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Apresenta~ao do Peticionario 

Hononivel Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos e Nobres 
Membros, 

Eu, lvonei Souza Trindade, advogado, brasileiro, venho apresentar, com base 

no artigo 73.3 do Regulamento da Corte Interamericana, opiniao escrita sobre o pedido 
consultive formulado pelo Estado da Costa Rica. Meus outros dados necessarios para 
submissao e aprecia<;ao do escrito sao os seguintes: 
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OpinHio sobre os Questionamentos Levantados pelo Estado da Costa Rica 

1) Levando em considera.;ao que a identidade de genero e uma categoria 
protegida pelos artigos 1 e 24 da CADH, alem do estabelecido nos artigos 
11.2 e 18 da Conven.;ao, essa prote.;ao e a CADH contemplam a obriga.;ao 
do Estado de reconhecer e facilitar a mudan.;a de nome das pessoas, de 
acordo com a identidade de genero de cada uma? 

A identidade de genero e urn dos temas atuais da agenda intemacional de 
modo que ja foram feitas algumas normativas em algumas organiza<;5es 
intemacionais. Urn dos primeiros documentos intemacionais a tratar deste 
assunto foi o chamado Principios de Y ogyakarta 1, que, em seu prefunbulo, 
conceituou identidade de genero como "a experiencia interna, individual e 
profundamente sentida que cada pessoa tern em rela<;ao ao genero, que pode, ou 
nao, corresponder ao sexo atribuido no nascimento, incluindo-se ai o sentimento 
pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modifica<;ao da 
aparencia ou funtyao corporal por meios medicos, cirU.rgicos ou outros) e outras 
expressoes de genero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e 
maneirismos"2

. 

Antes de abordar o assunto no ambito da Conven<;ao Americana de 
Direitos, deve ser exposta a tematica de maneira panorfunica na visao do sistema 
ONU para melhor compreensao de como a identidade de genero esta inserida 
globalmente, em especial, ap6s a Declara<;ao Universal de Direitos Humanos3

, 

documento que estabeleceu uma serie de direitos como, por exemplo, o de 
reconhecimento da pessoa 4. 

Urn dos 6rgaos do sistema ONU que mais se destaca por abordar a 
identidade de genero e o Conselho de Direitos Humanos ao editar algumas 
resolu<;oes sobre o assunto. Em 2011, a Resolu<;ao 171195 do referido 6rgao 
manifestou a importancia de discussao sobre o tema, de maneira que foi 
estabelecido urn painel para analise deste assunto. 

No mesmo ano, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos 
submeteu ao Conselho de Direitos Humanos o relat6rio " Discriminatory Laws 
and Practices and Acts of Violence Against Individuals based on their Sexual 

1 Entre 6 e 9 de novembro de 2006, varios especialistas em orienta~ao sexual e em identidade genero de 
multiplas nacionalidades se reuniram em Yogyakarta, na Indonesia, e redigiram esse documento. 
Tradu~ao dos Principios de Yogyakarta disponivel em: < 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios de yogyakarta.pdf > Acesso em 27/01/2017. 
2 Prefunbulo dos Principios de Yogyakarta. 
3 UNITED NATIONS. Resolu~ao n° 217 A (lli) da Assembleia Geral das Na~oes Unidas . Publicada em 
10 de dezembro de 1948. 
4 Art. 6° da Declarayao Universal de Direitos Humanos: "Toda pessoa tern o direito de ser, em todos os 
lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. 
5 UNITED NATIONS. Resolu~ao AI HRC/ RES/ 17119, 2011. Disponivel em: < https://documents-dds
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G 11/ 148176/PDF/G 1114876.pdf?OpenEiement > Acesso em 23/01 /201 7 



Orientation and Gender Identity"6
. Nesse documento, entre varias 

recomendav5es aos Estados, observou-se a questao de transexuais que nao 
conseguiam mudar seu registro civil e a falta de regulamenta<;ao de 
procedirnentos para mudan<;a de nomes nesses casos, em alguns paises. Para 
modificar esse quadro, o Alto Comissariado recomendou aos Estados 
reconhecerem nos seus paises o direito de pessoas transexuais modificarem seus 
registros civis, de acordo com a identidade de genera 7• 

Em junho de 2016, o Conselho de Direitos Humanos da ONU adotou 
uma resolu<;ao8 estabelecendo urn Expert Independente para trabalhar com os 
Estados para evitar violencia baseada em orienta<;ao sexual ou questoes de 
identidade de genero9

. Essa pessoa ficani responsavel tambem por monitorar e 
por reportar anualrnente ao Conselho de Direitos Humanos questoes de violencia 
de genera nos Estados 10

. 

Essa fun<;ao de relatar a organismos internacionais sitila<;5es relacionadas 
a direitos humanos e chamada pela doutrina de "fact-fmding"11 de modo que 
esse mecanisme possui grande relevancia para a melhoria de certos problemas 
bern como para a real efetiva<;ao dos direitos humanos. Nota-se, portanto, que, 
no ambito das Na<;5es Unidas, ha uma preocupa<;ao com a questao de identidade 
de genero e, desta forma, devendo tal aten<;ao se refletir no sistema 
interamericano de direitos humanos. 

Na esfera da Organiza<;ao dos Estados Americanos, desde 2014 existe a 
Relatoria de Direitos de Gays, Lesbicas, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais, 
6rgao que atua em conjunto com a Comissao Interamericana de Direitos 
Humanos e monitora e relata a situa<;ao de violencia de genero desses grupos no 
ambito dos paises membros da OEA12

• No Relat6rio de 2015, feito por esse 
6rgao, foi emitida a recomenda<;ao aos Estados para a ado<;ao de leis de 
identidade de genera que reconhe<;am 0 direito das pessoas transexuais a 
retifica<;ao de seus nomes bern como do componente sexo nas suas certidoes de 
nascirnento e de outros documentos de fe publica 13

. 

Dado esse panorama de preocupa<;ao com questoes de genero, tanto pelo 
sistema ONU como pelo sistema interamericano, cabe agora aprofundar a 

6UN ITED NATIONS. Resolus;ao AI HRC/19/41 , 2011. Oisponivel em: < 
http://www2.obchr.org/englisb/bodies/hrcounciVdocs/ 19session/A.HRC.19.41 English.pdf > Acesso em 
23/01120 17. 
7 Paragrafo 73 da Resolus;ao. 
8 UNITED NATIONS. Resolus;flo A/HRC/RES/32/2, 2016. Disponivel em: < 
http://www.un.org/enlga/searcb/view doc.asp?symbol=A/HRC/RES/32/2 > Acesso em 27/0112017. 
9 Ponto 3, alinea d, da Resolus;ao A/HRC/RES/32/2, 2016. 
10 Ponto 4 da Resolus;ao A/HRC/RES/32/2, 2016. 
11 STEINER, Henry J., ALSTON, Philip. International Human Rights in Context: Law, Politics, 
Morals. Nova York: Oxford University Press, 2000, p. 602. 
12 ORGANIZATION OF AMERICAN STATES. Rights of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Persons. Disponivel em: < http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi > Acesso em 27/0 I /2017. 
13 

COMlSION INTERAMERlCANA DE DERECHOS HUMANOS. Violencia contra Personas 
Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en America . 2015, p. 294, Recomendaci6n General n° 
26. Disponivel em: < http://www.oas.org/es/cidh!informes/pdfsNiolenciaPersonasLGBTI.pdf > Acesso 
em 27/01 /2017. 



discussao com base na Conven<;ao Americana de Direitos Humanos, conforme e 

o pedido do Estado da Costa Rica no presente caso. 
A referida conven<;ao e urn exemplo classico de tratado de direitos 

humanos e, conforme Can<;ado Trindade ex-presidente da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e juiz da Corte Internacional de Justi<;a -

tratados de direitos humanos "prescrevem obriga<;oes de carater essencialmente 

objetivo, a serem garantidas ou implementadas coletivamente, e enfatizam a 

predorninancia de considera<;oes de interesse geral ou ordre public que 

transcendem os interesses individuais das Partes Contratantes."14
• 

0 pedido do Estado da Costa Rica destaca a importancia dos artigos 115
, 

11.216
, 1817 e 2418 da Conven<;ao Americana de Direitos Humanos quanto a 

questao de identidade de genero e tambem quanto a facilita<;ao para mudan<;a de 

nome de pessoas. A partir de agora, serao expostas, com base na jurisprudencia 

da Corte Interamericana, as leituras desses dispositivos frente ao questionamento 

proposto. 
0 artigo 1 estabelece o clever dos Estados membros da Conven<;ao em 

respeitar e garantir os direitos e liberdades previstos neste pacto internacional, 

sem discrimina<;ao alguma das pessoas. Segundo a jurisprudencia da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, a expressao garantia significa que o 

Estado deve facilitar o exercicio de direitos usando todo o seu aparato 

govemamental para tal medida19
• Este dispositivo do Pacto de San Jose e urn 

norte para toda a conven<;ao, devendo ser usado em consonancia com outros 
direitos consagrados no tratado20

. Desta forma, proceder-se-a a analise aos 

outros dispositivos. 
Quanto ao artigo 11.2 da Conven<;ao Americana de Direitos Humanos, a 

Corte Interamericana de Direitos Hurnanos ja fez rela<;ao desse dispositivo com 

questoes de genero no Caso A tala Riffo y Ninas v. Chile. Aqui a Corte assinalou 
que, quando o Estado se valeu da orienta<;ao sexual da Sra. Atala para decidir 

seu destino e de suas filhas, houve urna ingerencia arbitraria na vida privada, 

pois orienta<;ao sexual faz parte da intimidade da pessoa. Consequentemente, o 

14 CAN<;ADO TRINDADE, Antonio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, Vol. II. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 29-30. 
15 Art. 1: 1. Os Estados Partes nesta Convens;ao comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercicio a toda pessoa que esteja sujeita a suajurisdi~ao, sem 
discrirnina~ao alguma por motivo de ra~a, cor, sexo, idioma, religiao, opinioes politicas ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, posiryao econornica, nascimento ou qualquer outra condiryao social. 
2. Para OS efeitos desta Convenryao, pessoa e todo ser humano. 
16 Art. 11.2: Ninguem pode ser objeto de ingerencias arbitrarias ou abusivas em sua vida privada, na de sua 
familia, em seu domicilio ou em sua correspondencia, nem de ofensas ilegais a sua honra ou reputaryao. 
17 Art. 18: Toda pessoa tern direito a urn prenome e aos nomes de seus pais ou ao de urn destes. A lei deve 
regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes ficticios, se for necessario. 
18 Art. 24: Todas as pessoas sao iguais perante a lei. Por conseguinte, tern direito, sem discriminaryao, a igual 
prote~o da lei. 
19 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez v. Honduras. Fondo. 1988. Serie C, para. 166. 
20 MAC-GREGOR, Eduardo F. e MOLLER, Carlos M.P. Articulo I . In: Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos: Comentario. STEINER, Christiane URIBE, Patricia (orgs.). Bogota: Fundaci6n 
Konrad Adenauer, 2014, p. 55 



Tribunal afirmou que o Chile violou os artigos 11.2 e 1.1 da Conven<;ao 
Americana de Direitos Humanos ao discriminar a Sra. Atala?1

. Com base no 
paragrafo anterior, este caso e urn exemplo de como outros direitos do Pacto de 
San Jose devem ser interpretados em consonancia com o artigo 1 do referido 
tratado. 

0 artigo 18 da Conven<;ao Americana de Direitos Humanos estabelece o 
direito ao nome de todo individuo. Sobre esse direito, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos estabeleceu que os Estados devem garantir que qualquer 
pessoa seja registrada pelo nome escolhido por ela ou por seus pais, sem 
nenhum tipo de restri<;ao a este direito nem interferencia estatal; ainda, o Estado 
deve garantir a possibilidade de preservar e reestabelecer o nome de qualquer 
individuo22

. Tendo em vista esta interpreta<;ao, nota-se que a pessoa pode mudar 
seu nome quando quiser e da maneira que achar melhor. Logo, a mudan<;a de 
nome com base na identidade de genero esta protegida pela Convenyao 
Americana de Direitos Humanos. 

Ja o artigo 24 estabelece a igualdade de todos perante a lei. Nos termos 
da jurisprudencia da Corte Interamericana, este dispositive irnplica que os 
Estados devem garantir esse direito em todas as suas esferas, sem discrirnina<;ao 
das pessoas23

. Quanto ao presente caso, significa que o Estado, assim como 
garante o direito de qualquer pessoa modificar seu nome de acordo com seu 
gosto, deve garantir que individuos possam mudar seu nome conforme a sua 
identidade de genero, nas mesmas propor<;oes. 

Desta forma e com base na interpreta<;ao dos dispositivos anteriormente 
mencionados, conclui-se que a Conven<;ao Americana de Direitos Humanos 
contempla a obriga<;ao do Estado de reconhecer e facilitar a mudan<;a do nome 
de pessoas de acordo com a identidade de genero de cada uma. 

2) Caso a resposta a consulta anterior for afirmativa, poderia considerar-se 
contrario a CADH que a pessoa interessada em modificar seu nome proprio 
possa ter acesso apenas a urn processo judicial sem que exista urn 
procedimento para tanto em via administrativa? 

0 acesso a justi<;a e uma garantia estabelecida pela Conven<;ao 
Americana de Direitos, de acordo com os artigos 824 e 2525

. Pela leitura do 

21 Corte IDH. Caso Atala Riffo v. Chile. Fondo, Reparaciones y Custas. 2012, par. 167 
22 Corte IDH. Caso de las Ninas Yean y Bosico v. Republica Dominicana.Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Custas. 2005, Seriec C, n° 130, par. 184. 
23 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzales v. Peru. Excepciones Preliminares. Fondo, Reparaciones y 
Costas. 2014, Serie C, no 289, para. 21 7. 
24 Artigo 8: 1. Toda pessoa tern direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de urn prazo razoavel, 
por urn juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anterionnente por lei, na apmayao 
de qualquer acusayao penaJ·formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obtigayoes de 
natureza civi l, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
( ... ) 



dispositivo, nota-se que nao ha restri<;ao ao acesso a justi<;a. 0 individuo pode 
ingressar no Judiciario quantas vezes quiser e quando achar necessaria. 

Tambem, pela interpreta<;ao do artigo 25 da Conven<;ao Americana, e 
possivel notar que nao ha requisito de que haja antes procedimento na via 
administrativa para que o individuo possa ingressar no Judiciario. 

Desta maneira, nao viola a Conven<;ao Americana de Direitos Humanos a 
inexistencia de procedimento administrativo como requisito para que o 
individuo ingresse no Judiciario. Entretanto, a limita<;ao a apenas urn processo 
judicial por pessoa atenta contra a CADH, pois em tal tratado nao esta 
estabelecido o limite de ingressos no Judiciario por cidadao, que pode ingressar 
em juizo quantas vezes achar pertinente. 

3) Poderia ser entendido que o artigo 54 do Codigo Civil da Costa Rica deve 
ser interpretado, de acordo com a CADH, no sentido de que as pessoas que 
desejem mudar seu nome proprio a partir de sua identidade de genero nao 
estao obrigadas a submeter-se ao processo judicial ali contemplado, mas 
que o Estado deve prover a estas pessoas urn tramite administrativo · 
gratuito, nipido e acessivel para exercer esse direito humano? 

0 artigo 54 do C6digo Civil da Costa Rica preve que todo cidadao da 
Costa Rica pode mudar seu nome com autoriza<;ao do Tribunal que fara os 
tramites de jurisdi<;ao voluntaria do pedido26

. Cabe destacar que este diploma 
legal e de 188727

, e, daquela epoca ate OS dias atuais, houve muita evolu<;ao no 
mundo juridico. 

A Conven<;ao Americana de Direitos Humanos estabelece, em seu artigo 
228

, o dever do Estado em to mar efetivo os direitos e as liberdades garantidas no 
referido tratado tal como o direito ao nome, por exemplo. Desse dispositivo, 
decorre a ideia do Principia do Efeito Util dos Direitos Humanos, que, segundo 

25 Art. 25 da Conven~ao Americana de Direitos Humanos: l .Toda pessoa tern direito a urn recurso simples 
e nipido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os j uizes ou tribunais competentes, que a proteja contra 
atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituiyao, pela lei ou pela presente 
Conven~ao, rnesmo quando tal viola~ao seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercicio de suas 
func;:oes oficiais. 
( ... ) 

26 Artigo 54 do C6digo Civil da Costa Rica: 'Todo costan·icense inscrito en el Registro del Estado Civil 
puede cambiar su nornbre con autorizaci6n del Triblmal lo cual se bani por los tnimites de Iajurisdicci6n 
voluntaria promovidos al efecto." 
27 SISTEMA COSTARRICENSE DE INFORMACION JlJRlDICA. C6digo Civil. Lei no 63 de 28 de 
setembro de 1887. Disponivel em: < 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm texto completo.aspx?param2=NRTC& 
nValorl= l&nValor2= 15437&param2= 13&strTipM=TC&lResultado=122&strSim=simp > Acesso ern 
0 1/02/20 17. 
28 

Artigo 2 da Conven~ao Americana de Direitos Hun1anos: Se o exercicio dos direitos e liberdades 
mencionados no artigo 1 ainda nao estiver garantido por disposic;:oes legislativas ou de outra natureza, os 
Estados Pattes comprornet~m-se a adotru·, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposic;:oes 
desta Conven~ao, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessarias para tornar efetivos tais 
direitos e liberdades. 



a Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabelece o dever estatal de 
garantir a eficacia dos direitos humanos?9 

0 tramite de urn processo administrative que seja gratuito e rapido para 0 

exercicio do direito ao nome seria urn exemplo da aplica<;ao do Principio do 
Efeito Util e totalmente de acordo com a Conven<;ao Americana de Direitos 
Humanos. Assim sendo, caso seja disponibilizado esse mecanisme 
administrative aos cidadaos, o dispositive do artigo 54 do C6digo Civil da Costa 
Rica ficaria sem validade juridica, devendo o Estado reformula-lo, pois e 
obriga<;ao do Estado fazer ajustes internes para tomar efetivo o curnptimento 
dos direitos disciplinados na Conven<;ao30

. 

4) Tomando em considerac;ao que a nao discriminac;ao por motivos de 
orientac;ao sexual e uma categoria protegida pelos artigos 1 e 24 da CADH, 
alem do estabelecido no artigo 11.2 da Convenc;ao, essa protec;ao e a CADH 
implicam que o Estado deve reconhecer todos os direitos patrimoniais que 
se derivam de urn vinculo entre pessoas do mesmo sexo? 

Considerando o principio de igualdade de todos perante a lei, o Estado 
deve reconhecer todos os direitos patrimoniais que se derivam de urn vinculo 
entre pessoas do mesmo sexo. Se da mesma maneira que os direitos patrimoniais 
oriundos de uniao entre pessoas de sexos opostos sao reconhecidos, essa regra 
deve ser estendida tambem para unioes homoafetivas, por respeito aos principios 
da igualdade e da proibic;ao a discrimina<;ao. 

No reconhecimento dos direitos patrimoniais decorrentes de uniao de 
pessoas do mesmo sexo, ha, consequentemente, a prote<;ao ao exercicio do 
direito a propriedade, previsto no artigo 21 da Conven<;ao Americana de Direitos 
Humanos31

• Em casos de uniao civil entre pessoas, quando ocorre o fim desse 
elo - seja por falecimento de uma das partes ou por acordo entre elas - os 
direitos patrimoniais decorrentes desse fato sao discutidos, logo, o exercicio da 
propriedade obtida durante a uniao sera debatido. Segundo Nihal Jayawickrama, 
o direito de propriedade trata de objetos concretes bern como de direitos 
abstratos como, por exemplo, o direito de gerenciar urna companhia e escolhas 
como, por exemplo, pagamentos de dividas32

. 

Em decisao recente, no Caso Duque v. Colombia, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos ressaltou que a Colombia violou o 
principio da igualdade ao manter uma lei que discriminava as unioes 
homoafetivas das .heteroafetivas, diferenciando os efeitos juridicos para ambas 

29 Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panama.Competencia. 2003, Serie C, no 104, para. 66. 
30 Corte lDH. Caso "La lJitima Tentacion de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) v. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Custas. 2001 , Serie C, no 73, para. 87. 
31 Attigo 2 1 da Convens;ao Americana de Direitos Humanos: I. Toda pessoa tern direito ao uso e gozo dos 
seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social. 
32 JA YA WICKRAMA, Nihal. The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional 
and International Jurisprudence. Cambridge: Cambridge University Press, 2002,p. 911 -91 2. 



as situa<;oes em termos de beneficios sociais.33 Ainda, neste julgado, a Corte 
determinou que e obriga<;ao dos Estados garantir aos cidadaos, sem 
discrimina<;ao de genero, acesso a beneficios de prote<;ao social como pensoes, 
por exemplo34

. 

Com base no exposto, conclui-se que Costa Rica deve reconhecer todos 
os direitos patrimoniais decorrentes de unioes homoafetivas, tendo em vista o 
que dispoe a jurisprudencia da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a 
propria Conven<;ao Americana de Direitos Humanos. 

5) Caso a resposta anterior seja afirmativa, e necessaria a existencia de uma 
figura juridica que regulamente os vinculos entre pessoas do mesmo sexo 
para que o Estado reconhe~a todos os direitos patrimoniais que se derivam 

desta rela~ao? 

Urn dos principios de Y ogyakarta estabelece que e dever do Estado o 
reconhecimento do casamento ou da parceria entre pessoas do mesmo sexo, 
incluindo outras garantias, beneficios e prerrogativas que tambem existam para 
unioes heteroafetivas35

. No Caso Duque v. Colombia, a Corte Interamericana 
destacou que em alguns paises da America Latina, recentemente, houve o 
reconhecirnento da uniao civil entre pessoas do mesmo sexo assim como os 
direitos e obriga<;oes dai decorrentes na mesma propor<;ao que ha em unioes 
entre pessoas de sexos opostos36

. 

A existencia de uma figura juridica regulamentando o vinculo entre 
pessoas do mesmo sexo seria uma maneira de garantir a prote<;ao de muitas 
pessoas que sofrem por discrimina<;ao de genero. Tal mecanismo seria uma 
concretude do chamado Principio do Efeito Util, visto que a Costa Rica 
garantiria uma maior eficacia na aplica<;ao do direito a igualdade perante lei e 
tambem da proibi<;ao a discrimina<;ao. 

Como mencionado no paragrafo anterior, ha uma pratica estatal 
crescente na America Latina pelo reconhecimento juridico da uniao civil 
homoafetiva. A Costa Rica, ao criar uma figura juridica regulamentando os 
vinculos entre pessoas do mesmo sexo, estaria seguindo a tendencia latino
americana neste tema e agindo, em consomlncia, com os ditames da 
jurisprudencia da Corte Interamericana e da Convenc;:ao Americana de Direitos 
Humanos. 

33 Corte LDH. Caso Duque v. Colombia. Excepciones Prel iminares, Fondo, Reparaciones y Custas. 2016, 
Serie C, n° 310, para. 103 e 138. 
34 Corte IDH. Caso Duque v. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Custas. 2016, 
Serie C, n° 310, para. 110. 
35 Principio 24 (Dire ito de constituir familia): Os Estados deverao ( ... )e) Tomar todas as medidas 
Jegis lativas, administrativas e outras medidas necessarias para garantir que nos Estados que reconhes;am o 
casamento ou parceria registrada entre pessoas do mesmo sexo, qualquer prerrogativa, privilegio, 
obrigas;ao ou beneficio disponivel para pessoas casadas ou parceiros/as registrado/as de sexo diferente 
esteja igualmente disponivel para pessoas casadas ou parceiros/as registrados/as do mesmo sexo; 
36 Corte IDH. Caso Duque v. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Custas. 2016, 
Serie C, n° 3 I 0, para. I 13- 11 8. 
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