donde
extrai as seguintes distinções: 1) os direitos de personalidade, em sentido estrito, ou
direitos à personalidade, assegurariam a base da personalidade, como os direitos à
existência e à integridade física; 2) os direitos à individualidade, que são direitos
pelos quais o homem se demarca socialmente; e, 3) os direitos ao desenvolvimento da

LIMONGI FRANÇA, Rubens. Op. cit, p. 87.
BITTAR, Carlos Alberto. Direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 17.
7 GOMES, Orlando. Direitos da personalidade. Revista Forense, vol. 216, ano 62, out/nov/dez/66, p. 510.
8 “A doutrina predominante, praticamente não adota a concepção unitária do direito à integridade do
homem, possuidor de um direito à integridade psicofísica, preferindo dar tratamento separado por
intermédio de duas tipificações, tutelando um direito à integridade física e um direito à integridade
psíquica, possuindo, ambos os direitos, a natureza de um direito de personalidade. Parece-nos que
essa dicotomia tradicional não consegue alcançar a ampla e verdadeira tutela que se deve outorgar à
pessoa humana, pois nenhum dos dois direitos, isoladamente, protege o direito à integridade do corpo
humano, o direito à saúde, de um modo geral, e um direito ao pudor, estando nesses inseridos o
direito à integridade psicofísica, visto de um modo unitário, abrange todos esses tipos e subtipos sob a
mesma denominação, tutelando esses direitos de uma vez só, já que a psique pertence à estrutura do
indivíduo, compõe a pessoa, integrando-se à própria personalidade e a tutela do indivíduo deve-se
fazer por inteiro como um todo.” SZANIAWSKI, Elimar. Os direitos da personalidade e sua tutela.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 351-352.
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personalidade, sendo que aí seriam compreendidas, genericamente, as liberdades.
Conclui o referido autor9:
O acento é agora dinâmico: a personalidade é também um projeto, que o
homem deve realizar em comunhão, mas também em autonomia.
Daqui resulta que só o que estiver eticamente fundado na pessoa cabe no
Direito da Personalidade. O que não atingir esta essência não passa os
umbrais deste ramo do direito. Porque só a densidade ontológica da
pessoa humana justifica a autonomização desta categoria e o regime a que
fica submetida.
Todo o direito da personalidade desemboca, assim, na garantia do
desenvolvimento da personalidade de cada um.
Desenvolvimento que supõe o silêncio, mas supõe também o outro.
Propicia a aventura pessoal de cada, mas num fundo que não pode deixar
de ser o da comunhão e da solidariedade.

Uma vez sendo assegurado a cada indivíduo a possibilidade de exercício e
defesa de todos estes direitos, é comum que se verifiquem colisões de direitos, isto é,
duas pessoas tentando exercer, ao mesmo tempo, direitos incompatíveis entre si
desde que tomados de forma absoluta. Obviamente, tais direitos sempre são
relativos, uma vez que podem sofrer restrição legal, ou, in concreto, na medida em
que os direitos fundamentais não podem ser afastados um em detrimento do outro,
primando-se pela preservação de seu núcleo essencial10.
Partindo-se desta premissa, dezenas de situações poderiam ser analisadas,
contudo, este trabalho analisará as hipóteses de colisão de direitos de homossexuais e
a liberdade religiosa. Por certo que não se tem a pretensão de apresentar respostas a
todos os questionamentos que serão formulados, mas, o objetivo primordial deste
ASCENSÃO, José Oliveira . Os direitos de personalidade no Código Civil brasileiro. Revista Forense,
v. 342. p. 128-129.
10 Conforme magistério de Capelo de Souza, “face à multiplicidade e complexidade das situações da
vida real, particularmente face às necessidades de defesa e de expansão das personalidades humanas
em convivência social, pode subsistir uma materialidade fáctico-jurídica em que as modalidades
possíveis de actividade material através das quais se realiza o exercício do direito geral de
personalidade ou dos direitos especiais de personalidade de uma certa pessoa sejam inconciliáveis ou
incompatíveis com as modalidades igualmente possíveis da actividade material correspondentes ao
exercício do direito geral da personalidade, dos direitos especiais de personalidade ou de outro direito
subjectivo por parte de outra pessoa. Isto, obviamente, no pressuposto de existirem validamente
ambos os direitos colidentes, por se preencherem no caso concreto os seus pressupostos formais e
axiológico-jurídicos, não se verificando, pois, uma situação de colisão aparente de direitos. “(SOUZA,
Valentim Aleixo Rabindranath Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra
Editora, 1995. p. 533)
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trabalho é o de apresentar questões provocativas, instigando a análise e discussão de
situações extremamente complexas.

2. O DIREITO AO LIVRE DESDOBRAMENTO DA PERSONALIDADE E A
CLÁUSULA GERAL DO DIREITO DA PERSONALIDADE
A doutrina, de um modo geral, consente no fato de que, sob o manto da tutela
dos direitos da personalidade, diversos direitos são protegidos, independentemente
da classificação utilizada ou adotada pelos autores.
Um exemplo seriam os direitos do autor, os quais são tutelados
independentemente de serem considerados como pertencentes à integridade
psíquica, intelectual, ou moral.
A idéia de desdobramento da personalidade é construção germanista,
fundamentada no art. 2o. da Constituição alemã, de 1949, o qual dispõe, que “toda
pessoa terá direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, na medida em
que não violar os direitos de outrem e não infringir a ordem constitucional ou a lei
moral”.11
Quanto ao conceito de desdobramento da personalidade, quer parecer que
este se refere à faculdade, assegurada a qualquer pessoa, de que sua personalidade
possa se desenvolver em seus aspectos físicos, psíquicos e morais de forma plena e
com a mais ampla liberdade possível.
Assim, ter-se-ia que seus elementos constitutivos seriam cada espécie das mais
diversas classificações propostas para os direitos da personalidade. Obviamente,
pode-se dizer que alguns elementos pressupõem essa discussão, qual seja, o
reconhecimento da proteção aos direitos da personalidade, tanto em termos de
legislação constitucional quanto infraconstitucional.

Artigo 2o. [Liberdade de ação; liberdade da pessoa; direito à vida] 1. Toda pessoa terá direito ao livre
desenvolvimento da sua personalidade, na medida em que não violar os direitos de outrem e não
infringir a ordem constitucional ou a lei moral. 2. Toda pessoa terá direito à vida e à integridade física.
A liberdade da pessoa será inviolável. Ninguém poderá interferir nesses direitos, senão em virtude de
lei.
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Elimar Szaniawski faz um estudo a respeito do desdobramento da
personalidade sob a perspectiva alemã, e conclui que “sob o fundamento ao livre
desdobramento da personalidade” a jurisprudência germanista “reconhece a
existência de uma esfera própria onde toda pessoa é, em princípio, livre nos seus atos
a fim de poder livremente desenvolver a sua personalidade”.12
O mesmo autor se refere à teoria da três esferas de Hubmann, baseada no
direito geral de personalidade, segundo o qual haveriam três círculos concêntricos
dentro dos quais se desdobraria a personalidade humana.13
Nestas possibilidades de desdobramento da personalidade é que a questão do
homossexualismo pode ser discutida, uma vez considerada como escolha ou opção
SZANIAWSKI, Elimar. Op. cit, p. 176.
“A jurisprudência alemã, em relação à proteção da vida privada, encontra-se edificada sobre a teoria
das esferas de Hubmann. O mencionado autor, em sua famosa obra Das Persönlichkeitsrecht, classificou
o direito geral de personalidade em três círculos concêntricos dentro dos quais se desdobraria a
personalidade humana. Teríamos assim como primeira e mais íntima das esferas, a Intimsphäre, ou
esfera íntima, que consiste na proteção dos indivíduos na sua própria pessoa, constitui o âmbito da
vida no qual o indivíduo pode manter-se em total segredo diante da coletividade. A esfera íntima
protege a pessoa inteiramente, ficando a mesma intocável aos olhos e ouvidos do público. A proteção
da esfera íntima, segundo o direito geral de personalidade, dá-se em grau absoluto. Apenas os que,
propositadamente, lançam a público aspectos de sua vida privada, de sua imagem ou de sua voz, não
poderão buscar a proteção da observação alheia. Esta esfera de proteção da intimidade cede, dando
lugar ao direito de usar o segredo de sua própria vida. A esfera secreta consiste no segundo círculo
concêntrico, denominado de Geheimnisphäre e está ligado à esfera anterior, a Intimsphäre. Essa esfera
secreta é mais ampla do que a esfera íntima pois, naquela, participam indivíduos que conhecem
determinados segredos da pessoa e destes fazem parte na vida cotidiana. Apenas a coletividade, em
geral, fica fora dos limites dessa esfera. Finalmente, existe um último círculo concêntrico onde se
desenvolve a personalidade da pessoa que é a esfera privada, a Privatsphäre, que é mais ampla do que
as esferas anteriores. Nessa esfera, localizam-se as proibições de divulgação de fatos cujo
conhecimento pertence a um determinado círculo de pessoas que não participem obrigatoriamente da
vida do indivíduo e que conheçam os seus segredos. Enquanto que na esfera secreta os familiares e
outras pessoas ligadas ao indivíduo participam de seus segredos, nessa última esfera, mais pessoas
conhecem da privacidade do indivíduo, ficando apenas de fora a coletividade que nada tem a haver
(sic; rectius ver) com a vida dessa pessoa. O Tribunal Constitucional (BVerfG) tem aplicado em seus
julgados a teoria das esferas de Hubmann na proteção da dignidade do homem diante do
conhecimento não desejado, de fatos seus, pelo público. Além das mencionadas esferas de proteção da
personalidade temos ainda a berufliche Sphäre, ou esfera da atividade profissional, que objetiva
proteger o direito de personalidade do indivíduo da apresentação pública, contra sua vontade, do
desempenho de sua atividade profissional, servindo como exemplo o aresto do Ober Landers Gerich(sic;
rectius Oberlandersgericth) de Schleswig, o Superior Tribunal Regional de Schleswig, que conheceu e
julgou como atentado ao direito geral de personalidade o empregador de um cassino que observava,
12
13
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sexual pelo indivíduo. Também, neste contexto, é que se podem discutir os conflitos
decorrentes das diversas possibilidades de desdobramento da personalidade, a
exemplo da liberdade de crença em conflito com a opção homossexual.

3.
O
HOMOSSEXUALISMO
COMO
DESDOBRAMENTO
DA
PERSONALIDADE
A origem etimológica da palavra homossexual é homo = omós = igual –
procura o mesmo sexo (masculino ou feminino). O termo “homossexualidade” foi
introduzido por um médico húngaro, no século XIX. Apesar de sua conotação clínica
inicial, ele passou a significar a realidade humana total das pessoas cuja pulsão
sexual se orienta para indivíduos do mesmo sexo14.
Em Roma, a "pederastia ritualizada"15 era considerada, inclusive, pedagógica.
A homossexualidade era considerada em patamar igual ao das relações entre casais
heterossexuais. A censura restringia-se ao caráter passivo da relação, posto que a
passividade, exercida por mulheres, escravos e rapazes – todos excluídos da
estrutura de poder – implicava debilidade de caráter. Tem-se, então, "clara relação
entre masculinidade-poder político e passividade-feminilidade-carência de poder". 16
Durante a década de 80, todos os estudos da medicina legal convergiram no
sentido de classificar o homossexualismo como "perversão sexual que leva os
indivíduos a sentirem-se atraídos por outros do mesmo sexo, com repulsa absoluta
ou relativa para os do sexo oposto".17

clandestinamente, o trabalho de seu empregado, o caixa do estabelecimento, ao gravar, por intermédio
de vídeo, as atividades de contar dinheiro e o destino que lhe era dado”. (Idem, p. 176-180.)
14 VIDAL, Marciano. Ética da sexualidade. São Paulo: Paulinas, 1978, p. 117.
15 COSTA, Jurandir Freire. Sem fraude nem favor. 5. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p.42. Apud
RIBEIRO, Thaysa Halima Sauáia. Adoção e sucessão nas células familiares homossexuais. Equiparação
à união estável. Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 62, fev. 2003. Disponível em:
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=3790>. Acesso em: 03 out. 2004.
16 MORICI, Sílvia. Homossexualidade: um lugar na história da intolerância, um lugar na clínica. Porto
Alegre: Artmed, 1998, p.156, Apud Ibidem.
17 GOMES, Hélio. Medicina legal. 20. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980, p 412.
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Contudo, conforme doutrina Maria Berenice Dias, a situação mudou. Informa
a autora: 18
A Classificação Internacional das Doenças – CID, que existe há pouco
mais de um século, identificava o homossexualismo como um ‘desvio ou
transtorno sexual’. Abandonada a idéia de ver a homossexualidade como
doença, passou ela a ser encarada como uma forma de ser diferente da
maioria, diferenciando-se apenas no relacionamento amoroso e sexual.
Em 1993, a Organização Mundial de Saúde inseriu-a no capítulo ‘Dos
Sintomas Decorrentes de Circunstâncias Psicossociais’. Na 10a. revisão do
CID-10, em 1995, foi nominada de ‘Transtornos19 da Preferência Sexual’
(F65)".

Segundo o Dicionário de Bioética, homossexual em sentido clínico, seria “um
indivíduo que, na idade adulta, é motivado por uma violenta atração erótica
preferencial por indivíduos do mesmo sexo e que, em geral (mas não
necessariamente) tem relações sexuais com eles”20.
Pode-se dizer que a homossexualidade, em sentido amplo, é toda atividade na
qual o efeito da atração e da estimulação é originado por uma pessoa do mesmo sexo.
Em sentido estrito, refere-se apenas ao contato genital e ao prazer sexual. Pode ser,
também, apenas por imaginação.
Primeiramente, é necessário distinguir a inclinação, propriamente sexual, em
relação a uma pessoa do mesmo sexo, da homofilia. Esta indica a inclinação erótica de
um homem a um outro homem ou de uma mulher a outra mulher, sem que deva
sempre ser acompanhada de contatos sexuais entre eles21.
Uma experiência como essa pode ter um simples valor gratificante ou estar
motivada por fatores alheios a uma verdadeira homossexualidade: a ausência do
outro sexo em determinados meios, uma etapa transitória da evolução sexual,

DIAS, Maria Berenice. União homossexual: preconceito e Justiça. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2001, p. 42.
19 Nota-se que, não obstante eufemismo, presente na substituição da idéia de doença pela de
preferência, persiste a concepção de anomalia, identificável na palavra transtornos. Cf. a opinião da
autora citada em nota de rodapé nº. 26)
20 DICIONÁRIO DE BIOÉTICA. Coord. Jorge Teixeira da Cunha, Salvatore Privitera, Salvino Leone.
Santuário, 2001, p. 554.
21 GUNTOR, A. Chiamata e risposta, uma nuova teologia morale. Volume III. Alba (Itália): Edizione
Paoline, 1977. p. 671-672.
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atração e curiosidade por um comportamento desconhecido. O evidente é que nem
todos que experimentaram tais práticas devem ser considerados homossexuais, da
mesma forma que a ausência dessas práticas também não significa que a pessoa
possui uma tendência heterossexual. 22 23
Entende-se por “homossexualidade” a condição humana de um ser pessoal que,
no nível da sexualidade, se caracteriza pela peculiaridade de sentir-se constitutivamente
instalado na forma de expressão exclusiva na qual o partenaire é do mesmo sexo24.
Com relação às causas que levam uma pessoa a (escolher) ser homossexual25,
há muitas teorias. Apesar de inúmeras questões abertas no plano teórico, a ciência
distingue três tipos de causas:
a) Biológica: esta causa está relacionada à hereditariedade. Note-se que quanto a
esta teoria, muitos pontos ainda carecem ser esclarecidos; em particular, nem sempre

AZPITARTE, Eduardo Lopez. Práxis Cristã II. São Paulo: Paulinas, 1984, p 354.
Segundo o Pe. Luiz Antônio Bento, doutorando em Teologia Moral, em Roma (Itália), o qual foi
entrevistado em 05/10/2004 para a elaboração do presente trabalho “existe o homossexualismo
masculino e o feminino. MASCULINO = homo-erotismo = significa busca do prazer sexual com a
pessoa do mesmo sexo. FEMININO = homo-erotismo – homofilia. Além do prazer sexual há também
uma afinidade de idéias, gostos, afetos, etc. O Invertido = aquele que no pensamento e no
comportamento assume as atitudes do homossexualismo (assume as atitudes do outro sexo): se é
homem assume as atitudes de mulher e se é mulher assume as atitudes de homem. Travesti = que se
veste do outro sexo. Mas não significa que são homossexuais. Pederasta = um termo para indicar uma
forma de homem para homem, não por criança. Pedófilo = homem adulto que procura relação sexual
com crianças. Sodomia = uma relação sexual homem a homem. Uma relação sexual propriamente dita.
Efeminado = o homem que assume os comportamentos de mulher. Gay = alegre – uma forma de chamar
a atenção. Camp = forma grupal de homossexualismo. [...] Lesbianismo = vem de lesbos – que era uma
ilha da Grécia onde morava a poetisa Safo. Safismo = que escreveu algumas poesias que falava de amor
entre mulheres. Quando estamos diante de ações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, devemos ver
se se trata de um caso de bissexualidade, isto é, se aquelas pessoas sentem inclinação seja pelo outro
sexo ou pelo próprio sexo.”
24 VIDAL, Marciano. Op. cit., p. 118.
25 Segundo o Pe. Luiz Bento, a homossexualidade fica configurada mediante os seguintes traços: — Pederastia.
O termo pederastia indica relações sexuais com uma pessoa jovem do próprio sexo. A homossexualidade
constitucional, a qual faz com que um indivíduo, por motivo de uma predisposição (talvez em parte herdada) não
sinta alguma inclinação pela pessoa do outro sexo e procure o contato sexual somente com pessoas do próprio
sexo. — A homossexualidade adquirida. Esta, ao contrário, é fruto de uma educação errada, de más influências
ambientais e de corrupção. Existem os homossexuais puramente ocasionais que se dedicam a práticas
homossexuais somente porque falta a eles um partner do outro sexo (ex. marinheiros, presos e quantos vivem em
situações semelhantes). — A homossexualidade puberal. Estimula os jovens verso um companheiro do mesmo
sexo, porque ainda não é maduro e porque a sua sexualidade ainda não assumiu uma forma unívoca e consciente.
Pseudo-homossexualidade, utiliza-se este termo para o caso de um indivíduo se dedica a práticas homossexuais
por dinheiro e não porque sente uma inclinação naquele sentido.
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é claro, em que medida se poderia herdar a inclinação homossexual. Para a teoria
biológica, o problema é causado pelos genes e hormônios (disfunção hormonal).
b) Psicológica: de acordo com esta teoria, a homossexualidade seria causada por
influxos ambientais desfavoráveis. Um pai autoritário pode, por exemplo, estabelecer na
filha uma aversão ao outro sexo; uma mãe autoritária, ou que tente ter o filho
demasiadamente ligado a si, pode suscitar no jovem um sentido de repulsa verso o
sexo feminino e estimulá-lo a procurar um partner do próprio sexo. Tais experiências
são capazes de se imprimir tão profundamente nos jovens e se tornar para eles difícil
liberar-se do homossexualismo, ou, quase sempre, não permitindo a eles superá-lo
completamente. Esta causa seria uma forma de neurose (é uma doença). Pode ser
fruto de um complexo de inferioridade. Parece ser a causa mais comprovada. O
papel da mãe e do pai é muito importante.
c) Sociológica: segundo esta concepção, o homossexualismo estaria ligado a
situações sociais. Quando pessoas do mesmo sexo se unem em associações e grupos,
podem estabelecer entre eles relações homossexuais, mesmo que, inicialmente, não se
tenham agregado com esta intenção. Também, certas mudanças improvisadas na
situação social podem exercer, aqui, certa influência. Pense-se, por exemplo, em um
homem que, depois de graves desilusões, se separa da mulher e que transfere a
aversão que experimentou por ela sobre o sexo feminino; também, o caso inverso
pode acontecer com uma mulher, que se encontra na mesma situação.
É certo que, em geral, o homossexualismo não é somente fruto de uma destas
causas, mas da afluência de diversas causas, ou, no dizer de Antônio Chaves, o sexo
seria um conceito plurivetorial, na medida em que decorreria de fatores genéticos,
sociais e psicológicos.26
A confirmação do fato de que o sexo é um conceito plurivetorial, resultante de diferentes fatores —
genéticos, sociais, psicológicos — encontra-se em casos de indivíduos que reúnem, no corpo, todas as
características orgânicas de um determinado sexo enquanto que seu psiquismo tende,
irresistivelmente, na direção do sexo oposto. Ter-se-ão, então, as hipóteses dos travestis ou fetichistas,
que sentem necessidade de usar roupas, atitudes e complementos do sexo oposto, ostentando a
aparência do mesmo: homossexuais que se realizam somente com as pessoas do próprio sexo e
transexuais que possuem toda a disposição psíquica e afetiva de sexo contrário, mas não se conforma
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Para Freud, a homossexualidade não era perversão ou mesmo doença, e sim
uma variação do desenvolvimento sexual, cujos fatores potencializadores seriam "um
intenso enlace infantil de caráter erótico e esquecido depois pelo indivíduo, a um
sujeito feminino, geralmente a mãe; enlace provocado ou favorecido pela excessiva
ternura da mesma apoiado depois por um distanciamento do pai da vida infantil do
filho".27
Neste ponto do trabalho, é interessante observar que, considerando-se a teoria
biológica, a pessoa homossexual tem essa qualidade inerente ao seu próprio corpo,
isto é, como um atributo físico. Por outro lado, considerando-se as teorias psicológica
e sociológica, a homossexualidade poderia ser vista como uma opção28. Daí, ter-se-ia
uma

hipótese

em

que

a

homossexualidade

seria

considerada

um

livre

desdobramento da integridade psíquica, intelectual ou moral do indivíduo.29
Quer parecer que este ponto seja crucial para a análise de determinados casos
concretos, na medida em que o “núcleo duro”, ou “núcleo essencial” relativo à
integridade física, é muito mais complexo e denso do que aqueles relativos a opções
ou direitos relacionados à integridade psíquica, intelectual ou moral. 30

com a própria condição. Por isso, o comportamento deles é diferente: repudiam o sexo para o qual se
apresentam “instrumentalmente” dotados, não só pelo seu comportamento, mas, também,
biologicamente, usando como recurso extremo, quando o tratamento clínico não resulta eficaz, a
providência da cirurgia, no esforço de viver normalmente integrados ao sexo psíquico ao qual sentem
pertencer. (CHAVES, Antônio. Castração — esterilização — “mudança artificial de sexo”. Revista RT,
Editora Revista dos Tribunais, V. 542, dez/80, p. 11-19. p. 12)
27 Apud GRAÑA, Roberto B. Além do desvio sexual. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 42.
28 "Se decorre de fatores biológicos ou genéticos, sociais ou comportamentais, o certo é que não é uma
opção livre, sendo considerada um distúrbio de identidade fruto de um determinismo psicológico
inconsciente. Existem preferências e inclinações. Ser homossexual não é uma preferência, como não o é
ser heterossexual. A heterossexualidade também não é uma escolha, embora seja uma sexualidade
mais cômoda, mais adaptada". DIAS, Maria Berenice. Op. Cit., p. 49.
29 Diz-se integridade psíquica, ou intelectual ou moral, porque esta denominação está vinculada
diretamente à escolha por uma das classificações dos direitos da personalidade (BITTAR, Carlos
Alberto; FRANÇA, Rubens Limongi, ou GOMES, Orlando).
30 Veja-se, por exemplo, o caso da colisão do direito à vida (integridade física) com o direito de
liberdade religiosa (integridade psíquica ou moral). Na maioria dos casos levados a julgamento, os
tribunais sempre procuram primar pela vida. “Cautelar. Transfusão de sangue. Testemunhas de jeová.
Não cabe ao poder judiciário, no sistema jurídico brasileiro, autorizar ou ordenar tratamentos médicocirúrgicos e/ou hospitalares, salvo casos excepcionalíssimos e salvo quando envolvidos os interesses
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Lançada a premissa inicial, parte-se para a análise da liberdade de crença
religiosa, para, ao final, proceder-se à análise de situações concretas de difícil tutela
pelo Direito.

4. A LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA COMO DIREITO FUNDAMENTAL
E COMO DIREITO DA PERSONALIDADE
O art. 18, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10.12.1948,
determina que “toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade
de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela
observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular”.
No mesmo sentido, é o artigo 1o. da Declaração sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Intolerância e Discriminação Fundadas na Religião, de 25.11.1981. 31

de menores. Se iminente o perigo de vida, é direito e dever do médico empregar todos os tratamentos,
inclusive cirúrgicos, para salvar o paciente, mesmo contra a vontade deste, e de seus familiares e de
quem quer que seja, ainda que a oposição seja ditada por motivos religiosos. Importa ao médico e ao
hospital e demonstrar que utilizaram a ciência e a técnica apoiadas em séria literatura médica, mesmo
que haja divergências quanto ao melhor tratamento. O judiciário não serve para diminuir os riscos da
profissão médica ou da atividade hospitalar. Se transfusão de sangue for tida como imprescindível,
conforme sólida literatura médico-científica (não importando naturais divergências), deve ser
concretizada, se para salvar a vida do paciente, mesmo contra a vontade das testemunhas de jeová,
mas desde que haja urgência e perigo iminente de vida (art-146, par-3, inc-i, do Código Penal). Caso
concreto em que não se verificava tal urgência. O direito à vida antecede o direito à liberdade, aqui
incluída a liberdade de religião é falácia argumentar com os que morrem pela mesma, pois, aí se trata
de contexto fático totalmente diverso. Não consta que morto possa ser livre ou lutar por sua liberdade.
Há princípios gerais de ética e de direito, que aliás norteiam a Carta das Nações Unidas, que precisam
se sobrepor às especificidades culturais e religiosas; sob pena de se homologarem as maiores
brutalidades; entre eles estão os princípios que resguardam os direitos fundamentais relacionados
com a vida e a dignidade humanas. Religiões devem preservar a vida e não exterminá-la.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 595000373, SEXTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,
RELATOR: SÉRGIO GISCHKOW PEREIRA, JULGADO EM 28/03/1995)
31 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la
libertad de tener una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su
religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la
observancia, la práctica y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de
tener una religión o convicciones de su elección. 3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias
convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para proteger
la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
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É inegável que a religião faz parte de toda e qualquer sociedade, e que tem
estado impregnada pelas grandes transformações sociais. A convicção religiosa, ou a
própria Igreja, foi responsável direta por grandes acontecimentos históricos, na
medida em que Estado, religião e poder estavam intimamente ligados.
Atualmente, religião e Estado tendem a ser cada vez mais independentes,
especialmente porque, com a instauração do Estado Social Democrático de Direito, o
respeito aos direitos humanos e direitos fundamentais, dentre os quais se encontra a
liberdade de crença religiosa, se impõe.
Segundo Silva Neto, “a opção religiosa está tão incorporada ao substrato de
ser humano – até para não se optar por religião nenhuma – que o seu desrespeito
provoca idêntico desacato à dignidade da pessoa”.32 Tomando por base esta
assertiva, não restam dúvidas de que o direito de ter e professar uma crença religiosa
é um direito da personalidade.
Segundo Maria Teresa Gondim Cardoso:
Sendo assim, podemos afirmar que a liberdade religiosa é um direito da
pessoa pelo próprio fato de sê-lo e fundamenta-se na dignidade da pessoa
humana, fundamento da República Federativa do Brasil, segundo o inciso
III do artigo 1º da nossa Magna Carta. Realmente, este modo de entender
a liberdade religiosa como um autêntico direito de todo o ser humano,
vem manifestado na própria Constituição Federal de 1988, no caput do
artigo 5º, que reza que tanto os nacionais quanto os estrangeiros gozam
dos mesmos direitos fundamentais, entre eles o de professar e exercer
livremente o seu culto (incisos VI a VIII).
Como conseqüência, a liberdade religiosa deve estar protegida contra
todo o tipo de coação, significando que, tanto o Estado quanto os
particulares não podem impedir o exercício público ou privado da
religião, e, por outro lado, não pode restringir ou discriminar os
indivíduos por motivos de cunho religioso.33

SILVA NETO, Manoel Jorge e. A proteção constitucional à liberdade religiosa. Revista de
Informação Legislativa, Brasília, a . 40, n. 160, out/dez .2003, p. 116.
33 CARDOSO, Maria Teresa Gondim. O direito constitucional à liberdade religiosa. Disponível:
http://www.unifacs.br/revistajuridica/edicao_setembro2004/discente/disc01.doc. Acesso: out/04.
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Por fim, conclui-se, seguindo lição de Ives Gandra da Silva Martins Filho, que
“a adesão a Deus e a profissão das crenças religiosas são bens essenciais da pessoa,
não podendo ser desconhecidos ou vulnerados pelos poderes públicos.”34
O que se verifica é que este direito fundamental pode se chocar com outros
direitos, a exemplo do caso das testemunhas de Jeová, contrárias à transfusão de
sangue. Na maioria dos casos analisados pelos tribunais, o que se constata é que o
Poder Judiciário tem uma tendência a julgar determinando a transfusão de sangue,
prevalecendo o direito à vida.
A Bíblia apresenta abundantes testemunhos considerando essas práticas como
pecado, como conduta contrária aos desígnios de Deus35. No Antigo Testamento, no
livro do Gênesis 19; 19,536; 19,837; 1-29, fala de Sodoma e Gomorra. Os homens de
Sodoma que querem abusar dos hóspedes de Ló. Por muito tempo foi interpretado
como se falasse a passagem bíblica do homossexualismo; mas, parece que se refere,
antes, a uma injustiça que praticavam contra os hóspedes.
No Novo Testamento, também aparece a condenação da prática homossexual.
O Evangelho (Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João) não fala explicitamente
do homossexualismo, mas sim o apóstolo Paulo. Na primeira Carta aos Coríntios lêse: “Você não sabem que os injustos não herdarão o Reino de Deus? Não se iludam!
Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os caluniadores irão herdar o Reino de Deus” (6, 9-10). É um pecado que exclui
do Reino de Deus.
No Brasil, a maioria da população professa a religião católica e, não se pode
negar que se trata de uma sociedade ainda muito conservadora. Logo, adultos e
MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual do trabalho voluntário e religioso: aspectos
fiscais, previdenciários e trabalhistas. São Paulo: LTR, 2002, p. 21.
35 AZPITARTE, Eduardo Lopez. Op. cit., p. 360.
36 “E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa?
Traze-os fora a nós para que abusemos deles”.
37 “Tenho duas filhas, virgens, eu vô-las trarei; tratai-as como vos parecer, porém nada faça a estes
homens”.
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crianças têm sua formação religiosa baseada na idéia de que o homossexualismo não
se apresenta como algo “normal”, ou seja, o padrão de normalidade para a sociedade
é o heterossexualimo.
Na prática, o que se verifica, modernamente, é que um homossexual pode
participar da vida religiosa, isto é, ir à missa, participar das celebrações, ouvir o
evangelho e professar a fé católica. No entanto, assim como aqueles que vivem em
união estável, estas pessoas não poderiam participar da eucaristia, que é a comunhão
com Deus e com a Igreja, justamente porque há uma divergência entre o
comportamento destas pessoas e o que é pregado pela doutrina católica.
Note-se

que

há

uma

diferença

entre

tendência

homossexual

e

homossexualidade, na medida em que a tendência é apenas o interesse por pessoa do
mesmo sexo, sem que, no entanto, sejam praticados atos sexuais. A Igreja Católica
recomenda aos que possuem tendência homossexual que permaneçam castos,
hipótese em que a participação na eucaristia é permitida.
Assim, quer parecer seja indiscutível, do ponto de vista da ciência do direito, a
existência de um tratamento desigual para os homossexuais. Por outro lado, há o
direito de liberdade de crença religiosa, e, de certa forma, a Igreja é uma espécie de
“associação”, na medida em que um grupo de pessoas se reúne em torno de uma
crença comum, de modo que aqueles que discordem dos fundamentos básicos
daquela religião, em tese, não poderiam integrar aquele grupo.
O direito de liberdade de crença é um dos direitos do homem, reconhecido
pela Declaração Universal (art. 18), também se trata de um direito fundamental,
porquanto reconhecido pela Constituição Federal e também integra os direitos da
personalidade, uma vez que a religiosidade integra as características psíquicas e
morais da pessoa.
O homem que professa uma religião é, moralmente, influenciado pelos seus
princípios e dogmas, os quais podem ser pautados por padrões mais (ou menos)
rígidos de conduta.
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Este, quer parecer, seja, exatamente, o ponto em que se verifica a colisão de
direitos decorrente do desdobramento da personalidade, daqueles que professam
uma religião e aqueles que optaram pela homossexualidade.

5. POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O CONFLITO DE DIREITOS DECORRENTES
DOS DESDOBRAMENTOS DA PERSONALIDADE: LIBERDADE DE CRENÇA E
HOMOSSEXUALIDADE SOB A ÓTICA DA DIGNIDADE HUMANA
Com base nas breves noções a respeito da homossexualidade e da liberdade
de crença, têm-se por fixadas as premissas da discussão. A partir das peculiaridades
de cada uma destas facetas decorrentes do livre desdobramento da personalidade é
que deverá ser dirimida a questão da colisão destes direitos.
Muito embora não se questione a tutela civil destes direitos da personalidade,
nos termos dos art. 11 e seguintes do Código Civil de 2002, não se pode olvidar o
tratamento constitucional outorgado à matéria.
No artigo 1º, inciso III, da CF/88, tem-se a menção expressa ao macro e supra
princípio da dignidade humana, que pode ser considerado a cláusula geral do direito
da personalidade no direito brasileiro. Trata-se de um princípio38 de caráter éticojurídico, capaz de atribuir unidade sistemática e valorativa ao direito civil. 39

Observe-se que a menção à dignidade humana como um princípio, um macro ou supra princípio
decorre de seu tratamento constitucional, sem olvidar seu caráter de valor fundante, ou, ainda, seu
caráter pré-normativo, na medida em que serve de base e fundamento aos demais direitos
fundamentais.
39 “É neste ambiente que se torna necessário reconhecer, cada vez mais, a dimensão atribuída pelo
ordenamento jurídico vigente ao princípio da dignidade da pessoa humana. É, com efeito, este o
princípio ético-jurídico capaz de atribuir unidade valorativa e sistemática ao direito civil, ao
contemplar espaços de liberdade no respeito à solidariedade social. Tal é, justamente, a medida de
aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana: a ponderação, a ser feita em cada caso, entre
liberdade e solidariedade, termos que, stricto sensu, são considerados contrapostos. De fato, a
imposição de solidariedade, se excessiva, anula a liberdade; a liberdade desmedida é incompatível
com a solidariedade. Todavia, quando ponderados, seus conteúdos se tornam complementares:
regulamenta-se a liberdade em prol da solidariedade social, isto é, da relação de cada um com o
interesse geral, o que, reduzindo a desigualdade, possibilita o livre desenvolvimento da personalidade
de cada um dos membros da comunidade.” MORAES, Maria Celina Bodin. Constituição e direito civil:
tendências.
Disponível:<http://www.pucrio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev15_mcelina.html>.
Acesso: out/04.
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A dignidade humana é vista pela doutrina como "fonte jurídico-positiva dos
direitos fundamentais"40, como a fonte ética, que confere unidade de sentido, de valor
e de concordância prática ao sistema dos direitos fundamentais 41, ou, ainda, como
"valor que atrai a realização dos direitos fundamentais"42 43
Daí falar-se, em conseqüência, na centralidade dos direitos fundamentais
dentro do sistema constitucional; que eles apresentam não apenas um caráter
subjetivo, mas, também, cumprem funções estruturais; são "conditio sine qua non del
Estado constitucional democrático"44.
Não restam dúvidas de que todo cidadão, toda pessoa humana, tem
assegurado o direito de realizar suas próprias opções ideológicas, sexuais e
religiosas, desde que tais opções não sejam contrárias às leis vigentes, tampouco
afetem direitos de terceiro. Neste sentido, colhe-se o magistério de Capelo de Souza:
Igualmente o direito de liberdade religiosa (art. 41.º da Constituição)
implica a diversidade de crenças, de ritos religiosos e de práticas de culto,
mas sem que a ninguém seja lícito invocar tal liberdade para a prática de
actos que sejam incompatíveis com a vida, a integridade física ou a
dignidade das pessoas e os bons costumes (Base VIII, n. º 1, da Lei n. º
4/71, de 21/8).45

Dessa forma, pessoa alguma pode ter reprimido o seu direito de ser
homossexual; em contrapartida, também pode haver proibição que, em razão da
religião professada, essa mesma conduta seja considerada um “pecado”. No entanto,

FARIAS, Edilsom, Colisão de direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a
liberdade de expressão e informação, p. 54.
41 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed. Tomo IV. Coimbra: Editora Coimbra,
1991, p. 166-167.
42 SILVA, José Afonso da — Anais da XV Conferência Nacional da OAB, p. 549. Apud SANTOS,
Fernando Ferreira. Princípio constititucional da dignidade da pessoa humana.
43 Segundo Pérez Nuño, a dignidade humana é "el valor básico (Grundwert) fundamentador de los derechos
humanos". (PÉREZ LUÑO, Antonio. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitucion, p. 318). Para
Francisco Fernández Segado "los derechos fundamentales son la expresión más inmediata de la dignidad
humana". (SEGADO, Francisco Fernández, Teoria jurídica de los derechos fundamentales en la Constitución
Española de 1978 y en su interpretación por el Tribunal Constitucional. In Revista de Informação
Legislativa. Brasília, ano 31 n. 121, p.69-102. jan./mar. 1994, p. 77.) Apud SANTOS, Fernando Ferreira.
Princípio Constititucional da Dignidade da Pessoa Humana.
44 SEGADO, Francisco Fernández, op. cit., p. 77.
45 Op. cit., p. 532.
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o que não pode ocorrer é a discriminação de qualquer pessoa em razão de suas
convicções pessoais, quer de caráter sexual46, quer de caráter religioso47.
Maria Teresa Gondim Cardoso adverte que o espaço de liberdade (autonomia)
começa a ser considerado prevalecente, na composição do princípio da dignidade
humana, quando se trata de costumes sexuais, com a possibilidade de se
reconhecerem, juridicamente, uniões entre pessoas do mesmo sexo.

48

Com relação aos conflitos e sua resolução, propriamente dita, Capelo de Souza
sugere que a colisão se resolva por meio da ponderação dos bens jurídicos tutelados
pelas normas jurídicas estruturantes dos direitos em colisão. 49
Homossexuais. União estável. Possibilidade jurídica do pedido. É possível o processamento e o
reconhecimento de união estável entre homossexuais, ante princípios fundamentais insculpidos na
Constituição Federal que vedam qualquer discriminação, inclusive quanto ao sexo, sendo descabida
discriminação quanto à união homossexual. E é justamente agora, quando uma onda renovadora se
estende pelo mundo, com reflexos acentuados em nosso país, destruindo preceitos arcaicos,
modificando conceitos e impondo a serenidade científica da modernidade no trato das relações
humanas, que as posições devem ser marcadas e amadurecidas, para que os avanços não sofram
retrocesso e para que as individualidades e coletividades, possam andar seguras na tão almejada
busca da felicidade, direito fundamental de todos. Sentença desconstituída para que seja instruído o
feito. Apelação provida. (APELAÇÃO CÍVEL N.º 598362655, OITAVA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOSÉ ATAÍDES SIQUEIRA TRINDADE, JULGADO EM 01/03/2000)
47 RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Não
se estende aos dirigentes de pessoa jurídica o direito de pleitear reparação por ofensa dirigida contra a
instituição. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PUBLICAÇÃO
DE LIVRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E CRENÇA RELIGIOSA.
A publicação de livro que, hostilizando contra determinado movimento religioso, fundado em
preconceito vigente em uma das correntes do cristianismo, com a clara intenção de fomentar o debate
religioso, não caracteriza abuso da liberdade de expressão nem viola a honra da instituição autora. A
crítica religiosa se insere entre as diversas formas de manifestação de pensamento, sendo assegurada
aos cidadãos a exposição, debate e exercício de suas crenças (CF, 5º, IV e VI). APELOS IMPROVIDOS.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005291661, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS,
RELATOR: LUIZ LÚCIO MERG, JULGADO EM 11/09/2003)
48 “Há precedentes jurisprudenciais em matéria de união homossexual no sentido de reconhecimento
da existência de sociedade de fato e, certamente, a tendência será justamente que tal reconhecimento
se estenda também para as hipóteses de concubinato e de convivência entre parentes e amigos. Há,
nesta matéria, campo aberto para a perfeita aplicação da doutrina da sociedade de fato, tal como
aventada na oportunidade da edição da Súmula n. 380 do Supremo Tribunal Federal, com perfeita
adequação à nova realidade, inclusive quanto à exigência de ser demonstrada a contribuição direta
dos partícipes na aquisição ou incremento patrimonial”. (CALMON, Guilherme. O Companheirismo:
uma das espécies de família. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1998, p. 494. Apud CARDOSO,
Maria Teresa Gondim. Op. cit.)
49 “Para tanto, importa proceder a uma criteriosa identificação e ponderação quer dos bens jurídicos
tutelados pelas normas jurídicas estruturantes dos direitos colidentes, quer dos conteúdos dos poderes
jurídicos resultantes destes direitos, quer ainda dos factos reais constitutivos ou modificativos de cada
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Nesse mesmo diapasão, Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz referência à
Corte Constitucional alemã, relevando que:
[...] toda restrição ou ônus a ser imposto ao particular deve, em primeiro
lugar, corresponder a um princípio de adequação (ser apta a atingir os
objetivos pretendidos). Mas não só. Deve também ser não gravosa
(obrigatoriamente deve preferir o caminho que menos pese sobre o
atingido), o que significa que exigências desnecessárias, porque
excessivas – desproporcionadas, pois —, são inconstitucionais, devendo a
autoridade usar do meio mais adequado. Disso resulta uma exigência de
proporcionalidade entre fins e conseqüências, da qual dependerá a
validade da medida.50

Especificamente quanto ao conflito de direitos da personalidade Capelo de
Souza pondera que:
Relativamente à posição hierárquica dos bens ou valores jurídicos ínsitos
nas proposições normativas referentes ao direito de personalidade
concretamente conflituante importa, sobretudo no caso de o outro direito
conflitual ser também um direito de personalidade, defini-la, desde logo,
adentro do conjunto de bens ou valores jurídicos referentes à tutela da
personalidade humana na sua totalidade.
Simplesmente, no caso de conflito de direitos, a sua resolução normativa
não se rege pelas escalas axiológicas subjectivas de cada um dos
intervenientes, mas pela importância objectiva dos valores personalísticos
para a realização dos fins jurídicos da comunidade. 51

Obviamente que situações de conflito de direitos deveriam ser resolvidas no
caso concreto, com a observância de regras básicas com vistas à ponderação dos bens
jurídicos envolvidos. Nesta tarefa, deverá o intérprete fazer uso dos princípios da
unidade da constituição, da concordância prática e da proporcionalidade, dentre outros. 52

um dos direitos subjectivados em colisão, das modalidades de actividade material concretamente
exercitadas ou exercitadas pelas partes e dos interesses efectivamente perseguidos pelas partes.” Op.
cit., p. 534.
50 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 6 ed. São Paulo: Saraiva,
2004. p. 115.
51 Op. cit., p. 538-539.
52 Tratando-se de colisão entre direitos fundamentais não sujeitos à reserva de lei, a solução fica por
conta da jurisprudência, que realiza a ponderação dos bens envolvidos, visando a resolver a colisão por
meio do sacrifício mínimo dos direitos em jogo. Nessa tarefa, pode guiar-se pelos princípios da
unidade da constituição, da concordância prática e da proporcionalidade, dentre outros, fornecidos pela
doutrina. (FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a
imagem versus a liberdade de expressão e informação. 2. ed. atual. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris Editor, 2000.)
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Na verdade, é imperioso ter em mente que “não se pode buscar o
desenvolvimento da própria personalidade com prejuízo manifesto de bens da
personalidade já existentes em outrem”. 53
Assim, é imprescindível a avaliação da situação concreta, a fim de que se
possa, realmente, identificar o conflito existente, se há equivalência entre os direitos
carecedores da tutela jurisdicional, e dar àquele a adequada solução.

6. CONCLUSÃO
Após atendidas todas as considerações e ponderações , pode-se concluir que a
colisão de direitos da personalidade não é idêntica à colisão de direitos
fundamentais, muito embora, os direitos da personalidade tenham como manto
protetor o princípio da dignidade humana e, sob determinados aspectos, sejam
tutelados como direitos fundamentais.
Os direitos fundamentais são mais amplos do que os direitos da
personalidade, em razão da previsão constitucional; tal amplitude se diz quanto à
possibilidade de tutela e defesa dos mesmos, pois, perante o Estado, a defesa destes
direitos se dá sob a rubrica de direitos fundamentais.
Quanto aos tópicos escolhidos para discussão, um dos pontos a serem
analisados foi o relativo à causa da homossexualidade, porque, verificando-se que a
causa da tendência homossexual é de origem biológica, não seria possível imputá-la
ao indivíduo em que ela se manifesta, como uma opção. Em tal circunstância, não se
estaria tratando de uma liberdade do indivíduo, mas sim de uma característica a ele
inerente pela qual não pode este sofrer qualquer tipo de discriminação, enfim, tratase da esfera dos direitos da personalidade relativos à integridade física do indivíduo.

SOUZA, Valentim Aleixo Rabindranath Capelo de. Op. cit., p. 547. Continua o autor “[...] a saída
para o conflito de direitos iguais nas relações de personalidade pode resultar da aplicação de um
princípio de alternativa ou de desvio (Ausweichprinzip). [...] Noutros casos, porém, por falta de
alternativa, os modos de exercício escolhidos têm de ser limitados ou restringidos segundo um
princípio de equiparação ou compensação (Ausgleichprinzip)53, para que os respectivos direitos possam
concordar na prática”. (p. 547)
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Por outro lado, considerando-se as teorias sociológicas e psicológicas, o
homossexualismo seria uma opção, na medida em que o indivíduo poderia se tratar
para corrigir o problema psicológico que desencadeou o desenvolvimento da
tendência homossexual. Neste caso, a esfera de incursão nos direitos da
personalidade seria a da integridade psíquica, ou moral, de acordo com a
classificação que se adote.
Em contrapartida, a fé religiosa, igualmente, é um direito fundamental e um
direito da personalidade inserido também na esfera de proteção da integridade
psíquica ou moral do indivíduo. Trata-se, portanto, de uma equivalência entre estes
direitos e os direitos de respeito aos homossexuais abrangidos pelas correntes
sociológicas e psicológicas.
Não se pode ignorar que há uma tendência de preponderância dos direitos
relativos à integridade física e aqueles relativos à integridade psíquica ou moral do
indivíduo. Um exemplo clássico é o das testemunhas de Jeová, já mencionado,
porque a jurisprudência pende para a defesa da vida, em detrimento, ou melhor, em
restrição ao direito de liberdade de crença.
Seja qual for a situação, o livre desenvolvimento da personalidade há de ser
assegurado a todos e, por certo, no caso concreto, as circunstâncias deverão ser
sopesadas pelo juiz, sempre com observância dos critérios da proporcionalidade,
razoabilidade e unidade da Constituição, para que não seja necessário aniquilar o
direito de alguns em prol da preponderância exclusiva dos direitos de outros.
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