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Resumo

Este  trabalho  trata  da  questão  das  novas  entidades  familiares  que  ganham espaço  na

sociedade  brasileira  e  internacional  e  suas  possíveis  modificações  no  âmbito  do  Direito,

sobretudo no Direito das Famílias. Faz-se assim uma abordagem dos principais fatos históricos

que acarretaram na atual conjuntura e analisa-se os importantes acontecimentos que vêm surgindo

nesse  contexto.  Para  isso,  aborda-se  a  evolução  do  instituto  familiar  no  tempo,  expõe-se  as

questões psicológicas e religiosas que lhe são inerentes, buscam-se os possíveis enquadramentos

jurídicos que devem ser dados à elas, faz-se a análise dos marcos na jurisprudência na temática

em questão e estuda-se o seu desenvolvimento em Estados estrangeiros que mantém profunda

relação de influência com o Estado brasileiro. Busca-se assim projetar o cenário da questão em

um futuro  próximo  e  quais  as  consequências  que  poderiam advir  de  determinadas  políticas.

Objetiva-se um amadurecimento do tema de forma que sejam respeitados os valores e diretrizes

almejados para o desenvolvimento do Brasil.

Palavras-chave:  Entidade  Familiar.  Homoafetividade.  Matrimônio  Igualitário.  Equiparação.

Tratamento Jurídico.
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Abstract

The present  work  is  about  the  matter  of  the  new family  entities  which  thrive  in  the

Brazilian and the international society and their possible modifications in the legal scope, mainly

in Family Law. An approach of the main historical facts which have led to the current situation is

made, and the important events rising in this context are analysed. For that purpose, the evolution

of the family institute in time is approached, the inherent psychological and religious questions

are  exposed,  the  possible  legal  frameworks  which  might  be  given  to  them are  searched,  an

analysis of  landmarks in case law in the matter at hand is made, and its development in foreign

States which maintan a close influential  relationship  with the Brazilian State  is  studied.  It  is

attempted, thus, to project the scenario of this matter in near future and the consequences which

might follow certain policies. Maturing the matter in such a way in which the values and policies

aimed for the development of Brazil are respected is pursued.

Key words: Family Entity. Homosexuality. Equal Marriage. Equal Status. Legal Treatment.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como ponto de partida a análise das transformações que vêm

ocorrendo durante a história da humanidade no conceito de família, com uma visão especial sobre

o tema das relações homoafetivas. O instituto familiar sempre sofreu influências da religião e de

correntes  ideológicas  mais  conservadoras,  porém  com  o  passar  do  tempo  vê-se  uma  forte

tendência  a  ampliação  de  sua  abrangência,  principalmente  no  Brasil  e  em  outros  países  de

políticas mais liberais.

Assim, o que se percebe é uma busca do direito pátrio de proteger as novas relações que

vêm surgindo no âmbito familiar, de forma a não só trazer segurança aos seus indivíduos e à

terceiros,  mas  também a  garantir  os  direitos  fundamentais  tão  preconizados  e  defendidos  no

mundo contemporâneo. 

Não há dúvidas de que as relações homoafetivas são uma realidade factual muito clara em

na sociedade brasileira e na humanidade como um todo. Com isso, como o direito deve seguir a

sociedade que rege, surge a questão de qual deverá ser o tratamento jurídico dado à tais relações.

Qual  a  melhor  tutela  a  ser  fornecida  pelo  Estado de forma que  se busque a  maior  proteção

possível de seus cidadãos e se alcance uma sociedade democrática e igualitária? Até onde devem

as normas jurídicas irem na proteção de certos grupos sem que desprestigie outros diretamente

influenciados por tais relações?

Ademais, de que forma deve o direito buscar se adequar à tais transformações de modo

que seja um instrumento para uma sociedade mais solidária e humanitária, tendo como foco uma

busca pelo reconhecimento da tolerância e da alteridade1? 

Tais questões estão cada vez mais em pauta no cenário mundial,  sendo necessário um

estudo  de  forma  que  se  possa  perceber  o  seu  alcance  jurídico  e  social  e  as  transformações

acarretadas por elas. 

1 Concepção que parte do pressuposto básico de que todo o homem social interage e interdepende do outro. Ver mais sobre esse 
conceito em: TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América – A questão do Outro. São Paulo: 1982.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concep%C3%A7%C3%A3o
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No  Brasil,  tem-se  como  marco  de  tal  discussão  o  julgamento  da  ADIN  4277  pelo

Supremo Tribunal Federal em 2011, que teve como resultado, por unânimidade, a equiparação

das relações homoafetivas com as relações estáveis. Embasou-se tal decisão principalmente na

defesa  dos  direitos  e  garantias  fundamentais  de  tais  cidadãos  e  na  alegação  de  ausência  de

impedimentos  para tal  reconhecimento,  como prejuízo  para terceiros.  Mas qual foi o alcance

atingido na sociedade por esse julgado? Tal questão será tratada de maneira pormenorizada em

capítulo  próprio  desse  trabalho.  Ainda,  justifica-se  esta  pesquisa  não  só  pela  discussão  dos

direitos  já  positivados e  consolidados para tais  relações,  mas também pela percepção de que

outras questões ainda precisam se estudadas e esclarecidas, como por exemplo a possibilidade de

casamento, a adoção e a sucessão nessas novas “entidades familiares”.

Com a evolução da humanidade, os direitos humanos foram ganhando espaço no meio

jurídico, levando à ideia de que é preciso mais do que apenas estar declarada a existência do

direito a alguém para ter efetivo cumprimento do mesmo. Assim, será feita uma análise de como

os direitos declarados estão sendo percebidos, através do estudo da doutrina e de casos concretos

na jurisprudência, além da pesquisa do direito em países estrangeiros, sobretudo na Argentina,

Uruguai e França, de onde pode-se buscar conclusões dos resultados que cada política jurídica no

ramo  do  direito  familiar  vem  tendo  nas  sociedades  que  as  adotam.  Tais  Estados  foram

selecionados atendendo aos seguintes critérios: Argentina e Uruguai integram junto com o Brasil

o Mercosul, bloco regional que desenvolve a integração social,  política,  econômica e cultural

atendendo  ao  enunciado  do  parágrafo  único,  art.  4º,  da  Constituição  Federal.  Com  isso,

participam com o Brasil do processo de harmonização legislativa que exige a utilização do direito

comparado  para  melhor  entender  as  instituições  que  integram a  ordem jurídica.  No caso  da

França,  esse  país  se  insere  na  grande  família  do  sistema  de  civil  law ou  direito  românico-

germânico,  facilitando  assim  a  compreensão  e  aproveitamento  das  inovações  normativas  e

institucionais que a ordem jurídica francesa oferece. Por último, os três Estados têm se destacado

pela atualização recente de sua legislação no pertinente ao objeto de estudos. 

Para tal,  será empregado como base tanto um enfoque jurídico-teórico,  trabalhando-se

conceitos doutrinários e principiológicos aplicáveis ao tema, de modo a conectá-los à realidade

social apresentada, quanto um estudo de casos concretos tanto no âmbito nacional quanto no dos
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países alienígenas citados, além da percepção de pensamentos e ideologias relevantes sobre o

tema.

Quanto ao raciocínio desenvolvido, observar-se-á o método indutivo, segundo o qual as

análises das características dos fenômenos particulares servirão de premissas para conclusões de

caráter genérico.

No que tange às técnicas de pesquisa, faz-se a escolha pela documentação indireta, ou

seja, bibliográfica e documental e menções à jurisprudência como forma de embasamento. Nesse

sentido,  far-se-á  uso  de  livros  teóricos  principalmente  sobre  o  direito  de  família  e  o  direito

constitucional, bem como de documentos legislativos, artigos jurídicos e demais documentos que

possam ser úteis ao deslinde do trabalho.

Ressalta-se  o  caráter  multidisciplinar  do  presente  estudo,  visto  que  serão  utilizados

referenciais  do  Direito  Civil,  do  Direito  Constitucional,  dos  Direitos  Humanos,  bem  como

conceitos sociais, religiosos e psicológicos inerentes ao assunto.

O objetivo geral dessa pesquisa consiste em fazer uma análise do desenvolvimento das

relações familiares “não convencionais” pela perspectiva de suas consequências para o mundo

jurídico, tendo em vista as novas relações sociais a serem compreendidas e reguladas, além do

desafio do Estado como um todo de se adequar a esta nova realidade e tentar levantar quais as

possíveis  contribuições  que  esta  discussão  pode  trazer  para  a  atual  conjuntura  brasileira  de

reconhecimento  de  direitos  à  essas  relações,  sempre  com  a  observância  dos  preceitos

constitucionais. Busca-se também: entender a evolução do conceito de família e de sua visão pela

sociedade; demonstrar a relação entre tal conceito com a evolução do direito, tentando comprovar

as  transformações  advindas  de  sua  proteção  jurídica;  analisar  os  resultados  alcançados  por

Estados  estrangeiros  na  busca  de  um equilíbrio  do  tema  familiar  de  sua  sociedade  com seu

ordenamento  jurídico  e  observar  que  metodologia  utilizada  poderá  alcançar  transformações

positivas na nação brasileira; apresentar dados, estatísticas e pesquisas existentes sobre o tema

das relações homoafetivas e no Direito,  tanto nacional  quanto internacional,  concluindo pelos

resultados a sua dimensão e relevância.
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Nesse sentido,  se começará  com um estudo sobre conceitos  e opiniões  pertinentes  ao

tema, com o intuito de que haja uma contextualização do panorama atual da questão nos dias de

hoje, facilitando o entendimento do objeto dessa pesquisa.

Prosseguindo, será feita uma análise crítica acerca do marco judicial do tema no Brasil, ou

seja, o já citado julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 4277 pelo Supremo

Tribunal  Federal,  explicitando  a  visão  da  Corte  Suprema  a  respeito  do  tratamento  devido  à

questão e abarcando as transformações e consequências advindas de tal julgado. 

Por  fim,  será  feita  uma  viagem pelo  direito  comparado,  estudando  como  está  sendo

tratado tal objeto no Direito Internacional, suas tendências e particularidades, de forma que se

possa averiguar os resultados de determinadas políticas em países que mantêm relações com a

nação brasileira, buscando entender que exemplos pode-se retirar e o que pode ser aproveitado

pelos  resultados  alcançados  em  tais  Estados,  com  um  olhar  especial  sobre  países  vizinhos

integrantes do Mercosul, como Argentina e o Uruguai, e sobre a França, de forma a analisar as

transformações  no  tema  também  no  continente  europeu.  No  que  tange  aos  países  do  bloco

sulamericano, a pertinência da análise em direito comparado com essas nações fica clara devido à

ter-se nessa relação um tradicional pólo de produção do direito de forma inovadora e ainda pela

relação de influência jurídica mútua (em especial no direito civil) entre esses Estados e o Brasil, o

que pode-se observar desde o “Esboço de Código Civil” (1860) de Augusto Texeira de Freitas,

que  influenciou  grandemente  as  codificações  dessas  nações  vizinhas2,  além  do  já  exposto

anteriormente.

Os resultados esperados abrangem, inicialmente, o despertar para o desenvolvimento de

linha de pesquisa sobre as transformações possíveis e esperadas na sociedade pelas mudanças no

tratamento das relações estudadas.

Com o desenvolvimento deste tema, espera-se incentivar os estudos para possibilitar  o

conhecimento de soluções sobre como deveria se dar o tratamento jurídico à todas as possíveis

relações afetivas presentes na humanidade de forma que se busque uma sociedade cada vez mais

harmônica pela busca da igualdade, solidariedade e ausência de preconceitos, respeitando porém

a ordem pública e as características inerentes aos institutos da família.

2 Aprofundando esse tema, ver OLIVEIRA, Hiltomar Martins. Augusto Texeira de Freitas: Momento Jurídico das Américas e do 
Mundo. Disponível no endereço eletrônico www.revistapersona.com.ar/Persona78/78Hiltomar.htm. Acesso em 10/06/2013.

http://www.revistapersona.com.ar/Persona78/78Hiltomar.htm
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CAPÍTULO  1  –  ASPECTOS  GERAIS:  INICIANDO  A  JORNADA  ATRAVÉS  DOS

CONCEITOS

1.1. Conceito de Família Clássico e suas releituras  

Não há uma identidade de conceitos, tanto no direito como na sociologia, a respeito da

entidade  da  família.  Porém,  a  Constituição  Federal  e  o  Código  Civil  se  reportam  a  ela  e

estabelecem a sua estrutura, sem definí-la. Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves, “em qualquer

aspecto que é considerada, aparece a família como uma instituição necessária e sagrada, que vai

merecer a mais ampla proteção do Estado3.”

A Carta Magna afirma em seu art. 226 que a família é a base da sociedade e que por esse

motivo ela tem especial proteção do Estado4. O código civil brasileiro de 2002 segue a mesma

linha da Constituição,  ampliando ainda o conceito de família em relação ao diploma civil  de

1916, diante da regulamentação da união estável como entidade familiar, nos termos do seu art.

17235. Assim, atualmente tem-se expressamente previstos em lei a família advinda do casamento,

a  advinda  da  união  estável  e  a  família  monoparental  (prevista  no  §  4º  do  art.  226  da  Lei

Fundamental).  Percebe-se  que  a  atual  legislação  tem um enfoque  de  destaque  nos  vínculos

afetivos  que  norteiam a  formação  das  famílias,  diferentes  das  leis  anteriores,  onde  só  eram

reguladas as famílias constítuidas pelo casamento, de modelo hierarquizado e patriarcal6.

Assim, pela leitura dos mandamentos legais,  parece extrair-se que a atual intenção do

legislador  não é apenas  regular  tal  entidade em termos puramente  formais,  mas sim oferecer

proteção aos indíviduos que a integram, com um foco não tão especial sobre as particularidades

na sua formação, porém com uma prioridade maior aos vínculos afetivos como pressuposto para a

sua observância.

3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família. 9ª Ed., Saraiva, 2012. p. 17.
4 Art. 226.  A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) Constituição Federal.
5 Art. 1723. É reconhecida com entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Código Civil de 2002.
6 Art. 229. Criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos. Código Civil de
1916. Ressalte-se que a previsão de legitimação dos filhos não mais subsiste no atual sistema, sendo vedado a discriminação na 
filiação (art. 227, § 6 º da Constituição Federal).
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Sobre possíveis definições de família, pode-se citar a de Rodrigo Da Cunha Pereira que

assevara se tratar de “uma estrutura psíquica que possibilita ao ser humano estabelecer-se como

sujeito e desenvolver relações na polis.”7 Já no dizer da antropóloga Cynthia A. Sarti, “a família

vai ser a concretização de uma forma de viver os fatos básicos da vida.”8

A família pode, assim, ser formada por diferentes modelos, variando de acordo com o

tempo e o espaço, entretanto, o direito deve sempre ter o intuito de atender às expectativas da

sociedade e as necessidades de seus cidadãos. Com isso, para uma melhor análise, será traçada

uma breve evolução dos modelos de família conferidos na sociedade através do tempo.

1.2. Evolução da Família, a caminhada passo a passo  

Não há  dúvidas  de  que  a  família  passou  por  longa  evolução.  Pode-se  apontar  como

causadores de tal fenômeno o próprio desenvolvimento da vida humana em sociedade e também

as diferentes mudanças de costumes e idéias verificadas através do tempos. 

Em sua origem nas sociedades primitivas, o termo família, tal qual se conhece hoje, tinha

o significado de servo ou conjunto de escravos pertencentes ao mesmo patrão. Note-se que tal

concepção  não  tem  semelhança  com  o  conceito  atual  de  família,  exceto  pela  idéia  de

agrupamento, que já lhe era atinente desde sua formação.

Percebe-se que nesse tempo o instituto familiar não tinha um significado sentimental ou

afetivo, porém patrimonial, pois se referia aos escravos pertencentes a alguém, a sua propriedade,

a sua casa. E essa foi uma visão que por muito tempo foi dominante na concepção da família.

Porém, assevera-se que o surgimento do direito antigo nasceu de forma espontânea nos

antigos princípios que constituíram a família, derivando “das crenças religiosas universalmente

admitidas na idade primitiva desses povos e exercendo domínio sobre as inteligências e sobre as

vontades”, como traz Fustel de Coulanges9.

Assim,  pode-se  destacar  a  antiga  concepção  de  família  romana  e  grega,  que  por

semelhança,  traduzia  o  tipo  de  uma  organização  social  política  cujo  princípio  básico  era  a

7 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: uma abordagem psicanalítica. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p.35.
8 SARTI, Cynthia A. Família e individualidade: um problema moderno. In CARVALHO, Maria do Carmo Brant de (org.). A 
Família contemporânea em debate, São Paulo: Cortez, 2000. p. 40.
9 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Hemus, 1975. p. 68-150.
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autoridade, e esta abrangia todos quantos a ela estavam submetidos10.  Aqui ainda se vê que o

fundamento da família é a possibilidade de cultuar e adorar os mesmos deuses, sob a autoridade

paterna. Diante disso, Fustel de Coulanges sublinha que não foi a religião que criou a família,

mas foi ela que lhe concedeu as regras11. 

A humanidade observou durante esse período o fortalecimento das religiões monoteístas,

como  o  judaísmo  e  o  cristianismo,  os  quais  cabe  destacar  devido  à  grande  influência  que

exerceram na formação do instituto familiar até evoluir-se ao patamar que se encontra nos dias

atuais.

A Bíblia traz a base do que foi por muito tempo o único conceito de família considerado e

que ainda hoje tem grande importância,  não obstante  a tentativa de enquadramento de novas

formações ao instituto familiar. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vê-se a chamada

para o homem constituir família com a sua esposa: “Portanto deixará o homem o seu pai e a sua

mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.” E no capítulo 1 do mesmo livro a

Bíblia apresenta o plano para a família formada pelo marido e sua esposa: “E Deus os abençoou,

e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os

peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra.”12

Após essa breve análise  histórica,  pode-se ilustrar a evolução do instituto familiar  nas

lições de Carlos Alberto Bittar13, onde se pode observar o modelo de família patriarcal na época

romana;  a  família  comunitária  na  era  medieval;  e  a  família  nuclear  ou  celular  da  sociedade

industrial. Porém, em todas elas percebe-se a influência do conceito de família bíblico presente, o

que mostra a sua relevância na construção familiar.

Como já exposto, pela leitura da professora Jenny Magnani de O. Nogueira14 observa-se

que no início a família  era conjugada sob o poder do  pater familias,  reunindo as sociedades

primitivas todos os descentes de um tronco comum, unificadas em função de um culto religioso e

10 NOGUEIRA, Jenny Magnani de O. A Instituição da Família em A cidade Antiga. In: Fundamentos da História do Direito, 
Antônio Carlos Wolkmer (org.). 4ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2009. p.105.
11 COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Trad. Jonas Camargo Leite e Eduardo Fonseca. Rio de Janeiro: Ediouro, p. 29.
12 Bíblia Sagrada, Nova Versão Internacional.
13 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Família, 2ª Ed. Forense Universitária, 2006. p. 5-7.
14 NOGUEIRA, Jenny Magnani de O. A Instituição da Família em A cidade Antiga. In: Fundamentos da História do Direito, 
Antônio Carlos Wolkmer (org.), 4ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora, 2009. p.105-120.
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de fins econômicos e políticos, como se via claramente no Antigo Império Romano. Esse modelo

era fundado na união solene entre os cônjuges e influenciou durante séculos a vida em sociedade.

Ainda que aos poucos,  devido a influência  das religiões  monoteístas  já  citadas,  foi-se

imprimindo um alcance mais restrito ao núcleo, sendo considerado como tal apenas os familiares

sob  a  égide  dos  pais,  conservando-se  contudo  a  chefia  do  lar  conjugal  pelo  marido  e  sua

administração dos bens da família, com os afazeres domésticos ficando ao encargo da mulher. Tal

conjuntura seguiu durante a Idade Média, já que a religião seguia tendo posição proeminente na

influência da vida em sociedade, em especial a católica.

Já no Estado Moderno, com o advento dos grandes centro urbanos, observou-se o advento

da família nuclear, onde se reuniam sobre o mesmo teto apenas os pais e os filhos não casados,

reduzindo assim o seu contexto.  Houve ainda nesse período uma ênfase para as posições da

mulher e dos filhos na família. O ingresso do conceito de direito de família no mundo jurídico

perfez-se nas  codificações  sob o entendimento  de que  essa compreendia  pessoas  ligadas  por

parentesco  natural  (consanguíneo)  ou  civil  (por  adoção).  Ainda  prosperavam  os  ideais  de

proeminência do homem e de diversidade de funções entre os cônjuges.

Destaque-se  o  modelo  decorrente  da  influência  do  Código  Civil  Francês  de  1804,  o

chamado Le Code. Tal codificação era patriarcal, hierarquizada e transpessoal quanto à família, e

foi  o  modelo  que  influenciou  o  legislador  do  Código  Civil  brasileiro  de  1916.  Os  laços

patrimoniais ainda eram demasiadamente observados, sendo a família uma verdadeira unidade de

produção. Assim, tinha-se uma idéia de que a união das pessoas tinha como intuito prioritário a

formação de patrimônio para sua posterior transmissão aos herdeiros, tendo os laços afetivos uma

importância secundária15.

No entanto,  a grande guinada na entidade da família  veio com a evolução processada

especialmente na economia e no pensamento jurídico na metade do século passado, que imprimiu

relevantes  modificações  ao  relacionamento  humano  como  um  todo,  em  especial  no  âmbito

familiar, seguindo a influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e também

através  de  convenções  e  documentos  reafirmadores  dos  direitos  humanos  como:  Protocolos

Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direito Econômicos, Sociais e Culturais (ambos

15 DE FARIA, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias - 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2010. p. 4.
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de 1966), a Carta interamericana de Bogotá (1948) e sobretudo a Convenção Interamericana de

San José da Costa Rica (1969, entrando porém em vigor no Brasil apenas em 1992).16 Assim,

através deles foram sendo preconizados valores que hoje são inerentes às relações familiares,

como a igualdade entre os cônjuges e a impossibilidade de haver qualquer discriminação entre os

filhos. 

Atualmente, e com a nova legislação vigente, vê-se uma evolução no conceito familiar

alavancado pelos novas prerrogativas que inspiram a sociedade contemporânea, sendo valorizado

um  modelo  de  família  descentralizado,  democrático,  igualitário  e  desmatrimonializado,  em

respeito ao espírito da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002.

Alguns autores, tais como Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, asseveram que

tal ocorre porque a “família tem o seu quadro evolutivo atrelado ao próprio avanço do homem e

da  sociedade,  mutável  de  acordo  com  as  novas  conquistas  da  humanidade  e  descobertas

científicas, não sendo crível, nem admissível, que esteja submetida a idéias estáticas, presas a

valores pertencentes a um passado distante, nem a suposições incertas de um futuro remoto. É

realidade viva, adaptada aos valores vigentes”.17

Assim, nota-se um avanço para uma compreensão socioafetiva das entidades familiares,

em substituição a sua compreensão como núcleo econômico e reprodutivo, e com isso surgem

novas formas de arranjo grupal,  novas representações sociais.  Poderia o direito,  diante  de tal

evolução  não  lhes  dar  tratamento,  deixando-as  permanecer  num  limbo  jurídico?  Há  um

movimento cada vez maior no país para evitar que isso ocorra, tanto através de manifestações de

idéias, quanto de decisões do Poder Judiciário. Isso porque além da família tradicional, que é

aquela fundada no matrimônio, outras formas de reuniões vêm surgindo e muitos defendem que

elas  devem ser  previstas  como  entidades  familiares  pois  acreditam  que  as  mesmas  também

cumprem  a  função  social  que  a  sociedade  contemporânea  destinou  à  família,  ou  seja,  uma

entidade de transmissão da cultura e formação da pessoa digna.

A  Constituição  de  1988  promoveu  verdadeira  reconstrução  da  dogmática  jurídica,

estabelecendo como seu elemento propulsor a garantia da cidadania. Vê-se a cidadania aqui num

sentido que qualifica os participantes da vida do Estado, o reconhecimento do indivíduo como

16 Todos podem ser encontradas no Centro de Informação das Nações Unidas, através do endereço eletrônico www.unicrio.org.br.
17 DE FARIA, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Op.cit. p. 4-5.

http://www.unicrio.org.br/
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pessoa integrada na sociedade estatal  (art.  5º, LXXVII, Constituição Federal).  O que também

significa que o funcionamento do Estado estará submetido à vontade popular. 

Assim, a cidadania “conexiona-se com o conceito de soberania popular (parágrafo único

do art. 1º), com os direitos políticos (art. 14) e com o conceito de dignidade da pessoa humana

(art.  1º, III),  com os objetivos da educação (art.  205), como base e meta essencial  do regime

democrático.”18 Diante dessa reconstrução baseado na garantia da cidadania, alguns doutrinadores

defendem uma revolução no conceito de família e afirmam como resultados dessa restruturação

no seio do Direito: “i) a necessidade de releitura dos conceitos e institutos jurídicos clássicos; ii) a

elaboração e o desenvolvimento de novas categorias jurídicas (não mais neutras e indiferentes,

porém dinâmicas, vivas, presentes na vida social); e  iii) a interação estreita entre os diferentes

campos do conhecimento”.19

Porém,  deve-se  ter  cautela  na  análise  de  tais  transformações  no  seio  da  sociedade

brasileira,  tendo o cuidado de continuar  observando os princípios  constitucionais  (do qual  se

tratará agora), sem contudo perder de vista as características inerentes a cada instituto e com isso

o tratamento jurídico devido a cada um deles.

1.3. Princípios Protetores da Família  

A família, com o  status  de base da sociedade conferido pela Constituição Federal, tem

ampla  proteção  do Estado,  que lhe  confere  uma atenção  especial  para  garantí-la.  Mas  como

ocorre  essa  proteção?  Uma  das  formas  de  se  realizar  tal  exercício  é  através  da  garantia  da

observância de príncipios protetores de tal entidade.

Encontra-se na doutrina diversas definições para os princípios jurídicos. José Alfonso da

Silva diz que eles são “ordenações que irradiam e imantam os sistemas de normas”20.  Já nas

lições  de  Gomes  Canotilho  e  Vital  Moreira,  eles  “são  ‘núcleos  de  condensações’  nos  quais

confluem  valores  e  bens  constitucionais.”21 Demonstrando  toda  a  sua  importância,  Paulo

Bonavides afirma que “a teoria dos princípios é hoje o coração das constituições”22. 

18 DA SILVA, José Alfonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 30ª Ed. Malheiros Editores, 2008. p. 104-105.
19 DE FARIA, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Op.cit. p. 32.
20 DA SILVA, José Alfonso. Op. cit. p.92.
21 CANOTILHO, Gomes. MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1991. p.49.
22 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Malheiros,  2005. p.281-282.
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Nesse  mesmo  diapasão,  e  ressaltando  todo  cuidado  que  deve  ser  disponibilizado  na

observância dos princípios, adverte Celso Antônio Bandeira de Mello que “violar um princípio é

muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa

não apenas ao específico mandamento obrigatório, mas a todo sistema de comandos.”23 E reforça

o risco de violar um princípio asseverando que fazê-lo “é a mais grave forma de ilegalidade ou

inconstitucionalidade,  conforme  escalão  do  princípio  atingido,  porque  representa  insurgência

contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais,  contumélia irremessível a seu

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra.”24

Resta claro que os princípios do Direito de Família tem que estar, obrigatoriamente, em

uma verdadeira aliança permanente com a principiologia do Direito Constitucional, de forma que

ocorra  uma  certeza  de  representação  do  sistema  civilista  em  consonância  com  os  valores

humanistas  previstos  na  Carta  Magna na  solução  de  interesses  privados.  Tal  supremacia  do

direito constitucional, inclusive em sua influência no direito civil, é o que alguns doutrinadores

chamam de “constitucionalização do direito privado.” 

Nesse  sentido,  Gustavo  Tepedino  assevera  que  não  existe  a  possibilidade  de  uma

codificação  acompanhar  todos  os  avanços  da  sociedade  e  assim  prever  todas  as  possiveís

situações que deveria regulamentar, e que por isso “torna-se indispensável que o legislador de

hoje recorra à técnica narrativa, de algum modo à retórica e aos sentimentos (não subjetivos dele,

legislador,  mas  da  sociedade,  recolhendo  democraticamente  os  valores  predominantes  na

realidade social), para que determine o conteúdo axiológico das cláusulas gerais e dos conceitos

jurídico  indeterminados.”25 Retira  desse  pensamento  a  importância  do  desenvolvimento  das

cláusulas gerais, “cuja adoção evita as profundas lacunas causadas pela evolução da sociedade;

sendo impossível ao legislador acompanhar o passo dos acontecimentos, e infrutífera a tentativa

de tipificar  a  totalidade  das  situações  jurídicas  que,  assim como os  bens  jurídicos  objeto  do

direito, multiplicam-se a cada momento.”26

Assim, defende que deve haver uma atenção para o chamado espírito do ordenamento, de

forma que não hajam legislações contraditórias, mas que sempre se busque valores preconizados

23 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 16ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p.818.
24 Idem citação acima.
25 TEPEDINO, Gustavo. O Código Civil, os chamados microssistemas e Constituição: premissas para uma reforma legislativa. p. 
8. Publicado em Problemas de Direito Civil, Gustavo Tepedino (coord.) Rio de Janeiro, Renovar, 2001, pp.1 e ss.
26 Idem citação acima.
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para o todo pelo legislador,  não ficando tal  interpretação ao puro arbítrio  da doutrina  ou do

magistrado: “O legislador contemporâneo, instado a compor, de maneira harmônica, o complexo

de fontes normativas (...) deve valer-se de prescrições narrativas e analíticas, em que consagra

expressamente  critérios  interpretativos,  valores  a  serem preservados,  princípios  fundamentais

como enquadramentos axiológicos com teor normativo e eficácia imediata”27. Assevera que tal

deve ser feito de modo que haja uma homogeneidade na aplicação e interpretação de todas as

normas do sistema, superando-se “dessa forma, a desconfiança gerada pelas cláusulas gerais e

pelos  conceitos  indeterminados  no  passado,  cuja  definição  era  subjetivamente  atribuída  ao

magistrado ou à doutrina, sem um critério seguro que respondesse à lógica do sistema.”28

Diante  de  tal  panorama,  lembra  o  autor  que,  através  da  positivação  de  tais  objetivos

normativos, se terá um ordenamento que acompanha as mudanças sociais de forma flexível e

preservando, ainda, as interpretações e o princípios fundantes do Estado, o que resta claro que

deve ocorrer através do texto constitucional, lei de maior hierarquia no sistema jurídico nacional:

“Pode-se dizer, em conclusão, que uma reforma legislativa, na atual experiência brasileira, só se

justifica  com  adoção  de  princípios  normativos  e  de  cláusulas  gerais  que  não  sejam  meras

estruturas formais e neutras, mas, vinculados a critérios expressamente definidos, exprimam a

tábua de valores da sociedade, consagrada na Constituição.”29

Sendo assim, vê-se a premissa do direito civil (em especial em seus ramos que estão mais

intimamente ligados com as relações humanas, que é o caso do direito de família) ser positivado e

interpretado de forma que sejam observados os princípios constitucionais que buscam garantir os

valores consagrados na sociedade brasileira.   

Ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves que “as alterações introduzidas visam preservar a

coesão  familiar  e  os  valores  culturais,  conferindo-se  à  família  moderna  um tratamento  mais

consentâneo  à  realidade  social,  atendendo-se  às  necessidades  da  prole  e  de  afeição  entre  os

cônjuges  ou companheiros  e  aos  elevados interesses  da sociedade.”30 Feita  essa  consideração

acerca da importância dos princípios, pode-se apontar alguns que se relacionam com o tema ora

27 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. p.9.
28 Idem citação acima.
29 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. p.13.
30 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit. p. 21-22.
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em estudo, dando proteção à tais entidades. Assim, pode-se apontar como princípios que regem o

direito de família:

a) Princípio  do  Respeito  à  dignidade  da pessoa humana:  se  destaca  em decorrência  do

disposto no art.  1º,  III,  da Constituição.31 Pode-se apontar  o Direito  de Família  como

sendo o mais humano de todos os ramos do Direito.  Diante disso,  e  ainda devido ao

sentido ideológico e histórico de exclusões,  afirma Rodrigo da Cunha Pereira que “se

torna imperativo pensar o Direito de Família na contemporanidade com a ajuda e pelo

ângulo  dos  Direitos  Humanos,  cuja  base  e  ingredientes  estão,  também,  diretamente

relacionados à noção de cidadania.”32 Todas as mudanças ocorridas na humanidade, como

a evolução do conhecimento científico, os movimentos políticos e sociais do século XX e

o fenômeno  da  globalização  provocaram mudanças  profundas  não  só  na  estrutura  da

família,  porém  também  nos  ordenamentos  jurídicos  de  todo  o  mundo,  acrescenta  o

mencionado autor,  que ainda enfatiza:  “todas essas mudanças  trouxeram novos ideais,

provocaram  um  ‘declínio  do  patriarcalismo’  e  lançaram  as  bases  de  sustentação  e

compreensão dos Direitos Humanos, a partir da noção da dignidade da pessoa humana,

hoje insculpida em quase todas as constituições democráticas”33 Ainda,  alguns autores

defendem  que  tal  princípio  abrange,  em  primeiro  lugar,  a  exigência  de  não

instrumentalização da pessoa, ou seja, o ser humano não pode ser empregado como se

fosse mero objeto para a consecução de finalidades alheias à sua vontade, uma vez que ele

é concebido pela ordem jurídica como um fim em si. Tese essa corroborada por Daniel

Sarmento.34 Ademais, como ser social que é, e que vive inserido num meio cultural com

permanentes  relacionamentos  com  outros  indivíduos,  o  ser  humano  necessita  do

reconhecimento do seu valor para que possa desenvolver a sua personalidade de forma

livre. Assim, conclui-se que tal princípio constitui a base da comunidade familiar, pois

garante o pleno desenvolvimento e a realização de todos os seus membros.

 

31 Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III- a dignidade da pessoa humana. Constituição 
Federal.
32 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Família, Direitos Humanos, psicanálise e inclusão social. Revista Brasileira de Direito de 
Família, v.16, p. 5-6.
33 Idem citação acima.
34 SARMENTO, Daniel. Por um Constitucionalismo Inclusivo: História Constitucional Brasileira, Teoria da Constituição e 
Direitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2009. p.121.
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b) Princípio da Isonomia: por ele, todas as pessoas devem ser tratadas pelo Estado com o

mesmo  respeito  e  consideração,  segundo  Ronald  Dworkin.35 Assim,  pode-se  citar

como um dos principais mandamentos desse princípio o de que não se pode negar aos

integrantes de qualquer grupo a possibilidade de fruição de qualquer direito com único

fundamento em preconceito em relação ao seu modo de vida. Esse princípio encontra

explícito  fundamento no art.  3º, inciso IV da Carta Magna, que estabeleceu,  como

objetivo fundamental da República, “promover o bem de todos, sem preconceito de

origem,  raça,  sexo,  cor,  idade,  e  quaisquer  outras  formas  de  discriminação”  e

também no seu preâmbulo,  onde consta que o projeto do constituinte  de 1988 era

fundar uma “sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. Tal princípio não é

absoluto, uma vez que nem todo tratamento desigual promovido pelo ordenamento é

ilegítimo, como estabelece a afirmação de Aristóteles de que a igualdade consiste em

tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. Assim, o requisito

necessário  para  se  chegar  a  conclusão  de  que  alguma  medida  discriminatória  é

inconstitucional é de que se analise se existe algum fundamento legítimo, razoável e

suficiente  para  servir  como  justificativa  para  a  aplicação  de  tal  diferenciação  de

tratamento pelo legislador.

c) Princípio  da  Liberdade  de  constituir  uma comunhão  de  vida  familiar:  “seja  pelo

casamento,  seja pela união estável,  sem qualquer imposição ou restrição de pessoa

jurídica de direito público ou privado”36, nos termos do art. 1513 do Código Civil.37

Tal princípio advém do direito à liberdade, cujo reconhecimento e proteção configura

um dos mais importantes fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Dele

retira-se  a  garantia  de  autodeterminação  dos  indíviduos,  que  tem  a  liberdade  de

realizar as suas escolhas pessoais básicas e perseguir seus sonhos e projetos de vida

sem limitações,  desde que isso não implique  em violação de direitos  de terceiros.

Correlacionando o princípio em questão com o direito à liberdade, Daniel Sarmento

aduz que “não há dúvidas de que um dos aspectos mais essenciais  desta liberdade

existencial constitucionalmente protegida diz respeito à autonomia de cada indivíduo

35 DWORKIN, Ronald. A Matter of Principle. Cambridge: Harvard University Press, 1985, p.205-213.
36 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit. p.25.
37 Art. 1513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. 
Código Civil de 2002.
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de escolher a pessoa com a qual pretende manter relações afetivas estáveis, de caráter

familiar.”38 Isso porque, lembra o autor que “é em geral na família que o indíviduo

trava  as  suas  relações  mais  profundas,  duradouras  e  significativas;  é  nela  que ele

encontra o suporte espiritual para os seus projetos de vida e o apoio moral e material

nos seus momentos de maior dificuldade.”39 Com isso, resta claro que, diante desse

princípio, é dever do Estado proteger a família e garantir o direito de sua constituição,

jamais  criando  limitações  e  dificuldades  formais  para  tal,  a  não  ser  que  haja

possibilidade de lesão à terceiros.

d) Princípio da Segurança Jurídica:  Trata-se de um valor  fundamental  no Estado de

Direito, já que a sua garantia é que traz tranquilidade e estabilidade para que, tanto

pessoas  físicas  quanto jurídicas,  possam se planejar  e  fruir  de seus  direitos,  tendo

conhecimento  de  sua  existência  e  extensão.  No  sistema  constitucional  pátrio,  a

segurança é referida no  caput do artigos 5 e 6 da Constituição40, além de sua idéia

permear e fundamentar uma série de direitos fundamentais e institutos constitucionais

relevantes,  como o  princípio  da  legalidade  (art.  5º,  II,  CF),  a  proteção  ao  direito

adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), e os princípios da

irretroatividade e da anterioridade tributária (art. 150, III,  alíneas a e  b, CF). Diante

disso, pode-se falar na existência no Direito brasileiro de um princípio constitucional

de proteção à segurança jurídica.41 Ressalte-se que a insegurança jurídica se instala

não somente quando há inovação por parte dos Poderes Legislativo e Executivo no

ordenamento legal de forma abrupta, atingindo situações consolidadas no tempo, ou

ainda quando eles, por uma ação ou omissão, frustam a legítima confiança de seus

cidadãos, mas também quando há incerteza de entendimentos no Poder Judiciário, o

que  pode  acarretar  grave  insegurança  e,  consequentemente,  intranquilidade  na

sociedade. Dito isto, resta claro que no âmbito do Direito de Família, toda e qualquer

relação que exista no plano dos fatos (desde que não seja ilícita) deve ser devidamente

regulamentada  no  meio  jurídico,  de  forma  que  não  só  seus  componentes  tenham
38 SARMENTO, Daniel. Op. cit. p.148.
39 Idem citação acima.
40 Art. 5 º. Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a (...) segurança (...).
Art. 6 º. São direitos sociais a (...) segurança(...). Constituição Federal.
41 SARMENTO, Daniel. Op. cit. p.149.
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certeza dos direitos  e  deveres  advindos da relação,  mas também com o intuito  de

trazer segurança à terceiros que se relacionem com tais entidades. Cabe a lembrança

que na ordem jurídica brasileira tal extensão não depende apenas do legislador, uma

vez que existem mecanismos de jurisdição constitucional com capacidade para provê-

la,  uma  vez  que  dotados  de  eficácia  erga  omnes e  efeito  vinculante,  como  será

ressaltado no estudo de caso de maneira aprofundada mais adiante.

1.4. Previsão Legal do Instituto Familiar no ordenamento jurídico nacional e suas diferentes  

interpretações: A Família Brasileira de Finais do Século

Pela leitura da legislação a respeito das entidades familiares, percebe-se que não há ainda

no texto constitucional e nem no Código Civil nenhuma previsão expressa acerca das relações

homoafetivas, estando elas presentes apenas em algumas legislações esparsas, como a lei 11340

(a chamada Lei Maria da Penha)42 e em algumas leis estaduais e municipais.43 Assim, há uma

incerteza quanto ao seu enquadramento jurídico, o que leva à intensas discussões de qual seria a

melhor forma de interpretá-las do campo factual ao exame do Direito. 

Vê-se, pela observância dos textos legislativos onde poderiam estar previstas tais uniões,

que tal não foi realizado, como acontece com o art. 226,  §  3º da Constituição Federal,  verbis:

Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o  homem e a mulher

como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O diploma civil pátrio seguiu o mesmo rumo da Carta Magna, como pode-se observar

pela leitura de alguns artigos, como: 

Art. 1514. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante

o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados.

Art. 1517.  O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de

ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil.

42 Art. 5. (...) II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa (...) Parágrafo único. As relações pessoais 
enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Lei 11340.
43 Podem ser encontradas no endereço eletrônico www.abglt.org.br/port/leis_os.php. Acesso em 16/04/2013.

http://www.abglt.org.br/port/leis_os.php


26

Art. 1723. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência

pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Assim, nota-se que o o legislador se referiu especificamente apenas aos casais formados

entre homem e mulher. A partir disso, ocorre uma discussão de quais efeitos essa redação geraria

e qual seria a sua melhor interpretação. Saliente-se que essa interpretação era lógica ao tempo da

Assembléia  Constituinte,  pois  o  contexto  da  sociedade  e  o  próprio  legislador  originário

pertenciam a uma outra geração aonde não haviam dúvidas que tal legislação deveria ser vista de

forma restritiva,  o que não mais  ocorre atualmente.  Porém, tendo em vista  ela  ser pertinente

atualmente, veja-se quais são as principais correntes ideológicas. 

Uma  primeira  corrente  defende  que  o  texto  teria  barrado  a  possibilidade  de

reconhecimento das uniões homoafetivas, pela a sua interpretação literal, e assim a única forma

de  reconhecê-las  seria  através  de  emenda  constitucional  que,  alterando  o  seu  texto,  faria  a

previsão de tais entidades como entidade familiar.44 Percebe-se que essa corrente não leva em

consideração a plasticidade do direito civil  e nem a capacidade do intérprete retirar a melhor

leitura do texto, dando importância puramente a sua exegese.

Já uma segunda corrente aufere que,  como a Constituição  não se pronunciou sobre o

assunto, tal questão pode ser decidida pelo legislador sem entraves, em um ou em outro sentido.

Assim, seria necessário a atuação do legislador de forma que se retirasse do limbo jurídico tais

entidades e se desse a elas uma conceituação própria. Qualquer que seja a interpretação, defende-

se que mesmo que essa tese seja refutada, não acreditando-se que é estritamente necessária a

atuação do legislador para que se possa dar certo tratamento jurídico à essas entidades, o melhor

seria que houvesse mesmo uma atuação do Poder Legislativo de forma que tais uniões fosse

expressamente reguladas, afastando-se qualquer dúvida ou insegurança a respeito de seus efeitos. 

Por fim, a corrente cuja interpretação parece estar ganhando força em no Brasil é aquela

que  traz  que,  pelo  princípio  da  unidade  da  Constituição,  a  interpretação  correta  seria  a  de

conceber o reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como equiparados às uniões

heterossexuais, o que teria sido feito de forma implicíta pelo Constituição Federal à luz de seus

44 Tese defendida, dentre outros, por Guilherme Calmon Nogueira, em o Companheirismo – Uma espécie de família. São Paulo, 
LTR, 2000, p. 491; e Fernanda de Almeida Brito. União Afetiva entre os Homossexuais e seus Aspectos Jurídicos. São Paulo: 
LTR, 2000, p.40-41.
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princípios. Isso porque a Constituição, por ser um sistema aberto de princípios e regras, deve ter

cada um dos seus elementos compreendido à luz dos demais. Esta última foi aplicada no país por

parte  do  STF  e  defendida  entre  outros  importantes  juristas  por  Daniel  Sarmento45,  Gustavo

Tepedino e Luis Roberto Barroso.

Como ensina  Barroso,  no  sistema  constitucional  existem princípios  fundamentais  que

desempenham um valor mais destacado, compondo a sua estrutura básica. Estes princípios, que

são portadores de um elevado significado axiológico, não ostentam formalmente uma hierarquia

superior, mas possuem uma importância maior na ordem constitucional, na medida que têm um

raio de incidência mais amplo, e atuam como vetores interpretativos na aplicação de todas as

demais normas.46 Assim, os princípios apontados no tópico anterior dariam ensejo para que o

reconhecimento tenha sido feito de forma implícita pela Carta Magna, já que uma interpretação

literal  do texto legal  seria  excludente  e  estaria  assim em franco antagonismo com princípios

legais da República.    

Ainda, defendem que o referido preceito foi inserido no texto constitucional com o intuito

de ser realizada a proteção das uniões que não fosse formadas pelo matrimônio, tendo assim um

caráter  de  superação  de  preconceitos  e  inclusão  social.47 Com isso,  acreditam  que  seria  um

contrassenso e uma afronta ao espírito de tal dispositivo constitucional, espírito este de inclusão,

ser feita uma interpretação de forma que ela se transforma-se em uma cláusula de exclusão social,

com efeitos discriminatórios contra os homossexuais.

O Supremo Tribunal Federal, como se verá mais à frente, pareceu seguir essa linha de

pensamento  no  julgamento  da  ADIN  4277,  equiparando  às  uniões  homoafetivas  às  uniões

estáveis heterossexuais com aplicabilidade imediata e efeitos vinculantes e erga omnes. Porém, a

situação ainda necessita de análise, pois os efeitos de tal equiparação não estão completamente

delimitados, uma vez que seguem existindo incertezas não só quanto ao alcance que tal decisão

produziu, (o que será mais amplamente analisado no capítulo referente ao estudo de caso) mas

também de qual será o efetivo tratamento jurídico destinado pelo legislador ao tema, o que teria o

condão de expressamente afastar a referida insegurança. 

45 SARMENTO, Daniel. Op. cit. p.153.
46 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Ed. Renovar,  1996. p. 141-150.
47 TEPEDINO, Gustavo. Novas Formas de Entidades Familiares: Efeitos dos casamento e da família não fundada no matrimônio. 
In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
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Os  doutrinadores  que  defendem  essa  última  corrente  citada  o  fazem  se  baseando  na

premissa de que em toda a completude do ordenamento jurídico, devem-se buscar interpretações

que estejam sempre  em harmonia  com a  constituição  por  inteiro  e  principalmente  com seus

princípios fundamentais, devido à sua natureza de revelação do espírito do constituinte. Contudo,

não parece correto aplicar tal interpretação de forma desmoderada se a lei tem outra previsão

literal, pois se estaria diante de um possível julgamento contra legem, ou seja, dando um sentido à

lei que é contrário ao que está expressamente previsto. Por isso, e conforme já dito, acredita-se

que, feita a interpretação por parte da doutrina e da jurisprudência, cabe ao legislador consolidá-la

na previsão legal, de forma que sejam afastadas outras possíveis hermenêuticas e assim se alcance

uma maior tranquilidade no seio da Sociedade.

1.4.1 O Anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual: a Família Brasileira para o Século XXI

e seus Interrogantes

Com vistas a solucionar o problema quanto à falta de previsão legal em relação às uniões

homoafetivas  e  ainda  objetivando  realizar  a  maior  proteção  necessária  à  tais  entidades,  a

Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do

Brasil elaborou, com participação de 38 Comissões da Diversidade de Seccionais e Subseções da

OAB,  o  anteprojeto  do  chamado  Estatuto  da  Diversidade  Sexual.  Tal  anteprojeto  deve  ser

submetido  à  sessão  plenária  de  conselheiros  federais  da entidade  e,  caso seja  aprovado pelo

Pleno, deverá ser encaminhado juntamente com uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) à

apreciação do Congresso Nacional.

Tal  PEC  visa  incluir  as  diferentes  orientações  e  gêneros  sexuais  no  rol  daqueles

expressamente  elencados  pela  Constituição  Federal  em sua  proteção  contra  qualquer  tipo  de

discriminação e preconceito,  além de alterar o texto constitucional permitindo tanto o casamento

civil quanto a união estável entre pessoas do mesmo sexo.48 Já o Estatuto da Diversidade consagra

48 As principais  alterações da PEC na Constituição Federal  seriam:  Art.3º  Constituem objetivos fundamentais  da República
Federativa do Brasil: (...) IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo,  gênero, orientação
sexual ou identidade de gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Art. 7º São direitos dos trabalhadores
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXX – Proibição de diferença de salários, de
exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, cor ou estado
civil; Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Páragrafo 1º – É admitido o casamento civil entre
duas pessoas, independente da orientação sexual. (...)Páragrafo 3º – É reconhecida a união estável  entre duas pessoas como
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
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“uma série de prerrogativas e direitos a homossexuais, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis,

trangêneros e intersexuais.”49

Sem entrar nesse momento no mérito de se esse seria o melhor enquadramento possível

para tais uniões, considera-se louvável a tentativa de se ver positivado o tema no âmbito jurídico,

pois só assim se teria uma garantia e segurança da questão, o que a todos beneficia.

Entretanto, pela leitura do Projeto de Emenda Constitucional e do Estatuto, acredita-se

que muitos dos direitos ali afirmados já estão assegurados constitucionalmente, ao se garantir a

igualdade e a vedação ao preconceito não contra alguns apenas, mas contra todos os cidadãos,

sendo claramente  o rol  dos  artigos  que trazem tal  referência  na Lei  Fundamental  puramente

exemplificativos. Assim, mesmo sem a previsão expressa à orientação sexual nesses dispositivos,

resta claro que o preconceito e discriminação contra eles é vedado, pois pelo ordenamento tal o é

a  qualquer  pessoa  independente  de  suas  características.  Outrossim,  apesar  de  se  considerar

desnecessária tal previsão diante do exposto, não se vêem prejuízos caso ela seja realizada agora

de forma expressa, caso tais cidadãos se sintam mais protegidos por meio dela.

Com  o  que  não  se  concorda,  e  com  isso  não  se  poderia,  por  acreditar  ferir  a

constitucionalidade,  é  que  haja,  através  da  nova  legislação,  um  tratamento  favorecedor  aos

indivíduos homoafetivos no Brasil. Tal parece ocorrer pela leitura de diversos artigos do estatuto,

pela criminalização da homofobia (nesse sentido, observa-se que poderia ser previsto um tipo

penal  para  a  discriminação  por  opção  sexual  tanto  contra  homossexuais  quanto  para

heterossexuais,  uma  vez  que  prevendo  unicamente  a  tipicidade  da  homofobia  estaria-se

favorecendo os homossexuais em detrimento dos cidadãos de diferente orientação sexual, pois se

concretamente um heterossexual e um homossexual sofressem discriminação, só o agressor do

homossexual terá cometido uma conduta penal típica). Como os artigos 2 e 3 do próprio estatuto

dispõem, é  reconhecido igual  dignidade  jurídica  a todas  as orientações  sexuais  e  é dever  do

Estado garantir a todos a observância de seus direitos, ou seja, não deve haver preferência nem

desprestígio a nenhum cidadão, independentemente das peculiaridades inerentes à sua pessoa.

Analise-se então alguns dos principais aspectos de tal legislação.

49 Disponível  no  endereço  eletrônico  www.oab.org.br/noticia/22519/oab-estatuto-da-diversidade-sexual-e-marco-na-defesa-do-
ser-humano.  Acesso em 10/05/2013.
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O art. 21 traz a garantia ao acesso às técnicas de reprodução assistida particular ou por

meio do Sistema Único de Saúde – SUS, de forma individual ou conjunta e também admite o uso

de material genético do casal para prática reprodutivas. A respeito dessa questão, observe-se que

foi aprovada no Conselho Federal de Medicina a Resolução CFM 2.013/2013 em 09/05/2013, o

que garante tal direito, da qual se tratará logo a seguir.

O  art.  31  dispõe  que  o  filho  não  pode  ser  discriminado  pela  família  ao  revelar  sua

orientação sexual  ou identidade  de gênero.  O que configuraria  tal  discriminação?  Uma mera

demonstração de discordância dessa posição por familiares daria ensejo para responsabilização

penal dos mesmos? Já o art. 32 traz que em todos os documentos identificatórios do Estado não

haverão mais as expressões “pai” e “mãe”, que deverão ser substituídas por “filiação”. Como tal

será feito? Serão modificados todos os documentos já realizados contendo a antiga forma?

O art. 39 reconhece o direito à retificação do nome e da identidade sexual aos transexuais,

travestis e intersexuais, para adequá-los à sua identidade psíquica e social, independentemente de

realização da cirurgia de transgenitalização. Tal parece uma questão sensível, pois essa mudança

tende a trazer inseguranças para terceiros, mas que, tendo em vista a necessidade de preservar a

dignidade dos indivíduos contemplados no artigo,  tal  previsão mostra-se muito necessária  de

forma a evitar que hajam constrangimentos e situações embaraçosas para eles se tivessem que

manter a identificação de um gênero que não mais corresponde ao seu. 

O  art.  53  veda  o  oferecimento  de  tratamento  de  reversão  da  orientação  sexual  ou

identidade de gênero, bem como fazer promessas de cura. Qual é o alcance pretendido por tal

texto? Caso um indivíduo com tendências homoafetivas procurasse orientação pedindo que um

profissional  o  ajudasse  a  neutralizar  tais  comportamentos,  o  profissional  estaria  impedido  de

prestar tal auxílio? 

Ainda, vê-se no art. 60: “Os profissionais da educação têm o dever de abordar as questões

de  gênero  e  sexualidade  sob  a  ótica  da  diversidade  sexual,  visando  superar  toda  forma  de

discriminação, fazendo uso de material didático e metodologias que proponham a eliminação da

homofobia e do preconceito.” Os professores, em seus ensinamentos, têm o dever de fornecer

toda uma formação ética e moral ao alunos, de forma que eles cresçam como cidadãos dignos e

solidários e aprendam a respeitar e aceitar a todos independentemente de suas características. Por
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outro lado, impor ao professor que ensine “sob a ótica da diversidade sexual” não parece correto,

pois o pensamento a respeito do tema é individual,  não sendo adequado forçar que se ensine

incentivando práticas diversas ao seus conceitos. 

A respeito do art. 63, acredita-se que tal dever seja inerente a qualquer um, e não só aos

filhos de famílias homoafetivas,  não sendo legal a previsão diferenciadora expressa50. No que

tange ao capítulo X do Estatuto que trata do Direito ao Trabalho, trata-se de tarefa das mais

complicadas averiguar concretamente se as diferenciações especificadas no âmbito trabalhista são

frutos  de  discriminação  contra  homossexuais  ou  simplesmente  se  trata  de  escolha  técnica  e

pessoal  do  empregador,  o  que  torna  de  difícil  aplicação  esse  preceito  legal  nos  casos

concretos(arts. 67, 68, 69 e 70).

O art.  73  traz  que  a  administração  pública  assegurará  igualdade  de  oportunidades  no

mercado de trabalho a travestis e transexuais, transgêneros e intersexuais, atentando ao princípio

da proporcionalidade. De que forma se cumprirá esse artigo? Haverá cota para tais indivíduos na

iniciativa privada e nos cargos públicos? Se sim, tal não configuraria uma forma de discriminação

e de tratamento desigual?

No que diz respeito ao tipo penal que está sendo previsto, a homofobia, além do que já foi

exposto, de que toda forma de discriminação deveria estar enquadrada aqui, repudia-se a redação

do art. 104 do Estatuto, pois ela torna mais gravoso cometer um crime contra um homossexual do

que  contra  um  indivíduo  com  outra  orientação,  um  favorecimento  que  não  se  considera

justificado. Por fim, mais uma vez se aduze que a inclusão social por parte da Administração

Pública deve ter como beneficiados todos os cidadãos, sem favorecimentos nem desprestígio a

nenhum deles, ao contrário do que parece buscar o art. 107.

Enquanto  a  PEC  e  o  Estatuto  não  são  discutidos  ou  aprovados,  algumas  questões

relevantes vão sendo esclarecidas por enquanto de outras formas (pode-se apontar como causa

disso a pressão social e o impacto da cultura no mundo jurídico). Um exemplo disso é a citada

Resolução CFM 2.013/2013 de 09/05/2013 do Conselho Federal  de Medicina,  que garante o

direito  ao  uso de  fertilização  in  vitro  aos  casais  homoafetivos.  A norma anterior  previa  que

50 Art. 63 – Os professores, diretores, supervisores, psicólogos, psicopedagogos e todos os que trabalham em estabelecimentos de
ensino têm o dever de evitar qualquer atitude preconceituosa ou discriminatória contra alunos filhos de famílias homoafetivas. 
Projeto do Estatuto da Diversidade Sexual.
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qualquer pessoa poderia ser submetida ao procedimento, mas era vaga e deixava margem para

diferentes  interpretações  sobre  se  haveria  ou  não  tal  possibilidade,  o  que  agora  está

explicitamente especificado, podendo ser considerado um marco na luta dos homossexuais pelos

direitos civis. Porém, a norma traz uma ressalva ao estabelecer que será “respeitado o direito da

objeção de consciência do médico”, objeção essa que, ao que nos parece, poderia ser vista como

uma forma de discriminação prevista no Estatuto51.

Pela  análise  feita,  acredita-se  que  o  projeto  deve  ser  mais  amplamente  debatido  e

averiguada a melhor forma de suas premissas serem aplicadas caso ele seja aprovado. Entretanto,

apesar de todas as críticas que foram proferidas, acredita-se ser de todo benéfico o fato de ver-se

que a  sociedade brasileira  está  buscando evoluir  no tema.  Apenas  assevera-se que,  devido à

sensibilidade das questões inerentes e aos interesses fundamentais envolvidos, tal evolução deve

ocorrer com muito cuidado, para que tudo se dê no âmbito da legalidade e se chegue a uma

legislação que seja justa e atenda de forma plena aos interesses de seus cidadãos.

1.5. As Barreiras entre a religião e as novas formas de união; e a relação entre a fé e o  

direito

O Brasil deixou de ser um Estado Confessional e se tornou um Estado Laico em 1891,

com a Constituição Republicana. Assim, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estão, em

todos os seus níveis, proibidos de professar, influenciar, ser influenciado, favorecer, prejudicar e

financiar  qualquer  vertente  religiosa,  pela  força  dos  artigos  5º,  inciso  VI,  e,  19,  inciso  I  da

Constituição.52 Vê-se  então  que  não  existe  uma  religião  oficial  pátria,  o  que  é  um  dos

fundamentos da República Federativa do Brasil.

Entretanto, como é certo que o país tem uma enorme quantidade de pessoas adeptas à

diferentes crenças, não se pode negar que a religião terá participação nos rumos da nação, uma

vez que o que se busca com o governo e o direito é o bem do povo submetido à eles. Como forma

de ilustrar tal  afirmativa,  o censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de

Geografia  e  Estatística  (IBGE)  apontou  que  na  composição  religiosa  no  Brasil,  64,6%  dos

51 Resolução  disponível  no  endereço  eletrônico  www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf.  Acesso  em
13/05/2013.
52 Art. 5. Inciso VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos
e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias. Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Munícipios: I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de
interesse público. Constituição Federal.

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf.%20Acesso%20em%2013/05/2013
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf.%20Acesso%20em%2013/05/2013
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brasileiros  (cerca  de  123  milhões)  declaram-se  católicos  e  22,2%  (cerca  de  42,3  milhões)

declaram-se  protestantes  (evangélicos  tradicionais,  pentecostais  e  neopentecostais),  além  de

outros  que  declararam  seguir  outras  religiões.  Tais  dados  demonstram  a  importância  que  a

religião tem para o povo brasileiro.53

Diante disso, observa-se que muitas das vezes a corrente contrária à legalização de formas

não  tradicionais  de  uniões  sociais,  como  as  homoafetivas,  advém  de  associações  religiosas

presentes na sociedade. Tal normatização à muitos traz desconforto, pois esses preferem políticas

mais  conservadoras  e  observantes  de  valores  que  consideram  essenciais  diante  de  suas

concepções religiosas.

Com o avanço da normatização do tema,  tem-se acompanhado um grande número de

manifestações contrárias à ela por parte de autoridades religiosas. Pode-se alçar como base para

representar  tal  pensamento  contrário  as  manifestações  ocorridas  na  Argentina,  país  com  a

legislação  bastante  avançada  nesse  campo,  com  a  previsão  inclusive  do  matrimônio  entre

homossexuais.  Algumas dessas autoridades declararam abertamente sua aversão a tal  política,

como  o  à  época  Arcebispo  de  Buenos  Aires,  Jorge  Bergoglio  (agora  Papa  Francisco),  que

declarou através de uma carta  de repúdio ao projeto de casamento entre casais homossexuais

enviada aos monastérios de Buenos Aires: “Não sejamos ingênuos, não se trata de uma simples

luta política.  É uma pretensão destrutiva ao plano de Deus. Não se trata de um mero projeto

legislativo,  é apenas o sinal  de uma mentira  que pretende confundir e enganar  aos filhos de

Deus.”54

Ainda,  pela  leitura  da  interessante  obra  Sobre  el  Cielo  y  la  Tierra,  livro  que  traz  os

diálogos  de  Jorge  Bergoglio  com  o  rabino  Abraham  Skorka,  duas  autoridades  de  diferente

religião (ambas monoteístas), pode-se perceber os fundamentos de suas opiniões a respeito da

normatização dos casamentos homoafetivos55. Faça-se uma análise de tais posicionamentos.

 Skorka inicia afirmando que realmente existem muitos casais homoafetivos e diante de tal

situação era necessária uma solução legal para que houvesse uma maior segurança jurídica em

53 Disponível no endereço eletrônico www.ibge.gov.br. Acesso em 12/06/2013
54 Disponível no endereço eletrônico www.g1.globo.com/mundo/novo-papa-francisco/noticia/2013/03/leia-frases-do-novo-papa-
francisco-i.html. Acesso em 28/03/2013.
55 BERGOGLIO, Jorge; SKORKA, Abraham. Sobre el Cielo y la Tierra. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 2010. Optou-se por 
deixar os comentários no idioma original da obra.

http://www.g1.globo.com/mundo/novo-papa-francisco/noticia/2013/03/leia-frases-do-novo-papa-francisco-i.html
http://www.g1.globo.com/mundo/novo-papa-francisco/noticia/2013/03/leia-frases-do-novo-papa-francisco-i.html
http://www.ibge.gov.br/
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temas relacionados a eles, porém acredita que a melhor forma de o fazer seria através da criação

de uma nova figura jurídica, e não a equiparação de tais uniões aos casais heterossexuais, pois

defende que se estaria  entrando na seara de um dos temas mais  sensíveis na constituição da

cultura daquele povo: “Si bien de hecho ya hay muchas parejas del mismo sexo que conviven y

merecen  una  solución  legal  en  cuestiones  como  pénsion,  herancia,  etc.  –  que  bien  pueden

encuadrarse en una figura jurídica nueva -, equiparar la pareja homosexual a la heterosexual ya es

otra cosa.”56 E continua afirmando que sua opinião não advém apenas de sua crença, mas devido

ao tema estar relacionado a uma questão cultural de extrema importância naquela nação: “no es

sólo  una  cuestión  de  creencias,  sino  de  ser  conscientes  de  que  se  está  tocando  uno  de  los

elementos más sensibles que hacen a la constitución de nuestra cultura.”57

Bergoglio  rechaça  qualquer  possibilidade  de  a  religião  interferir  na  vida  privada  de

alguém, porém defende que ela tem direito de opinar, uma vez que está a serviço da população:

“La religión tiene derecho a opinar en tanto está a servicio de la gente. (...) A lo que no tiene

derecho es a forzar la vida privada de nadie. Si Dios, en la creación, corrió el riesgo de hacernos

libres,  quién soy yo para meterme.  Nosotros condenamos el  acoso espiritual,  que tiene  lugar

cuando un ministro impone de tal modo las directivas, las conductas, las exigencias, que privan

de la libertad al otro.”58

Skorka aduz que a lei judia proíbe as relações homoafetivas, mas que em sua opinião as

normas corretas devem ser induzidas, e não impostas: “Hay un debate que aparece en el Talmud

que versa sobre si las normas correctas hay que imponerlas o basta solamente cons inducirlas.

Pienso que se debe inducir, no invadir, mostrando una actitud.”59 Porém, afirma que não concorda

com a lei do matrimônio igualitário do ponto de vista antropológico e diz se preocupar com os

resultados  que  podem  haver  na  sociedade  com  suas  aprovação:  “la  ley  judía  prohíbe  las

relaciones entre hombres. (...) El ideal del ser humano, desde el Génesis, es unir un hombre y una

mujer.(...) Con respecto a la nueva ley, no me cierra desde el punto de vista antropológico. (...)

Me  preocupan  los  resultados  que  estos  cambios  pueden  producir  el  en  seno  de  nuestra

sociedad.”60

56 SKORKA, Abraham. Op. cit., p.184.
57 SKORKA, Abraham. Op. cit., p. 184-185.
58 BERGOGLIO, Jorge. Op. cit., p. 185-186.
59 SKORKA, Abraham. Op. cit., p. 186-187.
60 SKORKA, Abraham. Op. cit., p. 187-188.
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Bergoglio  também  acredita  ser  um  retrocesso  do  ponto  de  vista  antropológico  tal

equiparação, porque debilita uma instituição milenar natural do homem. Ademais, defende que

uma modificação de entendimento  jurisprudencial  deve ser feito  com muita  cautela  devido à

grande quantidade de questões afetadas: “Opino exactamente lo mismo. Para definirlo utilizará la

expresión ‘retroceso antropológico’, porque seria debilitar una institución milenaria que se forjó

de  acuerdo  a  la  naturaleza  y  la  antropología.  (...)  Por  eso,  alertamos  sobre  su  posible

desvalorización y antes que modificar una jurisprudencia hay que reflexionar mucho sobre todo

que se pone en juego.”61 Assevera ainda que a equiparação das uniões homoafetivas ao casamento

pode causar prejuízo a terceiros, pois lhes garante a possibilidade de adoção, o que ele considera

lesivo àqueles que poderão ser adotados: “Si hay una unión de tipo privada, no hay un tercero ni

una sociedad afectados. Ahora, si se la da la categoría matrimonial y quedan habilitados para la

adopción, podría haber chicos afectados. Toda persona necesita un padre masculino y una madre

femenina que ayuden a plasmar su identidad.”62

Essa  último  ponto  trazido  por  Bergoglio  não  é  pacífico  na  psicologia.  Uma pesquisa

realizada pela Associação Americana de Psicologia indica que não há um único estudo que tenha

constatado que crianças de pais homossexuais teriam qualquer prejuízo significativo em relação a

crianças  de  pais  heterossexuais,  defendendo  que  as  evidências  sugerem  que  o  ambiente

promovido  por  casais  homoafetivos  é  tão  favorável  quanto  os  promovidos  por  pais

heterossexuais63. Entretanto, as pesquisas nesse sentido ainda são novas e existem psicólogos que

defendem posição contrária, afirmando que há sérios riscos para o desenvolvimento das crianças

criadas  por  tais  casais,  como  alguns  psicólogos  franceses  que  fizeram  um  alerta  diante  da

possibilidade de adoção por homossexuais naquele país.64 

Ainda, Skorka argumenta que em uma sociedade democrática, o direito e a religião não

devem se misturar, porém, quando as leis se referem a temas humanos de grande sensibilidade,

ele defende que deve haver intenso diálogo entre as diferentes crenças: “Entendí que se hacía lo

correcto (...) cuando se modificó la ley separando el matrimonio civil del religioso. (...)La unión

entre lo civil y lo religioso no me cerraba para una sociedad democrática. (...)No obstante, en lo

61 BERGOGLIO, Jorge. Op. cit., p. 188-189.
62 BERGOGLIO, Jorge. Op. cit., p. 190.
63 Pesquisa presente em GIRARDI, Viviane. Famílias contemporâneas, filiação e afeto: a possibilidade jurídica da adoção por 
homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
64 Disponível em www.portugues.rfi.fr/geral/20121003-psicologos-alertam-para-consequencias-em-crianças-adotadas-por-casais-
gays. Acesso em 11/06/2013.

http://www.portugues.rfi.fr/geral/20121003-psicologos-alertam-para-consequencias-em-crian%C3%A7as-adotadas-por-casais-gays
http://www.portugues.rfi.fr/geral/20121003-psicologos-alertam-para-consequencias-em-crian%C3%A7as-adotadas-por-casais-gays
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que se refiere a las leyes que hacen a temas humanos tan sensibles, el diálogo con los distintos

credos debe ser más intenso, más profundo de lo que se fue.”65

Lembra ainda que em uma democracia tudo deve ser resolvido através de um sincero,

profundo e respeitoso debate, de forma que se chegue à um resultado com concessões mútuas e

assim não hajam prejudicados: “En una democracia todo debe resolverse por los canales legales,

mediante un sincero, profundo y respetuoso debate. Los argumentos que usa cada parte debieran

buscar elementos en común con el contendiente, para arribar a una síntesis que sabe de logros y

concesiones mutuas.”66

Mostrando-se  fortemente  contrário  à  tal  possibilidade  de  matrimônio  de  pessoas  do

mesmo sexo, Bergoglio rebate os argumentos de que uma criança receberia uma melhor criação

por um casal homossexual do que em um asilo ou instituto afirmando que um erro do Estado não

pode justificar  outro erro do Estado.  Nenhuma das duas situações  trazem para ele  resultados

positivos: “Suele argumentarse que un niño estaría mejor criado por una pareja de personas del

mismo sexo que si estuviera en un asilo o un instituto. Las dos situaciones no son óptimas. El

problema es que el Estado no hace lo que tiene que hacer. (...) Pero la falta de Estado no justifica

otra falta del Estado.”67 Assim, a forma de se alcançar os resultados necessários seria melhorar a

legislação a respeito da adoção: “Más que una ley de matrimonio para que puedan adoptar las

personas  de mismo sexo,  hay  que mejorar  la  legislación  de adopción,  que es  excesivamente

burocrática y que en su implementación actual facilita la corrupción.”68

Com  isso,  vê-se  que  os  dois  líderes  não  concordam  com  a  previsão  do  casamento

homoafetivo  e  defendem tal  posição  não  só  com  base  em suas  crenças  religiosas,  mas  por

acreditarem haver prejuízo do ponto de vista antropológico. Entretanto, deixam claro que não têm

expectativa do direito se adaptar à religião e que não pretendem de forma alguma impor a alguém

suas convicções, mas acreditam que se tratando de uma questão tão sensível, os diferentes ramos

atuantes da sociedade deveriam poder se expressar e enriquecer o debate, o que criticam não ter

ocorrido de forma ampla.

65 SKORKA, Abraham. Op. cit., p. 190-191.
66 SKORKA, Abraham. Op. cit., p. 192.
67 BERGOGLIO, JORGE. Op. cit., p. 193-194.
68 BERGOGLIO, JORGE. Op. cit., p. 194.
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Em uma linha similar, o pastor da Comunidade Cristã Reformada e teólogo Ariovaldo

Ramos opina: “Eu respeito o direito das uniões homossexuais terem garantida,  pelo Estado, a

preservação do patrimônio, por eles construídos, quando da separação ou do falecimento de um

dos membros da união. Entretanto, discordo que seja possível transformar uma união voluntária

de duas pessoas do mesmo sexo, a partir de opção comum e particular, em casamento, pois isso

insinua haver um terceiro gênero na humanidade, o que não se explicita na constituição do ser

humano.”69 E da mesma forma que o Papa Francisco, também discorda da eficiência da criação

de crianças por casais homoafetivos: “Assim como não entendo que a conjunção da maternidade

e da paternidade, necessária para um funcional do infante humano, seja substituível por mera boa

vontade.”70

Essas  são  posições  que  embasam  a  contrariedade  de  muitos  líderes  de  religiões

socialmente relevantes à respeito desse tema. Vê-se que, como preceitos fundamentais de suas

ideologias,  não há um incentivo ao descaso e à discriminação em relação às novas entidades

familiares, mas apenas uma defesa de uma melhor adequação jurídica à elas, de forma que as

concepções atinentes às suas crenças não sejam prejudicadas. Ademais,  parece que tais posições

são  defesa  de  ideais  de  forma  fundamentada  e  respeitosa,  que  acreditam  representar

verdadeiramente  o  bem que  esperam para  a  sociedade.  Não  se  nota  aqui  nem de  perto  um

fundamentalismo cego, uma visão egoísta e autoritária, pois se assim o fosse nem se levariam as

opiniões em consideração. 

Veja-se que,  do ponto de vista técnico jurídico,  por o Brasil  ser um Estado, além de

democrático, constitucionalmente desvinculado de qualquer religião (o mesmo não ocorre com a

Argentina)71, é certo que nenhuma instituição pode ter o objetivo de impor suas concepções e que

elas  sejam  positivadas  no  direito  pátrio.  Daniel  Sarmento  embasa  muito  bem  esse  axioma

afirmando que “em uma democracia constitucional caracterizada pelo pluralismo, o fundamento

de  legitimidade  das  normas  jurídicas  não  pode  repousar  sobre  concepções  religiosas  ou

metafísicas, porque estas não são compartilhadas por todos e não podem ser heteronomamente

impostas”72. Segue o autor concluindo que “por isso, as religiões que se opõem à legalização da

69 Disponível no endereço eletrônico http://ariovaldoramos.blogspot.com.br/. Acesso em 11/04/2013.
70 Idem citação acima.
71 Art. 2º – El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Disponível no endereço eletrônico 
www.senado.gov.ar. Acesso em 28/03/2013.
72 SARMENTO, Daniel. Op. cit. , p.141.

http://www.senado.gov.ar/
http://ariovaldoramos.blogspot.com.br/
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união entre pessoas do mesmo sexo têm todo o direito de não abençoarem estes laços afetivos. O

Estado, contudo, não pode basear-se no discurso religioso para o exercício do seu poder temporal,

sob pena de grave afronta à Constituição.”73

Vê-se, infelizmente, que a seguida demonstração de contrariedade de certas instituições

religiosas à equiparação de alguns direitos à essas novas formas de família vem levando à uma

clara  tensão entre  os  presentes  no  debate.  O presidente  do  Instituto  Brasileiro  de  Direito  de

Família – IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, protesta: “é inacreditável como se invoca a lei de

Deus e se cometem tantos pecados ao expropriar e excluir pessoas do laço social”74. Alude ainda

o presidente:  “embora  o  Estado tenha se separado da  Igreja  em 1891,  até  hoje  ela  continua

querendo  intervir  no  modo  como  ele  regula  a  vida  privada  dos  cidadãos(...)Em  um Estado

Democrático de Direito devemos respeitar as diversidades das opiniões porque democracia se

constrói por meio do encontro e do confronto de idéias e de forças diversificadas. Surge desse

processo dialético e transformador a necessidade de se incluir no laço social, também as diversas

formas de família. A diversidade, em todos os sentidos, é imprescindível para a democracia.”75

A posição de Enézio de Deus Silva Júnior é de que: “se, por exemplo, alguns religiosos

não reconhecem o amor entre pessoas do mesmo sexo (e são contrárias a todas as demandas

homoafetivas),  o  Estado brasileiro  não tem nada a  ver  com isso,  porque é  laico  e,  em suas

decisões, somente deve admitir a prova científica.”76

Em primeiro lugar, defende-se que as tensões devem ser amenizadas de forma que não se

inicie um conflito entre as partes e se enfraqueça a aceitação mútua, o que nada de positivo traz

para a sociedade. Como o agora Papa Francisco aduz, acredita-se que o diálogo sempre pode ser

construtivo  para  que  se chegue  à  uma sociedade  harmônica,  e,  diante  disso,  deve  haver  um

cuidado para que as diferenças não se coloquem como uma forma de afastamento de ramos tão

atuantes da sociedade brasileira.  Como operadores do Direito,  corrobora-se com a defesa dos

direito fundamentais à todos os cidadãos que fazem parte do Estado, não estando tal questão de

forma alguma em discussão. Porém, toda nova positivação deve ser feito de forma democrática,

73 Idem citação acima.
74 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Estatuto das Famílias. Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/708. 
Acesso em 26/03/2013.
75 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direitos às Famílias. Disponível em:  http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/450.  
Acesso em 26/03/2013.
76 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus.(coord.) União Estável entre Homossexuais: Comentários à decisão do STF face à ADI 
4.277/09 e à ADPF 132/08. Curitiba: Juruá Editora, 2012. p. 14



39

permitindo que as diferenças  de idéias  traga um crescimento conjunto na construção de uma

sociedade igualitária,  pacífica,  livre de preconceitos e aberta ao debate.  O que não parece ser

correto é que algumas autoridades  religiosas busquem impor suas crenças a todos através  do

Direito, o que não é cabível em uma sociedade que busca ser democrática e igualitária como a

brasileira, como restou claro pela exposição de Daniel Sarmento supracitada. Entretanto, refuta-se

também que alguns juristas não se disponham a ouvir pensadores influentes da sociedade apenas

por  eles  terem  uma  posição  diferente  das  deles,  como  se  todo  discurso  contrário  à  total

equiparação dessas uniões às heterossexuais fossem de cego fundamentalismo, o que viu-se que

não é o que ocorre. 

Assim,  conclui-se  que  o  melhor  tratamento  que  deve  ser  dado  ao  tema  estão  nas

afirmações de Gisele Leite e Denise Heuseler: “É muito importante para o Direito de Família para

que  haja  regulação  científica  e  sistemática  das  relações  afetivas  que  venha  se  despir  de

concepções morais e religiosas. Sem que isso signifique que não haja o inexorável diálogo das

fontes bem como o respeito a dignidade da pessoa humana”77.

Ressalte-se que a Constituição Federal, logo em seu preâmbulo, dispõe que a sociedade

brasileira objetiva ser pluralista. Com isso, apesar da complexidade que existe na vida em grupo,

a Carta Magna faz uma imposição sobre a necessidade de serem respeitadas todas as diversas

expressões humanas, tanto as decorrentes da maioria, quanto da minoria. Nesse sentido, leciona o

constitucionalista José Alfonso da Silva: “ A Constituição opta, pois, pela sociedade pluralista

que respeita a pessoa humana e sua liberdade, em lugar de uma sociedade monista que mutila os

seres e engendra as ortodoxias opressivas. O pluralismo é a realidade, pois a sociedade se compõe

de uma pluralidade  de  categorias  sociais,  de  classes,  grupos  sociais,  econômicos,  culturais  e

ideológicos.”78 Lembra o autor que em uma sociedade pluralista haverá conflito de interesses, o

que não siginifica que não possa haver equilíbrio entre eles: “Optar por uma sociedade pluralista

significa acolher uma sociedade conflitiva, de interesses contraditórios e antagônicos. O problema

do pluralismo está precisamente em construir o equilíbrio entre as tensões múltiplas e por vezes

contraditórias, em conciliar a sociabilidade e o particularismo, em administrar os antagonismos e

evitar  divisões  irredutíveis.”79 E lembra que é papel  do poder político  garantir  a convivência

77 HEUSELER, Gisele Leite e Denise. Considerações jurídicas sobre a união homoafetiva. Disponível em: 
http://www.ibdfam.org.br/novosite/artigos/detalhe/853. Acesso em 26/03/2013.
78 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p.147.
79 Idem citação acima.
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pacífica das diferentes correntes: “Aí se insere o papel do poder político: satisfazer pela edição de

medidas  adequadas  o  pluralismo  social,  contendo  seu  efeito  dissolvente  pela  unidade  de

fundamento da ordem jurídica.”80

80 Idem citação acima.
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Capítulo 2 - Estudo de Caso Concreto: Análise da ADIN 4277 do STF81

O julgamento da ADIN 4277 pelo Supremo Tribunal Federal foi um marco na história

brasileira.  O panorama era de  uma ainda  maior  insegurança  jurídica  do que tem-se hoje em

relação ao tratamento  devido às  uniões  homoafetivas,  essas  já  consolidadas  factualmente  em

território brasileiro, como se pôde observar pelo Censo utilizado no julgamento82. Como já se

trouxe no capítulo anterior,  não há uma previsão legal expressa no âmbito legislativo federal,

trazendo essa incerteza.  Assim, os casos vinham sendo decididos de forma isolada no âmbito

judicial,  dando-se muitas  vezes inclusive o  status de sociedade de fato à tais  uniões.  Porém,

conforme se expressou no relatório do julgamento, não havia entre os Tribunais de Justiça do país

uma coincidência quanto ao tratamento devido à questão, advindo disso decisões contraditórias

no Judiciário,  o que aumentava mais ainda a insegurança, pois além de não haver tratamento

legislativo expresso, não havia um consenso judicial. 

Diante de tal panorama, com a propositura das ações referentes ao tema no âmbito de sua

competência, o STF, em um grande julgado, firmou uma posição a ser adotada pelo Judiciário

brasileiro e mais uma vez reiterou a necessidade do Poder Legislativo enfrentar a questão. Para

que  se  chegasse  a  tal  entendimento  final,  diante  da  complexidade  do  objeto  e  da  grande

repercussão que traria à sociedade, muitos foram chamados a serem ouvidos e a expressarem seus

entendimentos como amicus curiae.

 O intuito de tal estudo é principalmente o de compreender a importância do tema no

direito material e perceber os argumentos utilizados para que se chegasse à tal resultado, o que

poderá ser a base do tratamento final que será utilizada na esperada regulamentação da matéria.

Se utilizará como referencial para a feitura dessa análise do julgado o trabalho de Luly

Fischer e sua metodologia de estudo de caso83.  Assim, será feita uma avaliação pormenorizada

81 O julgamento está disponível no endereço eletrônico www.stf.gov.br.
82 O qual indicou a existência de mais de 60 mil famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo, dados do ibge disponíveis em 
g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/censo-2010-contabiliza-mais-de-60-mil-casais homossexuais.html . Acesso em 16/04/2013.
83 FISCHER, Luly. “Proposta para Análise Jurisprudencial utilizando a Metodologia do Estudo de Caso Americana ou Case 
Method”, 2007. Disponível no endereço eletrônico http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:rta31m4DuS0J:xa.yimg.com/kq/groups/17964766/1082691464/name/
UNKNOWN_PARAMETER_VALUE+luly+fischer+an%C3%A1lise+jurisprudencial&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=br, Acesso em

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rta31m4DuS0J:xa.yimg.com/kq/groups/17964766/1082691464/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE+luly+fischer+an%C3%A1lise+jurisprudencial&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rta31m4DuS0J:xa.yimg.com/kq/groups/17964766/1082691464/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE+luly+fischer+an%C3%A1lise+jurisprudencial&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rta31m4DuS0J:xa.yimg.com/kq/groups/17964766/1082691464/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE+luly+fischer+an%C3%A1lise+jurisprudencial&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=br
http://www.stf.gov.br/
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das principais etapas do procedimento,  analisando as participações mais relevantes e o teor e

argumentos dos votos proferidos,  tecendo comentários  e chegando à uma conclusão sobre os

efeitos observados pelo resultado do julgamento.

2.1. Questões Processuais   

Inicialmente,  foi  proposta  em  2008  uma  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito

Fundamental (ADPF) pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro (2006-2013), Sérgio Cabral,

aparelhada  com  pedido  de  medida  liminar.  O  descumprimento  em  questão  resultaria:  da

interpretação conferida ao Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro, na medida

em  que  tal  interpretação  implicava  efetiva  redução  de  direitos  a  pessoas  de  preferência  ou

concreta orientação homossexual em detrimento das de orientação heterossexual; e das decisões

proferidas no Estado do Rio de Janeiro e em outras unidades federativas do País, negando às

uniões  homoafetivas  estáveis  o  rol  dos  direitos  pacificamente  reconhecidos  àqueles  cuja

preferência  sexual se define como heterossexual.  Diante de tal  panorama, arguiu o autor que

estavam sendo ininterruptamente violados os preceitos fundamentais da igualdade, da segurança

jurídica, da liberdade e da dignidade da pessoa humana e que a homossexualidade constitui fato

da vida que não viola  qualquer  norma jurídica,  nem é capaz,  por  si  só,  de  afetar  a  vida de

terceiros. Lembrou ele que o papel do Estado e do Direito é de assegurar o desenvolvimento da

personalidade de todos os indivíduos, para que se permita que cada um realize os seus projetos

pessoais lícitos e se alcance uma verdadeira democracia.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro Sergio Cabral defendeu sua legitimidade para

propor a ação invocando ser legítimo representante de toda a sociedade fluminense, inclusive

daqueles que se relacionam sexualmente de forma diversa da dicotomia homem/mulher, ainda

mais no que se refere aos servidores públicos do Estado.

13/05/2013. A Advogada e professora da Universidade da Amazônia traz nesse trabalho um método de análise jurisprudencial 
para as decisões brasileiras adaptando metodologias utilizadas nesse tipo de análise nos Estados Unidos. Assim, tal análise, após o
completo estudo do julgado, consiste basicamente em: resumir os fatos; observar o objeto do litígio; identificar a decisão; analisar 
as justificativas dessa decisão; e traçar seu posicionamento ideológico.
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Requereu então a aplicação do método analógico de integração do Direito para equiparar

as uniões estáveis homoafetivas às uniões igualmente estáveis que se dão entre pessoas de sexo

diferente, defendendo assim a incidência para qualquer das duas modalidades de união o disposto

no art. 1723 do Código Civil, que prevê a união estável entre homem e mulher.

Subsidiariamente, para a hipótese de não cabimento da ADPF, o autor pugnou pelo seu

recebimento  como  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADIN),  de  modo  a  imprimir

“interpretação conforme a Constituição” à legislação estadual do Rio de Janeiro e ao art. 1723 do

Código Civil, recebimento esse que efetivamente foi reconhecido pela Suprema Corte.    

Por outro lado, na mesma seara da ação proposta por Sergio Cabral, foi interposta a ADIN

4277 pela Procuradoria Geral da República (PGR) originalmente como ADPF em 2009, sendo

reclassificada  como ADIN pelo  STF diante  de  pedido alternativo  da  própria  PGR.  Tal  ação

objetivava o reconhecimento no Brasil da União entre pessoas do mesmo sexo como entidade

familiar, uma vez que preenchidos os mesmos requisitos legais impostos para tal reconhecimento

aos casais heterossexuais, ou seja, pedia que os mesmos direitos e deveres dos companheiros em

uniões estáveis fosse alcançados pelos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.

E então, em razão da regra da prevenção e do julgamento simultâneo de processos em que

haja “coincidência total ou parcial de objetos” (art. 77-B RI/STF),  foi feito um julgamento em

conjunto  de  ambas  as  ações,  sendo  distribuída  assim  para  o  julgamento  a  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 4277.

Veja-se agora o julgamento propriamente dito, analisando-se os principais argumentos e

posições adotados durante a sessão plenária, com foco especial sobre as questões materiais.

2.2. Posições Relevantes da ADIN

Sustentação Oral: Luis Roberto Barroso84

84 Gravação  da  sustentação  oral  disponível  no  endereço  eletrônico  www.youtube.com/watch?v=5CHQPes_Is?.  Acesso  em
18/04/2013.

http://www.youtube.com/watch?v=5CHQPes_Is
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O ilustre professor (agora indicado para Ministro do STF, indicação essa que é relevante

para se ter uma projeção do possível futuro tratamento do tema na Suprema Corte) defendeu sua

posição, argumentando e fazendo coro ao pedido do reconhecimento objeto da ADIN.

 

Inicia afirmando que o que vale na vida são os afetos, e que é deles que a vida boa é feita.

Pede  que  o  tribunal  declare  que  qualquer  maneira  de  amar  vale  a  pena  e  pronuncie  a

consequência natural dessa constatação. Argumenta que ninguém deve ser diminuído nessa vida

por seus afetos e por compartilhá-los com quem escolher. E que o tema em questão trata de um

preconceito histórico. Porém, lembra que a história da civilização é a história da superação dos

preconceitos, e, assim, o julgamento representa a possibilidade de uma virada também histórica

de superação dessa discriminação.

Seus fundamentos:  A homossexualidade é um fato da vida, uma circunstância pessoal, é

um destino; por essa existência, surgem também as relações homoafetivas, pois as pessoas têm o

direito  de  amar  e  de  compartilhar  os  seus  afetos.  Lembre-se  que  a  questão  da  causa  do

homossexualismo  não  é  cientificamente  comprovada  (se  ela  advém  da  genética,  da  criação

infantil,  das  influências  da  sociedade),  sendo  essa  tese  que  foi  defendida  pelo  ilustre

constitucionalista apenas uma das vertentes científicas.

Prosseguindo, pede que, diante do fato de não haver norma jurídica regulamentando tal

situação,  que  ela  seja  equiparada  às  uniões  estáveis  convencionais,  porque:  a)  um conjunto

impressionante de príncipios leva à essa constatação ou, b) por simples analogia.

Princípios que defende que fundamentam tal possibilidade de reconhecimento: 

     1) Princípio da igualdade:  pessoas têm direito à igual respeito e consideração, de serem  

reconhecidas  em  sua  identidade  ainda  que  representem  minorias.  Considera  que  os  

pressupostos  de  uma  união  estável  homoafetiva  são  rigorosamente  os  mesmos  de  

qualquer  união  estável:  o  afeto  e  o  projeto  de  vida  em  comum.  Dessa  forma,  não  

reconhecer a união estável à essas relações significaria depreciar essas pessoas, se  

estaria dizendo que o afeto delas vale menos e que o Estado não precisaria reconhecer  e  

respeitar às suas relações, o que violaria frontalmente o princípio da igualdade.
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2) Princípio da Liberdade: as uniões homoafetivas e a homossexualidade são fatos lícitos.  

A liberdade em sentido real  significa  poder fazer  aquilo que a lei  não interdita.  É a  

autonomia privada, é o direito de cada pessoa fazer as suas valorações morais e fazer  

as suas escolhas essenciais. O Estado não tem o direito de proibir duas pessoas capazes

de escolherem aonde vão colocar o seu afeto. E nem de optarem pelo caminho que

querem percorrer para a sua própria felicidade.

3) Princípio da dignidade da pessoa humana: na sua existência mínima, traz que ninguém

nesse mundo deve ser tratado como meio para a realização de projetos alheios, mas as

pessoas devem ser tratadas como fim em si mesmas. 

Mesmo que não se aplicassem tais princípios, Barroso acredita que, por simples analogia,

deveria ser reconhecida a união estável dos casais homoafetivos,  já que, como não há norma

expressa na constituição e nem na legislação ordinária, há uma lacuna normativa.

Defende ainda que o dispositivo do § 3º do art. 226 da Constituição teve como objetivo a

“emancipação”  das  mulheres,  que  eram  tratadas  como  seres  inferiores  quando  não  fossem

casadas, sendo assim a superação dessa discriminação. Explica, então, que ele tem o objetivo de

inclusão, não podendo ser tratado como um dispositivo de discriminação, pois isso seria trair a

inspiração, o fim, o espírito dessa norma. Assevera-se que tal argumento é refutado pela Ministra

Carmen  Lúcia  em seu  voto85,  pois  ela  afirma  que  o  histórico  das  discussões  na  Assembléia

Constituinte demonstram que tal não ocorreu. Tal questão não foi discutida de forma aprofundada

no julgamento, só cabendo aqui um lembrete da divergência.

Seguindo, o professor Luís Roberto Barroso defende que tal matéria deve ser resolvida

pelos  princípios  constitucionais  ou  pela  analogia.  Realmente,  resta  claro  que  a  utilização  de

qualquer dessas técnicas trará o resultado esperado por ele.

Afasta  também  o  argumento  que  tal  proteção  deveria  advir  unicamente  do  Poder

Legislativo,  pois  ainda  que  o  legislador  possa  (desde  que  não  viole  direito  fundamental)

85 Também disponível em www.stf.gov.br. Será feita a análise de tal voto mais adiante.

http://www.stf.gov.br/
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regulamentar a matéria, em nenhuma democracia do mundo o processo de salvaguardar direitos

fundamentais pode depender de processo político majoritário. As minorias devem ser protegidas

por tribunais constitucionais, o que é o objetivo do Supremo nessa análise.

Começa a concluir dizendo que não tem a pretensão de mudar a convicção de quem pensa

de forma diversa, mas que a beleza da democracia é a possibilidade de convivência harmoniosa

de pessoas com opiniões diferentes.  Prega então a tolerância,  o respeito ao diferente e não a

abdicação de ideologias, pois todos merecem respeito.

 Termina sua sustentação com o que chama de a regra de ouro: “Faz aos outros o que quer

que te façam.”

Nota-se  que  a  defesa  do  posicionamento  do  ilustre  constitucionalista  teve  grande

influência nos votos dos ministros. Ainda que possa ser feita alguma crítica aos seus argumentos

por aqueles que não corroboram com seus entendimentos, parece que a posição de Barroso é

muito  bem  fundamentada  além  de  não  transparecer  um  intuito  de  proteção  seus  interesses

individuais, mas de que se chegue a uma evolução na sociedade e a um bem comum.   

Votos

Ministro Ayres Brito (Relator)

Ao longo de  seu voto,  o  ministro  relator  expõe seu entendimento  de  que  os  pedidos

formulados pelo autor merecem guarida, e que de acordo com a “interpretação conforme”, se

encontrarão respostas ao tratamento jurídico dado às uniões homoafetivas que sejam dotadas de

conhecimento público, durabilidade, continuidade e anseio verdadeiro de constituir uma família.

E também ressalta  que essa união não possui  viés  econômico,  empresarial,  e  sim puramente

afetivo, amoroso.

Afirma  ser  o  Direito  uma técnica  de  controle  social  que  busca  submeter  as  relações

oriundas  dos  sentimentos  e  dos  próprios  instintos  humanos  às  normas  que  lhes  reservem de

amparo e roteiro, de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. Como, de acordo com o

art. 5º, II da CF, tudo o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente
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permitido, para ele a Constituição entrega o empírico desempenho de tais funções sexuais ao livre

arbítrio de cada pessoa.

Prossegue afirmando não ter nada mais íntimo e privado para um indivíduo de que a

prática da sua sexualidade. Desta feita, deduz que a liberdade sexual somente não se inscreveria

no âmbito  do art.  5º,  §1º,  caso houvesse enunciação constitucional  em sentido diverso,  e tal

inexiste.

O ministro passa então a questionar se a Constituição sonega aos parceiros homoafetivos

que  possuam  união  prolongada  e  estável,  o  mesmo  regime  que  proporciona  aos  casais

heteroafetivos que se encontram na mesma situação. Aduz que a Carta Magna possui ênfase para

a família, sendo esta a base da sociedade e possuindo, somente ela, especial proteção do Estado,

como versa o art. 226 caput da Constituição Federal. E defende que família significa um núcleo

doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais

heterossexuais ou por pessoas assumidamente homoafetivas.

O  ministro  destaca  fortemente  o  princípio  do  afeto  como  fundamento  principal  das

relações  familiares.  Sua  percepção  acerca  do  afeto  entre  pessoas  do  mesmo  sexo  “reflete  a

preocupação  do Direito  Brasileiro,  como ciência  social  aplicada  ao  caso  concreto,  diante  da

verdade afetiva que permeia as relações familiares contemporâneas, construindo um novo direito:

o direito ao afeto, como direito integrante da dignidade humana, sobrepujando, muitas vezes, o

biológico,  como se dá no reconhecimento da parentalidade socioafetiva,  por exemplo”,  como

afirma  Hilda  Ledoux  Vargas  de  Araujo86.  Assim,  a  aludida  doutrinadora  corrobora  com  o

entendimento do ministro afirmando que “não se pode pensar em família, na contemporaneidade,

sem que venha à mente a afetividade como razão de ser da sua existência.”87

Nesse  mesmo  diapasão,  Lôbo  conceitua  o  princípio  da  afetividade  como  sendo  “o

princípio que fundamenta  o direito  de família  na estabilidade das relações  socioafetivas  e na

comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico”88.

86 DE ARAUJO, Hilda Ledoux Vargas. In:União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09
e à ADPF 132/08. Juruá Editora, Curitiba, 2012. p. 66.
87 Idem citação acima. p. 67.
88 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito Civil: famílias. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 70.
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Apesar de esse princípio ser amplamente reconhecido pelos intérpretes das normas do

Direito de Família, não há nenhuma previsão expressa no ordenamento jurídico nacional a seu

respeito, sendo considerado assim um princípio implícito de Direito, decorrente da interpretação

das leis e de outros princípios.

Com  fundamento  na  afetividade,  o  ministro  esclarece  que  a  família,  como  base  da

sociedade, deseja ser: estável, afetiva, solidária e espiritualmente estruturada. Isso porque é no

seio da família que desabrocham as virtudes da tolerância, sacrifício, renúncia e compreensão. É

desse conceito de família que defende se tratar o caput do art. 226 da Constituição. 

Pela análise do voto, observa-se que a concepção de família do ministro é de que ela não

se trata, na contemporaneidade, de um conceito estático, mas que reflete o contexto histórico e

social,  modificando-se à  medida  que são alteradas  também as  relações  sociais  e  culturais  no

tempo e no espaço.

Vê-se que essa concepção, especialmente após a Declaração dos Direitos Humanos, vem

sendo seguida nos ordenamentos jurídicos dos Estados, especialmente nos dos países ocidentais,

pois  passaram a  admitir  a  liberdade  de  as  pessoas  escolherem  livremente,  outras  formas  de

constituição de família, além daquelas previstas tradicionalmente, reconhecendo a família plural,

como destaca Rodrigo da Cunha Pereira89.

O ministro crê que o STF manterá a Constituição na posse do seu fundamental atributo da

coerência,  interpretando  de  forma  não-reducionista  o  conceito  de  família.  Defende  que  a

isonomia entre casais homoafetivos ou heteroafetivos só será plena quando houver igual direito

subjetivo à formação de uma família, constituída com as mesmas notas factuais da visibilidade,

continuidade e durabilidade, sob pena de ser consagrada uma liberdade homoafetiva pela metade,

como diz o ministro.

Enézio de Deus Silva Júnior faz coro às justificativas do voto do ministro ao declarar que:

“A  união  duradoura,  mutuamente  justificada  pelo  amor,  entre  dois  seres  humanos,

independentemente das suas orientações afetivo-sexuais, configura teia familiar merecedora de

respeito e de tutela jurídica – assim como já recebeu, pelo legislador pátrio, a convivência entre

89 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003. p.
157.
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qualquer dos pais (seja homossexual, heterossexual ou bissexual) e sua prole, natural ou adotiva

(Constituição Federal, art. 226, § 4).”90

Assim, o Ministro Ayres Britto julga procedente a ADIN e dá ao art. 1.723 do Código

Civil  interpretação  conforme  à  Constituição,  excluindo  qualquer  significado  que  impeça  o

reconhecimento  da união  contínua,  pública  e  duradoura  entre  pessoas  do mesmo sexo como

“entidade familiar”, sendo esta sinônimo perfeito de “família”. O reconhecimento deve se dar nas

mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva.

Ministro Luiz Fux

O ministro começa trazendo que a garantia institucional da família, insculpida no art. 226,

caput, da Constituição da República, pressupõe a existência de relações de afeto, assistência e

suporte recíprocos entre os membros, bem como a existência de um projeto coletivo, permanente

e duradouro de vida em comum, a identidade de uns perante os outros e de cada um deles perante

a  sociedade.  Com isso,  a  união  homoafetiva  se  enquadraria  no  conceito  constitucionalmente

adequado de família.

Lembra também que o art. 226, § 3º, da Constituição deve ser interpretado em conjunto

com os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana – em sua vertente

da proteção da autonomia individual – e da segurança jurídica, de modo a conferir guarida às

uniões homoafetivas nos mesmos termos que a confere às uniões estáveis heterossexuais.

Afirma  que  o  Estado  não  fica  apenas  obrigado  a  abster-se  da  violação  dos  direitos

fundamentais, mas que também deve atuar positivamente na proteção de seus titulares diante de

lesões  e  ameaças  provindas  de  terceiros,  seja  no  exercício  de  sua  atividade  legislativa,

administrativa ou jurisdicional.

Ressalta que o processo jurisdicional é, por excelência, o  locus  da proteção dos direitos

fundamentais.  A  jurisdição,  como  função  primordial  do  Estado,  precisa  sim estar  dirigida  à

90 SILVA JUNIOR, Enézio de Deus. A possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais. 5ª ed. Curitiba: Juruá, 2011. 
p.58.
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consagração dos direitos fundamentais, como, de resto, a atividade estatal como um todo – pois

do contrário, perde-se a própria razão de ser do Estado. Assim, aduz que, quando o processo

resulta em flagrante e disseminada violação dos direitos fundamentais – sobretudo aqueles que

dizem respeito aos direitos da personalidade, como os de que ora se cuida –, o Estado tem o dever

de operar os instrumentos de fiscalização de constitucionalidade aptos a derrotar o abuso. Em

interessante pensamento, demonstrando a importância desse julgamento, lembra o ministro que

canetas  de  magistrados  não  são  capazes  de  extinguir  o  preconceito,  mas,  num  Estado

Democrático de Direito, detêm o poder de determinar ao aparato estatal a atuação positiva na

garantia  da igualdade  material  entre  os indivíduos  e no combate  ostensivo  às  discriminações

odiosas.

A tal respeito, comenta Fabio de Oliveira Vargas que “ enquanto a norma não emana do

Legislativo,  cumpriu  o  STF seu  papel  na  implementação  dos  direitos  humanos,  de  maneira

louvável, mas não sem que isso continuasse trazendo alguma celeuma quanto exato alcance da

equiparação da união homoafetiva à união estável homossexual.”91

Lembra que não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no estabelecimento de

uniões homoafetivas. Realmente, é certo que no direito brasileiro não há nenhuma vedação às tais

uniões, e o ministro ilustra isso fazendo referência a reserva de lei instituída pelo art. 5.º, inciso II,

da Constituição de 1988 para a vedação de quaisquer condutas aos indivíduos.

 

Segue Luis Fux afirmando que o direito segue a evolução social, estabelecendo normas

para a disciplina dos fenômenos já postos. Assim, para ele, a grande questão não é confirmar se a

uniões homoafetivas encontram amparo na Constituição e no direito infraconstitucional, (pois lhe

parece claro que sim), mas sim de dizer qual o tratamento jurídico a ser conferido, de modo

constitucionalmente adequado, às aludidas uniões.

E conclui  que a união homoafetiva  também se inclui  no conceito constitucionalmente

adequado de família, merecendo a mesma proteção do Estado de Direito que a união de sexos

opostos,  não  resistindo  ao  teste  da  isonomia  a  distinção  entre  as  duas  diferentes  uniões.

91 VARGAS, Fabio de Oliveira, In: União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09 e à 
ADPF 132/08. Curitiba: Juruá Editora, 2012.  p.106.
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Inexistindo,  então,  razão  suficiente  para  o  tratamento  jurídico  diferenciado,  impõe-se  o

tratamento idêntico.

Para o ministro, os únicos fundamentos que embasam uma distinção no tratamento entre

as uniões heterossexuais e as homossexuais são o preconceito e a intolerância,  e como esses

foram  enfaticamente  rechaçados  já  no  preâmbulo  da  Carta  Magna,  não  pode  subsistir  tal

diferença no trato.

Ressalta o ministro que uma união estável homoafetiva, por si só, não tem o condão de

lesar a ninguém, pelo que não se justifica qualquer restrição ou, como é ainda pior, a limitação

velada, disfarçada de indiferença.

Em outra linha de raciocínio, lembra o magistrado que o reconhecimento de tais uniões

também traz certeza e previsibilidade, retirando assim a insegurança jurídica existente. Pois, sem

tal reconhecimento, nem as relações mais sedimentadas pelo tempo são capazes de superar as

incertezas quanto aos seus efeitos jurídicos. Assim, as relações reconhecidas pelo direito têm os

seus efeitos jurídicos plenamente identificáveis e as retiram do limbo.

Ensina também que, havendo o reconhecimento da união estável também para as uniões

homoafetivas, de igual forma deverão ser observados para essas relações os requisitos da união

estável para os casais heterossexuais, ou seja, em cada caso concreto deverá haver a comprovação

– pelos meios legais e moralmente admitidos - da existência de convivência contínua, duradoura

e estabelecida com o propósito de constituição de entidade familiar. Tal disposição diz respeito à

isonomia de tratamento.

Por tudo que foi exposto, vota o ilustre ministro pela procedência do pedido. Encerra ele

dizendo que com tal julgamento a Suprema Corte poderá conceder aos homoafetivos mais do que

um projeto de vida, mas um verdadeiro projeto de felicidade.
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Ministra Carmen Lucia

A ministra considera que lhe parece perfeitamente razoável que se interprete a norma em

pauta em consonância com os princípios  constitucionais,  uma vez que permitir  a intolerância

contra qualquer pessoa é ferir a liberdade garantida pela Carta Magna.

Lembra que a constituição deve ser tratada como um conjunto harmônico de normas com

a finalidade de atender aos princípios que a inspiraram. Com isso, não lhe parece que qualquer

norma possa ser interpretada de forma divergente ao espírito do sistema constitucional.

Ilustrando o entendimento da ministra, nas lições de Luis Roberto Barroso, quando se

utiliza  da  interpretação  conforme  a  Constituição,  o  tribunal  determina  qual  das  possíveis

interpretações se mostra mais compatível com a Lei Maior. Tal técnica poderá ser utilizada toda

vez  que  uma norma tenha mais  de  uma possível  interpretação  e  haja  alguma que se mostre

incompatível  com  o  texto  constitucional92.  Na  norma  em  questão,  como  dito,  considerou  a

magistrada  que  sua  interpretação  literal  contrariaria  o  espírito  principiológico  da  Lex

Fundamentalis, por isso considerou adequado a interpretação em conformidade com os princípios

fundamentais que guiam o sistema.

 

Como já explicou-se, ela discorda dos que afirmam que o dispositivo contido no § 3º do

art. 226 da Constituição tivesse como objetivo superar a diferenciação que as mulheres sofriam,

pois afirma que o histórico das discussões na Assembléia Constituinte monstram claramente que

assim não foi, repudiando tal argumento utilizado por alguns em seus posicionamentos. No seu

entendimento, a referência expressa a homem e mulher na norma em apreço não quer garantir tais

direitos  apenas  à  relação  heterossexual,  mas  sim que  homem e  mulher,  qualquer  que  seja  a

escolha de seu modo de vida,  terão os  seus direito  à  liberdade,  à  igualdade,  ao respeito  e à

intimidade devidamente garantidos.

Defende que não há dignidade sem liberdade, e que essa última deve perpassar a vida de

uma pessoa em todos os seus aspectos, como a escolha sexual, sentimental e de convivência com

92 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., p. 194.
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outrem. Indignidade leva ao sofrimento socialmente imposto e, como o sofrimento que o Estado

abriga  é  antidemocrático,  e  a  Constituição  é  democrática,  jamais  poderá  ele  embasar  tal

sofrimento.

 Nesse mesmo diapasão, Marianna Chaves afirma ser possível afirmar que, pelo princípio

da liberdade, toda e qualquer pessoa tem o direito de escolher o seu par, independentemente do

sexo, assim como a entidade familiar que pretende formar93. Sintetiza esse princípio tal autora

trazendo que “a liberdade consiste, afinal, na possibilidade de uma coordenação consciente dos

meios necessários ao desenvolvimento da personalidade e à realização da felicidade pessoal.”94

Com isso, a ministra considera a interpretação correta da norma constitucional aquela que

garante o reconhecimento do direito à liberdade de que cada ser humano é titular para escolher o

seu modo de vida, aí incluído a vida afetiva com o outro, constituindo uma instituição que tenha

dignidade jurídica, garantindo-se, assim, a integridade humana de cada qual.

E termina seu voto lembrando que o pluralismo social compõe-se com a manifestação de

todas as opções livres dos indivíduos,  que podem viver segundo suas tendências,  vocações e

opções. Daí a escolha da vida em comum de duas pessoas do mesmo sexo não poder ser tolhida,

por força de interpretação atribuída a uma norma legal, porque tanto contrariaria os princípios

constitucionais que fundamentam o pluralismo político e social.

Ministro Ricardo Lewandowski

O  ministro  começa  seu  voto  trazendo  as  diferentes  concepções  de  família  nas

constituições  brasileiras,  concluindo  que  não  acredita  que  se  possa  enquadrar  as  uniãos

homoafetivas em nenhumas das entidades reconhecidas como família atualmente, por não ter ela

as características necessárias para tal.

93 CHAVES, Marianna. Homoafetividade e Direito: proteção constitucional, uniões, casamentos e parentalidade – um panorama 
luso-brasileiro. Curitiba: Juruá, 2011. p.73.
94 CHAVES, Marianna. In: União Estável entre Homossexuais: Comentários à decisão do STF face à Adi 4277/09 e à ADPF 
132/08. p. 144.
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Afirma que os constituintes não reconheceram nas uniões homoafetivas uma união estável

por  simples  opção,  já  que  houveram  discussões  neste  sentido.  Assim,  aduz  que  a  atuação

exegética  dos magistrados cessa diante  de limites  objetivos  do direito  posto,  e por isso  não

poderiam fazer uma interpretação contrária ao texto constitucional.  Tal posição do ministro é

criticada por Marcelo Politano de Freitas, que defende que “a vontade do legislador constituinte é

a mens legislatoris e não a mens legis. Esta se estabele conforme o ordenamento em que o texto

normativo insere-se, como algo de existência distinta da vontade do criador.”95 E segue essa linha

de  pensamento  concluindo  que:  “com  efeito,  uma  vez  criada  a  norma  jurídica,  ela  passa  a

pertencer  ao  sistema,  o  qual  deve  conformar-se,  sob  pena  de  ser  até  mesmo  expurgada  do

ordenamento. Neste sentido, a busca da mens legislatoris presta-se a ser auxiliar na definição da

mens legis, porém, jamais critério excludente, muito menos único.”96

Prosseguindo, Lewandowski afirma acreditar que tal espécie de união não se enquadraria

em nenhumas das citadas no art.  226 da Carta Magna, mas configuraria  um outro gênero de

união, que, como não está prevista na legislação, deverá ser alcançada pela analogia, a fim de que

se colmate as lacunas existentes no ordenamento legal.

Visto isso, ele afirma que o rol do art. 226 é exemplificativo e,  assim, não significa que a

união homoafetiva pública,  continuada e duradoura não possa ser identificada  como entidade

familiar  apta a merecer proteção estatal,  em homenagem aos valores e princípios basilares do

texto constitucional. O que se pretende, ao empregar o instrumento metodológico da integração,

não é, à evidência, substituir a vontade do constituinte por outra arbitrariamente escolhida, mas

apenas, tendo em conta a existência de um vácuo normativo, procurar reger uma realidade social

superveniente a essa vontade, ainda que de forma provisória, ou seja, até que o Parlamento lhe dê

o adequado tratamento legislativo. 

Sumariza,  afirmando,  que  reconhecida  a  união  homoafetiva  como  entidade  familiar,

aplicam-se  a  ela  as  regras  do  instituto  que  lhe  é  mais  próximo,  qual  seja,  a  união  estável

95 DE FREITAS, Marcelo Politano, In: União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09 e 
à ADPF 132/08. Juruá Editora, Curitiba, 2012. p. 164.
96 Idem citação acima.
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heterossexual, mas apenas nos aspectos em que são assemelhados, descartando-se aqueles que

são próprios da relação entre pessoas de sexo distinto.

Com isso,  parece  que  com  essa  expressa  opção  pela  integração  analógica  feita  pelo

ministro,  reconhecendo  o  que  ele  denominou  como união  homoafetiva  estável,  instituto  este

diverso da união estável prevista no  § 3º, do art.  226 da Constituição Federal, teve ele como

intuito vedar a possibilidade de sua conversão em matrimônio civil, pelo menos até que houvesse

legislação específica a respeito do tema.

Por  fim,  julga  procedente  a  presente  ADIN  para  que  sejam  aplicadas  às  uniões

homoafetivas, caracterizadas como entidades familiares, as prescrições legais relativas às uniões

estáveis heterossexuais, excluídas aquelas que exijam a diversidade de sexo para o seu exercício,

até que sobrevenham disposições normativas específicas que regulem tais relações.

Ministro Joaquim Barbosa

 

Inicia  afirmando  que  se  trata  de  uma  situação  em  que  o  Direito  não  foi  capaz  de

acompanhar as profundas e estruturais mudanças sociais, não apenas entre nós brasileiros, mas

em escala  global.  Para  ele,  as  relações  homoafetivas  sempre  existiram  e  existirão,  variando

mesmo o olhar que cada sociedade lança sobre elas em cada momento da evolução civilizatória e

em cada parte do mundo. 

Afirma que não acredita que o constituinte quis que tal situação ficasse desprotegida (ao

contrário do que afirmou o Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto) e que por isso seria

missão da Suprema Corte impedir o sufocamento, o desprezo, a discriminação pura e dura de um

grupo minoritário pelas maiorias estabelecidas.

Fundamenta  seu  voto  com  seu  entendimento  de  que  o  reconhecimento  dos  direitos

oriundos de uniões homoafetivas encontra fundamento em todos os dispositivos constitucionais

que estabelecem a proteção aos direitos fundamentais como o princípio da dignidade da pessoa

humana, o princípio da igualdade e o da não-discriminação. Normas, estas, auto-aplicáveis, que
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incidem diretamente sobre essas relações de natureza privada, irradiando sobre elas toda a força

garantidora que emana do sistema de proteção dos direitos fundamentais.

Percebe-se assim que o ministro,  ao realizar  seu voto,  quis cumprir  com o papel  que

Comparato estabele  para os magistrados:  “Os juízes  não podem ignorar que todas as normas

relativas a direito humanos, inclusive as normas de princípio, são de aplicação direta e imediata,

nos precisos termos do disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal. Por conseguinte, quando

estiver  convencido  de que  um princípio  constitucional  incide  sobre a  matéria  trazida  ao  seu

julgamento, o juiz deve aplicá-lo, sem necessidade de pedido da parte.”97 Considera assim o autor

que se trata de matéria conhecível ex officio pelo magistrado, e que “ao verificar que a aplicação

de determinada  regra  legal  ao caso  submetido  a  julgamento  acarreta  a  clara  violação de um

princípio fundamental de direitos humanos, muito embora a regra não seja inconstitucional em

tese, o juiz deve afastar a aplicação da lei na hipótese, tendo em vista a supremacia dos princípios

sobre as regras, o que acarreta a necessidade lógica de se interpretarem estas em função da norma

de  princípio.”98 Traz  ainda  o  que  entende  ser  a  solução  no  caso  de  o  juiz  estar  diante  de

contradições  no julgamento,  asseverando que havendo “eventual  colisão entre dois princípios

para a solução da lide, o juiz deve preferir aquele cuja aplicação ao caso representa maior respeito

à dignidade humana (...) O juiz não pode, sob o falso argumento de que não é um órgão político,

recusar-se a apreciar eticamente as lides submetidas ao seu julgamento. A finalidade última do

ato de julgar consiste em fazer justiça, não em aplicar cegamente as normas de direito positivo.”99

E  ainda,  nos  dizeres  de  Isabel  Maria  Sampaio  Oliveira  Lima  e  Guadalupe  Feitosa

Alexandrino Ferreira do Nascimento, “o papel do juiz em uma celeuma jurídica como a da união

homoafetiva é o de tela projecional de valores. Tem grande importância numa sociedade em que

o direito tem servido de fonte para legalizar exclusões sociais baseadas em preconceito.”100 E, por

fim, sobre a atuação do aludido ministro nesse julgamento,  comentam os citados autores que

“Joaquim  Barbosa  atuou  como  agente  de  mediação  entre  um  texto  (da  Constituição)  e  um

contexto. Entenda-se ‘texto’ não como uma construção teórico-abstrata que já carrega em seu

97 COMPARATO,  Fábio  Konder.  O  papel  do  juiz  na  efetivação  dos  Direitos  Humanos.  In:  Direitos  Humanos,  Visões
Contemporâneas. Associação Juízes para a Democracia, 10 anos. São Paulo, 2001. p.29.
98 Idem citação acima.
99 Idem citação acima.
100 LIMA,  Isabel  Sampaio  Oliveira;  DO  NASCIMENTO,  Guadalupe  Feitosa  Alexandrino  Ferreira.  In:União  Estável  entre
Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09 e à ADPF 132/08. Juruá Editora, Curitiba, 2012.  p.188.
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bojo toda a carga significativa e classificatória dos fatos, mas como algo próximo da idéia de um

discurso interativo, constituído pelas disposições legais e por um conjunto de dados empíricos,

em que uma(s) e outra(s) se interpelam reciprocamente.”101 

Diante de todo o exposto, o ilustre ministro vota pela procedência da ação.

Ministro Gilmar Mendes

Em  seu  voto,  o  ilustre  Ministro  Gilmar  Mendes  afirma  que,  para  garantir  o

reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e os direitos dele decorrentes,

requer-se a técnica de interpretação conforme à constituição do art. 1.723 do Código Civil, a fim

de que “ele se estenda à união entre pessoas do mesmo sexo, desde que esta se configure como

‘convivência pública,  contínua  e  duradoura,  estabelecida  com o  objetivo  de  constituição  de

família’”. 

Assim, uma interpretação restritiva do referido dispositivo, que partisse do pressuposto de

que só seria aplicável à união entre homem e mulher, seria inconstitucional, uma vez que defende

que nem o dispositivo legal é restritivo, nem a Constituição o é.

Entretanto, lembra que o risco que exsurge desse tipo de ação é que uma intervenção desta

monta do Poder Judiciário no seio da sociedade pode produzir graves efeitos colaterais. Segundo

ele, há problemas que simplesmente não podem ser resolvidos pela via de uma idéia errônea de

ativismo judicial,  o  Judiciário  não pode  substituir  o  legislador.  Afirma  então  que  a  resposta

adequada para o caso da união estável homoafetiva depende de alteração legal constitucional.

Porém, enfatiza que estão a falar, realmente, do reconhecimento do direito de minorias, de

direitos  fundamentais  básicos.  E,  por  esse  ponto,  não  se  trata  de  ativismo  judicial,  mas  de

cumprimento da própria essência da jurisdição constitucional. Sobre tal questão, Matheus Ferreira

Bezerra aduz que “com efeito, a análise do princípio democrático é historicamente conhecida por

consagrar a vontade da maioria, o que resulta muitas vezes, numa supremacia da vontade destas

101 LIMA e DO NASCIMENTO, Op. Cit., p. 195.



58

sobre a das minorias que acabam não sendo contempladas na sociedade que perde com a inserção

dos valores plurais no seu contexto.”102

Para embasar tal tese, o ministro cita diversos dispositivos constitucionais que podem ser

invocados no caso em questão, como o pluralismo, a dignidade humana, a igualdade, a liberdade,

a vedação à discriminação e ao preconceito, entre outros.

Comentando o voto do ilustre ministro, nesse mesmo diapasão, Matheus Ferreira Bezerra

dispõe que “ sob o ponto de vista jurídico, o reconhecimento das uniões homoafetivas, que se

mostram como manifestações da expressão humana, representa o próprio reconhecimento dos

direitos constitucionais referentes à dignidade humana, o direito ao tratamento isonômico para

aqueles que se mostram diferentes (aos olhos do direito de família) e ao próprio direito de fazer

parte  de  um grupo  familiar  que,  de  fato,  já  se  encontra  consolidado,  atendendo  a  todos  os

requisitos legais, ressalvada a diversidade sexual.”103

Versa ainda Gilmar Mendes que, o fato de a Constituição proteger a união estável entre

homem e mulher não significa uma negativa de proteção – nem poderia significar – à união civil,

estável, entre pessoas do mesmo sexo.

Diz que em seu voto irá limitar-se a reconhecer a existência da união entre pessoas do

mesmo sexo, por fundamentos jurídicos próprios e distintos daqueles explicitados pelo ministro

relator e, com suporte na teoria do pensamento do possível, determinar a aplicação de um modelo

de proteção semelhante – no caso, o que trata da união estável  –, naquilo que for cabível, nos

termos da fundamentação aqui apresentada, requerendo não se pronunciar sobre outros possíveis

desdobramentos de tal equiparação. Assim, parece que tal qual o Ministro Lewandowski, Gilmar

Mendes não abriu a possibilidade do julgamento estender outros efeitos à tais uniões, como o

matrimônio civil.

Então, com essas considerações, assentando, portanto, suas divergências pontuais quanto

à fundamentação e apontando a distinta perspectiva de leitura, mas, em convergência quanto ao

resultado básico, acompanha o Relator.

102 BEZERRA, Matheus Ferreia, In: União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09 e à 
ADPF 132/08. Juruá Editora, Curitiba, 2012. pág. 238.
103 BEZERRA, Matheus Ferreira, Op. Cit., p. 242
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Ministra Ellen Gracie104

A ministra aduz que a família para Constituição brasileira, à qual o Estado deve prestar

proteção, é aquela que tem durabilidade na relação, a não clandestinidade, a continuidade, além

da ausência de impedimentos.

Destaca que houve toda uma evolução do Direito que cabe aos homossexuais, tendo seu

início no Código Napoleônico,  que descriminalizou a prática  homossexual,  que até  então era

considerada um delito. Mas lembra que tal evolução deve prosseguir, não se contentando com o

pouco, mas prosseguindo até que se alcance a igualdade.

Mostra  como diversos  países  do mundo vem dando tratamento  ao tema com base na

isonomia e dignidade humana, devendo o Brasil seguir tal tendência pela decisão do julgamento.

Tal resultado,  aduz,  trará benefícios não para estranhos,  porém para pessoas próximas a nós.

Pessoas essas que por longo tempo sofreram discriminações, devendo pela sua decisão o Tribunal

restituir o respeito que merecem, reconhecer seus direitos, restaurar sua dignidade, afirmar sua

identidade e restaurar sua liberdade. 

Defende que uma das maneiras de aperfeiçoamento da sociedade é através da atuação do

Poder Judiciário, da sua Corte Suprema, superando barreiras e fortalecendo a tolerância ao dar

um fim a esta discriminação e humilhação de alguns de seus membros.

Com isso, vota pela procedência da ação. 

Em  comentário  ao  voto  da  aludida  ministra,  Enézio  de  Deus  Silva  Júnior  assevera:

“Independente  da  qualificação  ou  terminologia  jurídica  oferecida  à  união  homossexual,  por

diversas legislações do ordenamento alienígina,  os direitos que lhe vêm sendo conferidos (...)

geram,  inevitavelmente,  pelo  princípio  da  igualdade,  a  necessidade  de  equiparação  entre  os

vínculos homoafetivos e os convencionais (heterossexuais), em sede de tratamento familiar.”105

104 O voto da ministra não foi disponibilizado oficialmente na íntegra pelo STF no seu site, parte oral do voto retirado de: SILVA
JÚNIOR, Enézio de Deus. União Estável Homossexual: Comentários à Decisão do STF face à ADI 4277/09 e ADPF 132/08, p.
253-254.
105 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus, Op. Cit., p.268
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Ministro Marco Aurelio

 Começa o ministro afirmando que a solução da questão independe do legislador, já que

decorre  diretamente  dos  direitos  fundamentais,  em especial  do direito  à  dignidade  da pessoa

humana. E também aduz que a família na atual legislação é uma construção cultural, não sendo

mais a matrimonial a única reconhecida. Revela-se, então, a modificação paradigmática no direito

de família.

Defende que, se o reconhecimento da entidade familiar depende apenas da opção livre e

responsável de constituição de vida comum para promover a dignidade dos partícipes, regida pelo

afeto existente entre eles, então não parece haver dúvida de que a Constituição Federal de 1988

permite que a união homoafetiva seja admitida como tal.

Desenvolve seu voto com um foco especial sobre o princípio do livre desenvolvimento da

personalidade, que apesar de não ser expresso na Constituição Federal, é inerente ao princípio da

dignidade da pessoa humana.  Segundo Edilton Meireles de Oliveira Santos, “o princípio do livre

desenvolvimento  assegura a cada indivíduo a realização de suas metas pessoais, enquanto sujeito

humano,  fixadas  de  forma  autônoma  por  si  mesmo,  de  acordo  com  seu  caráter  e  opiniões

próprias, com a limitação dos direitos de outrem e da ordem pública.”106

Lembra o ministro que, a não ser em caso de violação do direito de outrem ou a ordem

pública, ao Estado não só é vedado obstar que os indivíduos busquem a própria felicidade, mas

deve sim auxiliá-los na realização dos respectivos projetos de vida.  Nesse diapasão, Matheus

Ferreita Bezerra assevera que “o reconhecimento das uniões formada por pessoas do mesmo sexo

em  nada  afronta  a  ordem  pública.  Muito  pelo  contrário,  pois  a  ordem  estará  muito  mais

assegurada, sendo mais respeitada, quando houver o reconhecimento, uma vez que este permitirá

uma maior segurança às relações jurídico-sociais constítuidas, em respeito à dignidade humana, à

106 SANTOS, Edilton Meireles de Oliveira In: União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI
4.277/09 e à ADPF 132/08. p.305.
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defesa  da  isonomia,  à  pluralidade  familiar,  à  função  social  da  família  e  à  vedação  do

enriquecimento sem causa, dentre outros.”107 

Com isso, Marco Aurelio afirma acreditar que o projeto de vida daqueles que têm atração

pelo mesmo sexo resultaria  prejudicado com a impossibilidade absoluta de formar família,  e,

como não há nenhuma violação à direito de outrem e nem tampouco vedação constitucional, não

há porque não haver o reconhecimento.

Corroborando com tal  tese,  Edilton  Meireles  de  Oliveira  Santos  faz  coro  ao  voto do

ministro afirmando que “quando a lei, outrossim, não agasalha regra de proteção a essa opção

sexual, estamos diante, pois, de uma situação de desrespeito à ordem constitucional, já que, por

omissão,  viola-se  o  respeito  à  dignidade  humana  e  o  princípio  do  livre  desenvolvimento  da

personalidade, na medida em que cabe ao Estado, não só se abster de violar tais valores, como de

agir  positivamente  na  sua  proteção  jurídica.”108 E  assevera  ver  prejuízo  para  a  democracia

“quando tal violação, por sua vez, agrava-se quando, por outro lado, há regra que, interpretada,

conduz à  conclusão de que apenas se protege com um estatuto jurídico próprio,  aqueles que

fazem a opção pela orientação sexual majoritária.”109

Ressalta  também  o  ministro  o  caráter  tipicamente  contramajoritário  dos  direitos

fundamentais, ensinando que de nada serviria a positivação de direitos na Constituição, se eles

fossem lidos em conformidade com a opinião pública dominante.

Com  base  nesses  fundamentos,  conclue  que  é  obrigação  constitucional  do  Estado

reconhecer a condição familiar e atribuir efeitos jurídicos às uniões homoafetivas. Assim, julga

procedente a ação.

Ministro Celso de Melo

107 BEZERRA, Matheus Ferreira. Op.Cit., p.248-249.
108 SANTOS, Edilton Meirelles de Oliveira. Op.Cit., pág. 308.
109 Idem citação acima.
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O ministro Celso de Mello afirma que ninguém pode ser privado de direitos nem sofrer

quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais têm

o  direito  de  receber  a  igual  proteção  das  leis  e  do  sistema  político-jurídico  instituído  pela

Constituição da República,  e seria arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que exclua,  puna,

discrimine ou fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que trate de forma desigual as

pessoas em razão de sua orientação sexual.

Ressalta que cabe a Suprema Corte proferir este julgamento que já se mostra impregnado

de densa significação histórica e que viabilizará a plena realização dos valores da liberdade, da

igualdade  e  da  não-discriminação,  valores  estes  que  representam  fundamentos  essenciais  à

configuração de uma sociedade verdadeiramente democrática. 

No entendimento do ministro, esta decisão não será proferida contra alguém, da mesma

maneira que não pode ser considerada um julgamento a favor de apenas alguns. Para ele, este

julgamento faz o Brasil dar um passo significativo contra a discriminação e contra o tratamento

excludente que vinha deixando à margem grupos minoritários. Na mesma linha, a respeito dos

benefícios trazidos pelo resultado do julgamento, Isan Almeida Lima assevera: “Nesse ponto de

vista,  observa-se que  a  concessão  de  equiparação  é  muito  menos  restritiva  à  sociedade.  Isto

porque, aqueles que são contrários à união estável homoafetiva, não serão privados do exercício

de  qualquer  direito  fundamental,  seja  com o reconhecimento  do  direito,  seja  com a sua  não

concessão. Por sua vez, caso não fosse concedida a equiparação, diversos casais, estariam sendo

alijados do pleno exercício do direito a uma vida digna,  que inclui,  obviamente,  o direito de

constituir uma família, ainda que não nos moldes tradicionais.”110

Aduz  o  ministro  que  enquanto  o  legislador  não  regularizar  a  situação  das  uniões

homoafetivas,  cabe  ao  Poder  Judiciário  viabilizar  e  assegurar-lhes  os  mesmos  direitos  que

merecem as demais relações afetivas.

Defende que a Constituição é um complexo sistema constituído de regras e princípios,

onde cada um de seus elementos deve ser compreendido considerando os demais. Lembra que a

constituição é una. Com efeito, a exegese das normas setoriais da Constituição - como o § 3º do

110 ALMEIDA LIMA, Isan. In: União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09 e à ADPF
132/08. p.342
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art. 226 - deve buscar a inclusão e não a exclusão dos estigmatizados, a emancipação dos grupos

vulneráveis e não o preconceito e a desigualdade.

O ministro, desta maneira, prega que a extensão da união estável para casais homoafetivos

deve ser justificada pelos princípios constitucionais da dignidade, igualdade, segurança jurídica e

do postulado  constitucional  implícito  que  consagra  o  direito  à  busca  da  felicidade,  os  quais

configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria

Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV).

Salienta  também que não reconhecer  esse direito  resulta  num modo de submissão de

grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria, e, agir assim, é sacrificar a legitimidade

democrática,  que não pode permitir  a opressão de uma minoria  por grupos majoritários.  Seu

pensamento não diminui a importância de princípios majoritários, entretanto, não podem esses

suprimir princípios fundamentais, como o exercício da liberdade, sob pena de descaracterizar a

própria natureza do Estado Democrático de Direito. Isan Almeida ratifica essa tese do ministro

afirmando que “não seria possível sequer colocar tal tema sob referendo ou plesbicito, sob pena

de sério desrespeito aos direitos humanos.(...) Caso contrário, estar-se-ia condenando estes grupos

estigmatizados  a  uma ditadura  da  maioria,  sem qualquer  perspectiva  de  mudança  no  espaço

democrático.”111 E completa o ilustre ministro, lembrando que embora existam opiniões religiosas

ou morais condenatórias da relação homoafetiva, essas são irrelevantes do ponto de vista jurídico

e não estão acima da Constituição, como já se comentou no primeiro capítulo dessa obra.

Usando todos esses argumentos, afirma que soa como irrecusável o reconhecimento da

união homoafetiva  como uma entidade  familiar  por ser,  na realidade,  um reconhecimento do

direito à busca da felicidade, postulado da dignidade da pessoa humana, levando em conta que

um dos objetivos da República é promover o bem de todos sem qualquer preconceito de origem,

raça, cor, idade ou outra forma de discriminação, como preceitua o art. 3º, IV da Lei Maior. 

Concluindo,  declara  que a legitimidade jurídico-constitucional  de decisão do Supremo

Tribunal Federal está na função de supressão das omissões que os órgãos estatais deixaram, sendo

preciso  adotar  posicionamentos  para  que  haja  uma  restauração  da  Constituição  violada  pela

111 ALMEIDA LIMA, Isan. Op. cit., p.346.
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inércia dos poderes do Estado, entendendo inércia como a ausência ou insuficiência de medidas

que concretizem a aplicação dos princípios da Lei Fundamental.

Por  fim,  julga  procedente  a  ação  para,  com  efeito  vinculante,  declarar  obrigatório  o

reconhecimento  da união homoafetiva  como entidade  familiar,  desde que sejam atendidos  os

mesmos requisitos necessários à constituição da união estável entre pessoas de sexos opostos. 

 Ministro Cezar Peluso

Começa o ministro presidente admitindo que as normas constitucionais e, em particular, a

norma do art.  226,  §  3º,  da  Constituição  da  República,  não  excluem outras  modalidades  de

entidade familiar, não se tratando assim de numerus clausus.

No  mesmo  sentido,  Rodrigo  Moraes  afirma  que  “o  sistema  constitucional  é  aberto,

inclusivo. O não reconhecimento das uniões homoafetivas significa um fechar os olhos para o

mundo real; significa uma conivência hipócrita com a marginalização de tais relação de afeto.”112 

Assim, levando em consideração outros princípios da Constituição, como o princípio da

dignidade,  o  princípio  da  igualdade,  o  princípio  específico  da  não  discriminação  e  outros,

considera  lícito  conceber,  na  interpretação  de  todas  essas  normas  constitucionais,  que,  além

daquelas explicitamente catalogadas na Constituição, haja outras entidades que possam ser tidas

normativamente como familiares, tal como se dá no caso. 

Credita isso ao fato de que vários elementos de ordem afetiva, no sentido genérico, e de

ordem material da união de pessoas do mesmo sexo, guardam relação de comunidade com certas

características  da  união  estável  entre  homem  e  a  mulher.  Afirma  que  esta  é  a  razão  da

admissibilidade da consideração da união de duas pessoas do mesmo sexo - não mais que isso -

na  hipótese  de  que  está  sendo  cogitada  na  ação,  como  entidades  familiares  para  efeitos

constitucionais e legais.

112 MORAES, Rodrigo. In:  União Estável entre Homossexuais. Comentários à decisão do STF face à ADI 4.277/09 e à ADPF
132/08. p.361.
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Argumenta então que há uma lacuna normativa e que essa deve ser preenchida segundo as

regras  tradicionais,  pela  aplicação  da  analogia,  diante,  basicamente,  da  similitude  -  não  da

igualdade - da similitude factual entre ambas as entidades que estão sendo cogitadas: a união

estável entre o homem e a mulher e a união entre pessoas do mesmo sexo.

Assim sendo, aduz que, com base na decisão da Corte, terá que haver uma intervenção do

Poder Legislativo. Precisará o legislador expor-se e regulamentar as situações em que a aplicação

da decisão da Corte será justificada também do ponto de vista constitucional. 

Dessa feita, comenta Rodrigo de Moraes: “O Judiciário fez sua parte: rompeu o silêncio

tumular do Legislativo,  tocou, finalmente,  no assunto melindroso.  Mas assumiu suas próprias

limitações, convocando o Legislativo, de maneira premente, a cumprir o seu papel.”113

Fecha seu voto julgando o pedido procedente e convocando o Poder Legislativo para que

assuma a tarefa de regulamentar a equiparação com base na decisão da Suprema Corte.

2.3. Decisão

Extraí-se da análise dos votos os principais aspectos do decisum:

1- A encampação  dos  fundamentos  da  ADPF nº 132-RJ pela  ADIN nº 4277-DF,  e,  por

conseguinte,  o  seu  julgamento  conjunto,  com  a  finalidade  de  conferir  “interpretação

conforme à Constituição” ao art. 1723 do Código Civil. Reconheceu-se o atendimento das

condições da ação.

2- Aspectos legais fundamentadores da decisão: proibição de discriminação das pessoas em

razão de sexo;  proibição do preconceito; consagração constitucional do pluralismo como

valor  sócio-político-cultural;  direito  fundamental  à  liberdade  para  dispor  da  própria

sexualidade, que é expressão da autonomia de vontade, presente na categoria dos direitos

113 MORAES, Rodrigo. op.cit., p. 362.
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fundamentais  do indivíduo; e direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea do

ordenamento jurídico brasileiro.

  

3- Reconhecimento de uma intepretação legal não-reducionista do conceito de família, e por

isso de existência  de amplo direito subjetivo de constituí-la,  possibilitado também aos

casais homoafetivos em razão da imposição de tratamento isonômico constitucional.

4- Interpretação  de  que  a  referência  constitucional  a  homem  e  mulher  em  relação  às

entidades familiares foi feita apenas para garantir uma especial proteção ao sexo feminino.

5- Noção de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção

de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade,  o que consideraram não

ocorrer no caso sob julgamento.

6- Aplicação da técnica de “interpretação conforme à Constituição” em relação ao art. 1723

do Código Civil, consequentemente  reconhecendo as uniões homoafetivas como família e

dando assim procedência à ambas as ações. 

2.4. Conclusões

Após a decisão proferida no julgamento da ADIN 4277, no mesmo mês de maio de 2011

o STF encaminhou ofícios aos Tribunais do país com o intuito de dar a todos os membros do

Poder Judiciário a ciência da decisão, para que a sigam. Eis abaixo o inteiro teor da comunicação

oficial do STF ao Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Supremo Tribunal Federal

Página 2 do Ofício 81/P-MC, de 9.05.2011.

Senhor Presidente,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  na  sessão  

plenária realizada em 5 de maio de 2011, por unanimidade, conheceu da Arguição  de  

Preceito Fundamental 132 como Ação Direta de Inconstitucionalidade.  Também, por  
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votação  unânime,  julgou  procedente  a  ação,  com  eficácia  erga  omnes  e  efeito  

vinculante,  para  dar  ao  art.  1.723  do  Código  Civil  interpretação  conforme  à  

Constituição Federal, para dele excluir qualquer significado  que  impeça  o  

reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo  

como  “entidade  familiar”,  entendida  esta  como  sinônimo  perfeito  de  “família”.  

Reconhecimento que é de ser feito segundo  as  mesmas  regras  e  com  as  mesma  

consequências da união estável heteroafetiva.

Atenciosamente,

Ministro Cezar Peluso

Presidente      

Assim, a partir do julgamento da Suprema Corte, não se pode desobedecer ao teor da

decisão  proferida.  Como  se  tratou  de  decisão  de  mérito  proferido  em  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade, ela produz eficácia contra todos e tem efeito vinculante, relativamente aos

demais  órgãos  do Poder  Judiciário  e  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta  nas  esferas

federal, estadual e municipal, nos termos do parágrago 2º, art. 102 da CF114.

Deste  modo,  resta  claro  que  é  defeso  a  qualquer  juiz  ou  tribunal  negar-se  a  julgar

alegando impossibilidade  jurídica  do pedido.  Ainda,  as  ações  não mais  poderão  tramitar  nos

juízos cíveis, devendo haver a remessa de ofício para as Varas de Família. Ademais, as uniões

homoafetivas não mais poderão ser reconhecidas como sociedades de fato, só podendo agora ser

identificadas como união estável.

Da análise do julgamento, pela leitura das diferentes posições apresentadas, observa-se

que a preocupação maior foi a de ratificar os princípios constitucionais tão priorizados pela Carta

Magna brasileira. Assim, o maior fundamento para o julgamento da procedência da equiparação

da  união  homoafetiva  à  união  estável  foi  a  de  garantir  que  não  haveria  confronto  do

enquadramento jurídico com os princípios que o Estado tem o dever de garantir à cada um de

seus cidadãos.

114 Art.102,  §  2º  –  As  decisões  definitivas  de  mérito,  proferidas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  nas  ações  diretas  de
inconstitucionalidade  e  nas  ações  diretas  de  constitucionalidade  produzirão  eficácia  contra  todos  e  efeito  vinculante,
relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal. Constituição Federal.
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A mera indiferença ao não ser feita a previsão legal, ou ainda, o seu enquadramento como

um vínculo de sociedade de fato seriam completamente contra o espírito de tais uniões, sendo

além  de  depreciativas,  também  favorecedoras  de  outros  espécies  de  uniões,  como  a  entre

heterossexuais,  e  uma afirmação de que elas  não apresentam características  idênticas  à  essas

outras, como o afeto.

Assevera-se assim que andou bem a Suprema Corte pois, ainda que não seja o bastante,

ela  retirou  um pouco das  incertezas  referentes  ao tema e deu à  uma parcela  dos  cidadãos  a

condição de ter direitos que lhe eram devidos observados. 

Cabe  ressaltar  também  que  não  concorda-se  com  a  tese  de  que  teria  havido  um

superativismo por parte do STF, pois se o que estava em perigo eram direitos constitucionalmente

previstos, ele em sua competência de guardião único e legítimo da Constituição Federal,  não

poderia deixar de tomar um posicionamento em defesa de princípios nela previstos, como muito

bem defendeu Luis Roberto Barroso.

Entretanto, corrobora-se com a tese defendida por alguns ministros (dentre eles o ministro

Presidente Cezar Peluso), de que o mais acertado e seguro seria que,  após o resultado de tal

posicionamento pela Excelsa Corte, o Poder Legislativo deve consagrar no texto legal a aplicação

ali alcançada e delimitar seu alcance, trazendo assim maior previsão, publicidade e segurança à

tais relações. Lembre-se que tal posicionamento da Corte Suprema não seria necessário caso já

houvesse o legislador  atuado positivamente  frente  à questão,  pois tal  atuação terminaria  com

qualquer dúvida a respeito dos direitos aplicados à tais relações.     

Apesar de louvável a tentativa do Judiciário de trazer certo esclarecimento ao caso, esta

decisão  não  supre  o  tratamento  da  matéria  por  lei,  e,  por  isso,  mais  uma  vez  ressalta-se  a

importância de que o Legislativo, no âmbito Federal, regulamente o tratamento jurídico adequado

à  tais  uniões  na  nação  brasileira.  Isso  porque,  como  se  extrai  do  citado  art.  102,  § 2º da

Constituição Federal e com a Lei 9869/99 em seu art. 28, parágrafo único, a decisão da Suprema

Corte  possui  efeito  erga  omnes,  vinculando,  porém,  somente  o  Poder  Judiciário  e  a
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Administração Pública. É como ensina Pedro Lenza: “O efeito vinculante em ADIN e ADC, na

linha de interpretação dada pelo STF, não atinge o Poder Legislativo, produzindo eficácia contra

todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgão do Poder Judiciário e à administração

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”115

Sobre a extensão dos efeitos que a decisão gerou, vê-se que ela ainda é limitada. Isso

porque não há legislação referente ao tema e como afirmou o ministro Cezar Peluso em seu voto,

nem todas as normas relativas à união estável (entre homem e mulher) podem ser aplicadas às

relações  homoafetivas.  Contudo,  não  foi  delineado  quais  se  aplicam e  quais  não.  Com isso,

poderia haver a celebração de casamento entre tais uniões? E a adoção?

A doutrina vem discutindo essas questões e os tribunais vinham decidindo de acordo com

seu entendimento próprio devido à falta de regulamentação acerca do tema. Posições diversas

surgiram na interpretação da extensão dos efeitos da decisão.

Rodrigo  Moraes  traz  sua  posição  sobre  a  questão,  indo  contra  a  possibilidade  de

casamento homoafetivo com base na decisão da ADIN estudada já que “casamento altera estado

civil. União estável, não, pois é uma relação informal. Casamento é algo mais complexo. O STF

não se manifestou, ainda, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Acatar a conversão da

união homoafetiva estável em casamento significa exorbitar o alcance da decisão do Supremo

Tribunal Federal.”116 Critica aqueles que defendem suas posições de forma puramente emocional

e com isso muitas vezes atécnica, asseverando que “assim como existe a cegueira de boa parte

dos legisladores, que insistem em ignorar a família homoafetiva, há um exagero emocional por

parte dos defensores da causa LGBT. É inegável  que já existem várias decisões em prol das

uniões  homoafetivas,  reconhecendo  direitos  diversos,  tais  como  benefícios  previdenciários,

partilha de bens, direito sucessórios, direito real de habitação etc.”117 E lembra que, apesar dos

avanços do tratamento da matéria, ela ainda não está regulamentada e não deve ser feita assim

uma interpretação extensiva do tema: “Mas é óbvio que a matéria precisa ser regulada, a fim de

115 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 213.
116 MORAES, Rodrigo. op.cit., p.363.
117 Idem citação acima.
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conferir maior segurança jurídica. Ao menos no estágio atual do sistema normativo do direito

brasileiro, não é possível o casamento civil (matrimônio) entre pessoas do mesmo sexo.”118

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho entendem, neste mesmo sentido, que “a

admissibilidade  jurídica  da  união matrimonial  entre  pessoas  do mesmo sexo demandaria,  em

nosso pensar,  uma previsibilidade  legal  específica,  alterando-se,  pois,  o sistema em vigor.”119

Afirmam tais  professores que “no caso da união estável,  por outro lado, dada a sua natureza

informal,  a  aplicação  das  suas  normas  afigura-se  plenamente  possível  aos  núcleos

homoafetivos.”120 

Em corrente diversa, Enézio de Deus Silva Júnior aduz que “apesar do regramento legal

do casamento  em nosso  país  ser  literalmente  entre  homem e  mulher,  a  mesma interpretação

analógica que vem sendo dada à união estável em favor da união homoafetiva pode sê-la em

favor  dos  homossexuais  que  pretendam  se  casar  ou  converter  as  suas  uniões  estáveis  em

casamento. Afinal, a própria Constituição afirma que a união estável é reconhecida, ‘devendo a

lei  facilitar  a  sua  conversão  em  casamento’  (§  3º,  art.  226,  CF).”121 E  fundamenta  essa

interpretação com base na jurisprudência acerca do tema, afirmando que “é por essa razão que,

acertadamente,  o  Poder  Judiciário  Brasileiro,  após  a  mencionada  decisão  do  STF,  vem

autorizando conversões de uniões estáveis homoafetivas em casamento – o que para os casais de

pessoas do mesmo sexo oferece maior segurança jurídica e plêiade mais ampla de direitos.”122 Tal

entendimento  vinha  sendo  balizado  por  decisões  do  Judiciário,  como  a  decisão  do  STJ  em

outubro de 2011 que ao julgar Resp 1183378 admitiu o casamento homoafetivo123 e ainda pela

publicação  de  norma que regulamenta  o  casamento  civil  entre  pessoas  do  mesmo sexo pelo

Tribunal de Justiça de São Paulo no Diário de Justiça124.

118 Idem citação acima.
119 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Direito de Família – As famílias em 
perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011. v. VI. p.204.
120 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Op. Cit., p.205.
121 SILVA JÚNIOR, Enézio de Deus. Op. Cit. p.19
122 Idem citação acima.
123 Disponível no endereço eletrônico www.stj.gov.br. Acesso em 18/04/2013.
124 Matéria acerca da questão disponível em g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/12/tribunal-divulga-norna-que-regulamenta-
casamento-gay-em-sp.html. Acesso em 18/04/2013.
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Lembre-se, para os que defendem tal tese, que o Código Civil, em seu art. 1521, trata dos

impedimentos para o casamento e não dispõe ali sobre a diversidade de sexos, apesar de alguns

doutrinadores, como Carlos Roberto Gonçalves, afirmarem que a diversidade é um requisito para

a existência do matrimônio.125

Vê-se que o teor do julgamento da decisão do Supremo Tribunal Federal conseguiu, pelo

menos por enquanto, dar certa “normatividade” a questão ao equiparar as uniões homoafetivas às

uniões estáveis heterossexuais. Porém, a partir dele, como já foi exposto, novas dúvidas foram

suscitadas,  e  essas  terão  o  mesmo  efeito  das  anteriores  à  decisão,  ou  seja,  se  continuará

presenciando  intensas  discussões  onde  cada  uma das  correntes  defendem suas  posições  com

fortes argumentos e os juízes de direito vinham tendo que decidir as questões incidentes com base

em  sua  interpretação  (ensejando  diferentes  posições  dentro  do  Poder  Judiciário,  não  se

consolidando  uma  jurisprudência).  Com  isso,  continua-se  sob  o  prisma  de  insegurança  e

incerteza, o que certamente ocorrerá até que o Poder Legislativo dê um tratamento satisfatório,

claro e completo ao tema, sanando dúvidas e fixando uma posição.

Entretando,  para  surpresa  de  muitos,  visando  acabar  com  essas  interpretações

contraditórias  do  Poder  Judiciário  a  respeito  do  tema,  no  dia  14/05/2013  o  CNJ  (Conselho

Nacional de Justiça) aprovou a Resolução 175, que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o

casamento  civil  e  converter  a  união  homoafetiva  em casamento.  Com ela,  os  cartórios  não

poderão rejeitar o pedido, como vinha acontecendo em alguns deles diante das divergências de

interpretação da jurisprudência. Caso haja negativa, o casal interessado poderá levar o caso ao

juiz corregedor daquela comarca para que ele determine o cumprimento da medida. Além disso,

caberá processo administrativo contra o oficial que se negou a celebrar ou reverter a união estável

em casamento.126 Cabe lembrar que a decisão do CNJ ainda poderá ser questionada no STF, por

meio de mandado de segurança.

O presidente  do CNJ e autor  da proposta,  o  ilustre  ministro  Joaquim Barbosa (agora

também presidente do STF) asseverou que a resolução visa dar efetividade à decisão tomada em

maio de 2011 pelo Supremo na ADIN 4277 analisada neste capítulo. Ademais, acredita que não

125 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. Cit., p.44.
126 A Resolução na íntegra está disponível em www.cnj.jus.br. Acesso em 17/05/2013.

http://www.cnj.jus.br/
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haveria razão para esperar o Congresso analisar o tema para se dar efetividade à decisão da Corte

Suprema:  “Vamos exigir  aprovação de nova lei  pelo Congresso Nacional  para dar  eficácia  à

decisão que se tomou no Supremo? É um contrassenso.”127

Porém,  as  críticas  endereçadas  à  tal  resolução  foram  de  que  ela  não  estaria  dando

efetividade à decisão prolatada na ADIN 4277, mas ultrapassando seu conteúdo, como aduziu o

subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino: “Com respeito ao posicionamento da

proposta, embora louvável, salvo melhor juízo em face dos fundamentos e dos objetos das ações

diretas de constitucionalidade, a conversão automática da união estável em casamento não foi

imposta  naquelas  ações.”128 Pela  leitura  do  julgado,  tem-se  a  mesma  interpretação  quanto  a

limitação de seus efeitos, até porque três ministros pareceram em seus votos serem contrários à

possibilidade  de  a  corte  assegurar  naquela  ocasião  o  casamento  civil:  Cezar  Peluso,  Gilmar

Mendes e Ricardo Lewandowski. E, frise-se, ficou muito claro que a decisão da Suprema Corte

fez uso da técnica de “interpretação conforme à Constituição” ao art.  1723 do Código Civil,

dispositivo  esse  que  trata  das  uniões  estáveis.  Se  fosse  sua  intenção  entrar  no  mérito  do

matrimônio,  por que o STF não daria  o  mesmo tratamento  ali  aos artigos que tratam desse

intituto?

Acredita-se que a intenção do CNJ ao aprovar a resolução foi a de confirmar a tendência

do julgamento da ADIN 4277 e tornar pacífico a questão no âmbito do Judiciário  brasileiro.

Porém, por um lado, tal parece ter ultrapassado os limites daquela decisão, já que em momento

algum houve expressa exposição da possibilidade de serem realizados casamentos por tais uniões,

apenas foi equiparada a união homoafetiva às uniões estáveis heterossexuais, estando-se mais

uma  vez  a  realizar  interpretações  extensivas.  E,  por  outro  lado,  segue  incidindo  o

questionamento:  qual  são  os  limites  da  resolução?  Da  mesma  forma  que  está  permitido  o

casamento civil, está “normatizada” a adoção conjunta para os casais homoafetivos? Deve-se se

segurar mais uma vez na jurisprudência vacilante ou esperar mais uma resolução do CNJ para ter

essas respostas? O jeito de evitar que tal não ocorra é a matéria ser inteiramente esclarecida em

lei.   

127 Disponível no endereço eletrônico www.g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/apos-uniao-estavel-gay-podera-casar-em-
cartorio-decide-cnj.html. Acesso em 17/05/2013.
128 Idem endereço eletrônico supra-citado.

http://www.g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/apos-uniao-estavel-gay-podera-casar-em-cartorio-decide-cnj.html
http://www.g1.globo.com/politica/noticia/2013/05/apos-uniao-estavel-gay-podera-casar-em-cartorio-decide-cnj.html
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Porém, a respeito das questões suscitadas e que ainda estão em aberto no ordenamento

jurídico, parece que a mais sensível é a que tange à possibilidade de adoção à tais uniões. Ainda

que hajam fortes  argumentos  para  que  seja  garantida  tal  premissa  e  também que já  existam

decisões do Judiciário garantindo a possibilidade a alguns casais,  acredita-se que o mais correto

seria aguardar que o tema fosse inteiramente regulamentado para que seja concedida ou não essa

possibilidade  a  tais  casais.  Isso porque,  como muito defendido pela  correntes  que exigiam o

reconhecimento  das  uniões  homossexuais  como  entidade  familiar,  um  de  seus  principais

argumentos era de que tal reconhecimento não teria maiores efeitos sobre terceiros. Assevere-se,

o mesmo não ocorre diante da possibilidade de adoção, pois aqueles que forem adotados por tais

casais serão influenciados pela concessão desse direito. E, por isso, e também pelas imensuráveis

consequências  que  poderiam  ocorrer  caso  houvesse  regulamentação  posterior  no  sentido  da

impossibilidade de que fosse realizada a adoção, podendo ser modificadas situações existentes

que já estivessem completamente consolidadas no plano dos fatos, é que defende-se que essa

questão só deve ser efetivada após a consolidação de uma política jurisdicional clara a respeito

desse tema.  
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CAPÍTULO 3 -  ESTUDO DO DIREITO COMPARADO: UM ENFOQUE SOBRE OS

CASOS DA ARGENTINA, DO URUGUAI E DA FRANÇA

Em  primeiro  lugar,  cabe  destacar  a  importância  desse  tipo  de  estudo  para  o

desenvolvimento  do  entendimento  de  diversos  temas  jurídicos.  Miguel  Reale  afirma  que  “o

Direito Comparado é um dos campos de pesquisa de maior importância na ciência de nossos

dias.”129 Já a professora Ana Lucia de Lyra Tavares aduz que “é inegável que o nosso direito só

tem a ganhar com o aprofundamento dos estudos juscomparativos e o seu aproveitamento para o

enriquecimento  de nossas fontes de direito”130,  todavia,  fazendo a acertada  ressalva que “aos

compreensíveis objetivos de harmonização dos ordenamentos jurídicos,  dadas as injunções de

organismos internacionais e regionais e das condicionantes do processo de globalização, deve-se

associar aqueles que visam a preservar as principais características que conferem identidade ao

nosso sistema jurídico.”131

Assim, esse tipo de estudo pode acrescentar muito ao direito pátrio, mas desde que não se

perca de vista as peculiaridades de cada Estado e com isso as particularidades que devem ser

observadas na previsão jurídica. Dito isto, siga-se com a análise.

Observa-se  em  diversos  partes  do  mundo  (sobretudo  no  Ocidente)  que  vem  sendo

reconhecidos cada vez mais os direitos referentes às uniões homoafetivas em muitos lugares. De

fato,  há  atualmente  casamento  entre  pessoas  do mesmo sexo na Holanda,  Bélgica,  Espanha,

Canadá,  na África  do  Sul,  nos  Estados  norte-americanos  de  Massachusets  e  New Jersey,  na

Argentina e em alguns outros países tal união está em vias de se concretizar, como na França e no

Uruguai, onde ao tempo dessa pesquisa o projeto de lei já havia sido aprovado nos Congressos

desses países.

Ademais, essas uniões são reconhecidas sem o status de casamento, e com denominações

variadas  em Portugal,  Alemanha,  Reino Unido,  Suíça,  Islândia,  Dinamarca,  Suécia,  Noruega,

Finlândia, Hungria, República Tcheca, Croácia, Eslovênia, Letônia, Luxemburgo, Mônaco, em

algumas regiões da Itália, em Israel e em outros Estados.

129 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 1978, p.305.
130 TAVARES,  Ana Lucia  de Lyra.  Contribuição do direito  comparado às  fontes  do direito  brasileiro.  p.73.  Disponível  em
www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=93400504. Acesso em 12/06/2013.
131 Idem citação acima.

http://www.redalyc.org/articuloBasic.oa?id=93400504
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Ainda, o Parlamento da União Européia já editou algumas resoluções132,  dentre  elas a

2012/2657, concitando os Estados-membros a concederem aos homossexuais plena igualdade de

direitos,  com  recomendações  para  a  legalização  do  casamento  ou  de  alguma  forma

correspondente de união entre pessoas do mesmo sexo.  

Seguindo essa tendência global, a Argentina foi a primeira nação a prever o matrimônio

homoafetivo na América Latina através da aprovação da Lei Nacional 26.618, promulgada em 21

de julho de 2010. Tal lei alterou o Código Civil daquela nação de forma que todos os direito

previstos para as uniões heterossexuais fossem também assegurados para os casais homoafetivos,

tais quais: a celebração do casamento, a adoção, o nome do cônjuge, os direitos previdenciários e

sucessórios.

Faça-se então uma análise de como foi desenvolvido o tema nesse país vizinho e sócio no

Mercosul até que se chegasse a tal legislação133.

3.1. A conjuntura na Argentina

3.1.1. Desenvolvimento  Cronológico:  Contextualização  da  Lei  26.618,  um  exercício  de

macrocomparação

O  direito  argentino,  igualmente  do  que  aconteceu  no  Brasil,  foi  influenciado

principalmente  por  dois  fatores:  a  presença  da  Igreja  Católica  e  da  tradição  européia.  Esta

tradição  jurídica  de origem histórica  que advém desde o regime colonial  e  marca  também o

período  de  sua  estruturação  como  república  independente,  foi  reforçada  pela  influência  da

Constituição Espanhola de 1978. Essa influência prossegue ainda viva na matéria em estudo, já

que no ano de 2005 foi legalizado na Espanha o matrimônio  entre  pessoas do mesmo sexo,

conforme citado acima. A partir de então, e somado a reforma constitucional ocorrida por a qual

foram  reconhecidos  uma  série  de  tratados  internacionais  naquele  país  (art.  75  inc.  22  da

Constituição  Argentina)134 foi  que começou a ser discutida a  idéia  de realizar  uma aplicação

analógica da legislação ibérica.

132 Disponíveis no endereço eletrônico www.europarl.europa.eu. Acesso em 11/06/2013.
133 Dados retirados de “Perspectivas Comparadas de la Union Homoafectiva en Latinoamerica”, de Maria Guadelupe Barazzutti e 
Rosario Bravo Ropert, Brasilia, 2011.
134 Art. 75. – Corresponde al Congreso: (...) 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las
leyes. (...) Constituição Nacional Argentina.

http://www.europarl.europa.eu/
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Essa lei espanhola do matrimônio homoafetivo motivou, entre outras, a confirmação de

uma organização de gays, lésbicas, bissexuais e travestis que perseguiam a equiparação dos seus

direitos em relação à matéria matrimonial, do regime patrimonial de bens, direitos sucessórios e

benefícios  da  seguridade  social.  Assim,  dentro  desse  contexto,  a  Federación  Argentina  de

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans iniciou uma forte campanha através de diversos meios de

comunicação  com o objetivo de buscar um consenso social para solicitar diante do Congreso

Nacional  uma modificação no Código Civil  no que  tange  ao  matrimônio  e  às  suas  questões

acessórias.

Encontrando dificuldades para tal relização no Parlamento,  alguns casais homoafetivos

(tal qual vem acontecendo no Brasil) começaram a tentar ver sua pretensão satisfeita através de

pedidos na esfera judicial. As primeiras ações nesse sentido naquela nação não obtiveram êxito,

mas com o aumento de ações com tal  objeto na justiça,  o debate se instalou definitivamente

dentro  da  sociedade  argentina,  com  os  meios  de  comunicação  exercendo  um  papel  muito

relevante.

Até que, no ano de 2010, a juíza Gabriela Seijas do Contencioso-Administrativo da cidade

de Buenos Aires, acolheu uma ação de amparo feita pelo casal Alex Freyre y José María Di

Bello, ordenando o Registro Civil da Cidade Autônoma de Buenos Aires a celebrar o matrimônio

e declarando a nulidade do artigos 172 e 188 do Código Civil argentino. Exerceu a magistrada

aqui o controle difuso de constitucionalidade.

Diante de tal  sentença judicial,  o Chefe de Governo da Cidade Autônoma de Buenos

Aires, Mauricio Macri, decidiu não recorrer da decisão da juíza e assim permitir a celebração do

casamento.

Porém, horas antes da celebração da união, foi apresentada uma medida cautelar diante de

um juiz cível solicitando a suspenção da cerimônia, com base no pedido realizado por um casal

heterossexual. Tal pedido contava com o patrocínio de um grupo de advogados da Asociación

Argentina de Abogados Católicos, medida essa que foi reconhecida pelo juiz, frustando-se outra

vez a celebração do matrimônio. 

Diante desse panorama,  Mauricio Macri,  que antes havia manifestado apoio às uniões

homoafetivas, resolveu voltar atrás e solicitou a suspensão do matrimônio ordenado pela Dra.
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Seijas  e  elevou as  ações  à  Corte  Suprema de Justicia  para  que esta  decidisse qual  das  duas

sentenças contraditórias deveria prevalecer, a que era favorável ou a que era contra à união.

O tema foi ganhando grande repercussão pública, surgindo diversas posições contra e a

favor da pretendida forma de união. Nessa luta axiológica-social, o governador da província de

Río Negro Miguel Saiz tomou posição e decidiu dar cumprimento ao casamento ordenado pela

Dra. Seijas em sua província.

Após essa atitude, e recebendo um grande apoio de muitos, fundamentados nas razões

expostas pela Dra. Seijas, vários casais homoafetivos entraram com ações para que pudessem

realizar o matrimônio sob o mesmo critério do caso julgado. Assim, cerca de 200 desse casais

entraram com recursos na justiça para poderem se casar em toda a nação argentina.135

Alarmado pela catarata de ações judiciais com esse objeto, o Congresso argentino deu,

dentro do recinto, tratamento jurídico à lei que propunha a equiparação do matrimônio como uma

instituição ao alcance de todos independentemente da orientação sexual de seus membros, com

vistas a evitar o congestionamento do Poder Judiciário nacional.

Em linhas gerais, o debate no Parlamento girou entorno de três questões fundamentais:

1. Um primeiro setor se manifestou em oposição aberta contra este tipo de união, negando a

sua regulamentação legislativa;

2. Um segundo  setor  se  mostrava  mais  aberto  a  regulamentação  jurídica  dessas  uniões,

porém  apresentando  discordâncias  a  respeito  da  natureza  jurídicia  atinente  a  elas.

Entendiam eles que o que poderia ser feito era reconhecê-las somente como união civil, e

não como matrimônio, pois este último era uma instituição tradicional que estaria mais

ligada  com  a  Igreja  Católica.  Tal  corrente  foi  criticada  pois  alegava-se  que  uma

caracterização divergente só aumentava a discriminação à tais uniões, marcava ainda mais

as  diferenças  já  existentes.  Em  contrapartida,  eles  rebatiam  que  só  se  pode  falar  de

“igualdade entre iguais” e que tal premissa não estava presente quando se comparavam as

uniões homoafetivas com as heteroafetivas.

135 Informação também retirada de “Perspectivas Comparadas de la Union Homoafectiva en Latinoamerica”, de Maria Guadelupe 
Barazzutti e Rosario Bravo Ropert, Brasilia, 2011.
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3. E,  finalmente,  um terceiro  setor  apoiava  a  legitimação  da  união  e  por  conseguinte  a

proteção  jurídica  da  mesma,  sem  nenhum  tipo  de  discriminação  em  relação  ao

matrimônio,  reconhecendo  os  mesmo  direitos  para  cônjuges  homossexuais  e

heterossexuais e estendendo certos benefícios tanto para uns quanto para outros.

Após um árduo debate de 15 horas, em 15 de julho de 2010 o Congresso argentino trouxe

à luz a chamada “Ley de Matrimonio Igualitario”, de número 26.618136, tendo uma votação de 33

legisladores  a  favor  do  projeto  e  27  contra,  tornando  assim a  Argentina  o  primeiro  país  na

América do Sul a legitimar a união homossexual dentro do seu ordenamento jurídico.

Após a aprovação do projeto, a presidenta argentina Cristina Kirchner sancionou a nova

lei afirmando que “la sanción de la ley implica una Argentina más igualitaria y com más calidad

institucional”137 excluindo qualquer tipo de dúvida a respeito do aberto apoio do governo nacional

a respeito da equiparação dos direito matrimoniais entre todos os cidadãos. Após nove dias da

promulgação da lei, tiveram início os primeiros matrimônios entre pessoas do mesmo sexo dentro

do território argentino.

3.1.2. Principais Aspectos da Lei do Matrimônio Igualitário

Na verdade, a lei promulgada não introduziu novos conceitos no ordenamento jurídico

argentino, porém se limitou a estender as características já existentes às uniões heterossexuais às

homossexuais. Assim, as principais modificações foram:

1- Substituiu  em  todos  os  artigos  do  Código  Civil  os  termos  “homem  e  mulher”  por

“contraentes”.

2- Regulamentou  os  direitos  à  sucessão  após  a  celebração  do  casamento  nos  casais

homoafetivos, pois antes de dita lei, quando um companheiro morria, devido a falta de

identidade conjugal, o outro não havia como se habilitar para a sucessão de seus bens,

ainda que muitas vezes tivesse ajudado na construção de tal patrimônio.

136 O texto legislativo está disponível em www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm
137 Disponível no endereço eletrônico http://www.argentina.ar/_es/pais/C2621-ley-de-matrimonio-gay.php. Acesso em 
30/04/2013.

http://www.argentina.ar/_es/pais/C2621-ley-de-matrimonio-gay.php
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3-  Modificou expressamente o art. 172 do Código Civil, especificando que o matrimônio

terá os mesmo efeitos e requisitos independentemente se houver diferença ou igualdade de

sexos entre os contraentes.138

4- Regulamentou a atribuição dos sobrenomes aos filhos de cônjuges do mesmo sexo: em

princípio  reconhece  o direito  ao casal  para que ele  escolha qual  dos  sobrenomes dos

membros  será  atribuído  ao  filho.  Caso  não  haja  acordo,  deverá  ser  ordenado

alfabeticamente. Com o fim de preservar a identidade familiar, estabelece que todos os

filhos de um mesmo casamento devem ter o mesmo sobrenome.

5- Facultou aos membros do casal que adotem o sobrenome do companheiro acompanhado

da sigla “del”.

6- Concedeu a administração dos bens dos filhos menores de forma comum quando ambos

os  pais  estiverem  no  exercício  do  poder  familiar,  e  reconheceu  ao  mesmo  tempo  o

exercício conjunto de tal direito a ambos os pais, sem nenhuma distinção.

7- Estabeleceu que os progenitores estarão sujeitos a todas as cargas e obrigações que as leis

imponhem em relação aos filhos.

8- Em um dos pontos mais controvertidos, consolidou a questão da adoção. A lei argentina

permitia que fosse feito a adoção tanto por pessoas solteiras quanto por casais advindos do

matrimônio.  Com  isso,  ao  reconhecer  o  matrimônio  entre  pessoas  do  mesmo  sexo,

permitiu-se que esses casais pudessem adotar conjuntamente uma criança. Essa questão

ainda parece ser extremamente polêmica na sociedade argentina.

9- Ainda, estabeleceu que se a guarda do menor foi dada ao casal e um deles morrer antes do

período  legal  de  guarda  se  completar,  haverá  possibilidade  de  outorgar  a  adoção  ao

cônjuge  sobrevivente.  Nesse  contexto,  o  filho  adotivo  não  seria  apenas  do  cônjuge

restante, mas do próprio matrimônio.

138 Art.172.  Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por
ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo.
El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente
sexo. (...) Código Civil da Argentina.
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Vê-se então que a nova lei trouxe um tratamento jurídico completo às tais uniões, não

deixando lacunas a respeito do alcance de seu enquadramento no ordenamento e trazendo com

isso segurança jurídica para a sociedade argentina a respeito do tema.

Porém, muitos criticam que tal regulamentação se deu de forma muito rápida, sem que

houvesse um debate maior entre os diversos ramos da sociedade, como foi a posição exposta por

Jorge Bergoglio trazida no capítulo 2 desse trabalho. Assim, há admoestações à solução jurídica

apresentada ao tema, afirmando que tal trará consequências danosas à sociedade argentina. Veja-

se em que se fundamentaram os mais recorrentes argumentos contra e a favor da nova legislação.

3.1.3. Diferentes Posições a Respeito da Nova Lei

A promulgação da nova Lei trouxe à tona comentários de diversa natureza,  alguns de

apoio e outros de repúdio à nova legislação. 

A presidenta Cristina Kirchner, um dia após sancionar a Lei do Matrimônio Igualitário,

disse em seu discurso: “(...) me passaram a votação e como eu dizia no dia seguinte, quando me

levantava – acho que até já comentei em algum meio (midiático) -, que eu tinha uma sanção tão

importante de uma lei (em mãos), e havia me levantado exatamente com os mesmos direitos que

tinha antes da sanção. Coisa rara, afinal, sempre que se decide algo importante alguém sai por aí

com algo a menos – pelo menos na história da Argentina e do mundo – e, não obstante, eu estava

com os mesmos direitos e havia centenas de milhares que haviam conquistado os mesmos direitos

que eu tinha, e por isso eu senti que ninguém me tinha tirado nada, e eu tampouco havia tirado

alguma coisa de alguém, ao contrário: havíamos dado coisas aos outros que lhes faltavam e que

nós tínhamos. Por isso eu digo que somos uma sociedade um pouco mais igual.”139

Essa posição da chefe do Poder Executivo foi umas das mais defendidas, a de que só deve

ser dado tratamento discriminatório quando haja prejuízo a terceiros caso tal ocorra, e para muitos

isso não aconteceria  no caso em questão.  Defendem, como disse Kirchner,  que a  lei  só traz

benefícios a alguns sem prejudicar a outros.

139 Discurso transmitido pela TV pública argentina,  partes selecionadas e traduzidas livremente do espanhol.  Disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=aG4CkoD8VNU&feature=player_embedded#!. Acesso em: 31/07/2013.
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Também foi defendida a promulgação da nova lei alegando que ela protege os princípios

constitucionais  da  dignidade  humana,  liberdade,  igualdade,  não  discriminação,  como  fez  a

magistrada Gabriela Seijas ao autorizar o matrimônio homoafetivo em sua decisão.

Vê-se que os argumentos a favor são idênticos aos que vêm sendo arguidos no Brasil

pelos  defensores  da  equiparação  do  tratamento  dado  aos  casais  heterossexuais  aos  casais

homoafetivos.

Porém, houveram muitas posições contra a lei, pelos quais alegavam que ela ou não tinha

as formalidade legais necessárias para que fosse possibilitada a sua conversão em matrimônio ou

que tal possibilidade traria malefícios ao país, afastando a tese de não haver prejudicados com a

nova legislação.

A Dra. Úrsula Basset, lembra que diversos tratados internacionais aos quais a Argentina

aderiu não prevêem essa possibilidade de haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma

vez que ao falarem sobre o matrimônio se referem expressamente à “homem e mulher”, e quando

querem  englobar  qualquer  um  na  questão  se  referem  a  “todas  as  pessoas”  ou  “todo  o  ser

humano”, demonstrando querer ressaltar a diversidade de sexos nesses casos.140 Assim, a nova

legislação seria contraditória com tais tratados ratificados e como se viu pela leitura do art. 75 da

Constitución Nacional, os tratados têm hierarquia superior às leis naquela nação.    

A  Dra.  Catalina  Elsa  Arias  de  Ronchietto  defende  que  o  casamento  homoafetivo  é

contrário à ordem pública devido à identidade do instituto: “ (...) La aspiración de legalizar el

trato homosexual como vínculo matrimonial y como fuente de familia mediante el aceso a la

paternidad  por  adopción  o por  aplicación  de  las  técnicas  de  procreación  humana asistida,  la

cuestión compromete el orden público, tal es su entidad ético-jurídico nacional.”141 E continua,

afirmando que:  “Reconocemos la dignidad de personas que practican la homosexualidad,  por

serlo;  pero  ello  no  implica  admitir  la  equiparación  de  la  homosexualidad  con  la

heterosexualidad.”142 Não admite o reconhecimento de casais homoafetivos como família, e com

140 BASSET, Úrsula.Guía Normativa: Tratados Internacionales, Derecho Civil y Derecho Al Matrimonio. In: El Matrimonio, um
Bien  Jurídico  Indisponible.Publicación  de  la  Facultad  de  Derecho  Pontificia  Universidad  Católica  Argentina,  2010.  p.5-7
Ressalte-se que o documento foi publicado antes da promulgação da lei 26618 na Argentina, ou seja, todos os trabalhos presentes
nele dizem respeito ainda à aprovação de dita legislação.
141 DE RONCHIETTO, Catalina Elsa Arias. La Familia Matrimonial: Indisponible Bien Jurídico del Varón y la Mujer. In: El 
Matrimonio, um Bien Jurídico Indisponible.Publicación de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica Argentina, 
2010. p.11.
142 DE RONCHIETTO, Catalina Elsa Arias. Op. Cit., p. 15.
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isso considera “su pretensión de ser reconocidos como forma de familia  constituye un abuso

arbitrario,  al  que  no  calificamos  de  abuso  de  derecho  porque  no  existe  ni  puede  fundarse

objetivamente un derecho a dar origen a una familia a partir de dos personas homosexuales. En

cambio, lógicamente, una persona homosexual integra y es titular de todos los derechos, deberes,

impedimientos y obligaciones correspondientes a su familia de origen (...) Pero no puede contraer

matrimonio,  ni  fundar una familia.”143 Assim, vê-se que para ela  os casais  homoafetivos  não

cumprem os  requisitos  para  celebrarem o  casamento,  o  que  não  significa  dizer  que  ela  não

reconheça direitos à eles, mas apenas que afasta a possibilidade de terem acesso à tal instituto

especificamente.

Por sua vez, o doutor em direito e professor na área de direito de família Eduardo A.

Sambrizzi critica todo o projeto de equiparação, não negando os direitos dos casais homoafetivos,

mas afirmando que “creemos que el hecho de que se haya llegado a esa situación(...)  sólo se

explica por la pérdida de los valores y la confusión en la que se encuentra inmersa buena parte de

la sociedad, que hace que no se distinga (o no se quiera distinguir) el matrimonio de otro tipo de

uniones que nada tienen que ver con aquél.”144 Apesar de não considerar possível o matrimônio

entre pessoas do mesmo sexo, por não acreditar que ele tenha alguma ligação com o instituto do

casamento,  deixa  claro  que  sua  posição  não  quer  dizer  que  não  reconheça  os  direitos

fundamentais a esses indivíduos: “Lo expresado no significa, valga la aclaración, desconocer la

dignidad inalienable de la que están dotados todos los seres humanos, sin distinción alguna, así

como el respeto que todos ellos merecen, cualquiera que sea su inclinación sexual.”145

Ademais, Sambrizzi ratifica refutar qualquer possibilidade de se considerar o casamento

entre pessoas do mesmo sexo como aceitável afirmando que: “Pero lo cierto es que, a fin de no

autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, no sólo no existe - tanto en nuestro país

como  en  muchos  otros  -  un  fundamento  basado  en  la  ley  positiva,  sino  algo  mucho  más

importante, que no puede ser modificado por legislador alguno, puesto que al encontrarse ínsitos

en el matrimonio principios tanto de carácter moral como religiosos”.146 Defende então que o

casamento não pode ser analisado como puramente civil, mas que deve ser levado em conta toda

143 DE RONCHIETTO, Catalina Elsa Arias. Op. Cit., p. 15-16.
144 SAMBRIZZI, Eduardo A. “El consentimiento para contraer matrimonio debe ser necesariamente expresado por un hombre y
una mujer. p.19. In: El Matrimonio, um Bien Jurídico Indisponible.Publicación de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad
Católica Argentina, 2010.
145 SAMBRIZZI, Eduardo A. Op. Cit.,  p. 20.
146 SAMBRIZZI, Eduardo A. Op. Cit., p. 26.
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a essência desse instituto: “hace que no puede analizarse a dicha institución como si hubiera en

ella  un aspecto exclusivamente  civil  envolucrado,  como se ha hecho tantas  veces,  lo  que ha

llevado a su debilitamiento como institución, y consiguientemente, al de la familia, con todos los

problemas  tanto  de  orden  individual  como  también  social  que  ello  ha  traído  aparejados.”147

Rebate  ainda  o  argumento  de  que  seria  discriminação  não  possibilitar  para  tais  uniões  a

possibilidade  de  casamento  aduzindo  que  “tampoco  podría  afirmarse,  con  la  finalidad  de

cuestionar  la  negativa  a  la  celebración de matrimonio  entre  personas  de igual  sexo, que una

prohibición en tal  sentido violaría la garantía de igualdad ante la ley – que implica gozar de

iguales derechos en las mismas circunstancias -, ya que no se puede afirmar que sean iguales las

circunstancias de las parejas heterosexuales unidas en matrimonio, uno de cuyos fines naturales

es la procreación, y quienes, por ser del mismo sexo, no pueden procrear.”148

Outro argumento usados por Úrsula Cristina Basset ao tecer fortes críticas à possibilidade

de  matrimônio  homoafetivo,  é  de  que  o  objetivo  dessas  uniões  é  explicitar  seu  modelo  de

convivência, tentando alcançar uma instituição que já está estabelecida a muito na sociedade e

assim modificando sua definição, afetando com isso toda a sociedade: “la petición de las personas

del mismo sexo es publicitar su modelo de convivencia y ocupar el lugar público de la institución

ancestral y prestigiosa del matrimonio, modificando su definición. De este modo, no se procura el

respeto  de  acciones  privadas,  sino  la  injerencia  en  el  espacio  público,  afectando  derechos

adquiridos de la sociedade toda.”149 Lembra que o Estado não pode interferir na vida privada dos

indivíduos no exercício de sua sexualidade, “pero sí puede decidir quién se casa y quién no: e.d.

puede  decidir  qué  uniones  merecen  reconocimiento  público  en  función  de  determinados

fundamentos de razonabilidad factual  objetiva.  Toda vez que éstos no se verifican,  según los

datos que venimos de analizar, no se advierte el fundamento suficiente de la equiparación.”150 

Ela critica ainda os efeitos advindos nos países que adotaram tal equiparação, asseverando

que “los países en los cuales se legalizó el matrimonio entre personas homosexuales tienen las

más altas tasas de ninos nacidos fuera del matrimonio de toda Europa. (...) Si el desprestigio del

matrimonio  ha implicado una baja  en la  tasa de la  matrimonialidad en general,  en razón del

147 Idem citação acima.
148 SAMBRIZZI, Eduardo A. Op. Cit., p. 30-31.
149 BASSET, Ursula Cristina. “Parejas de personas del mismo sexo, derechos humanos y derecho civil.” p. 34 In: El Matrimonio,
um Bien Jurídico Indisponible.Publicación de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica Argentina, 2010.
150 BASSET, Ursula Cristina. Op. Cit., p. 40.
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aumento de uniones de hecho e hijos nascidos fuera del matrimonio; cuanto más impactarán en el

prestigio  del  matrimonio  (y en la   tasa  de matrimonialidad)  la  legalización  de uniones  entre

personas del mismo sexo.”151 E argumenta também que, aberta a porta para a legalização de uma

união que ela chama de antinatural, isso constituiría um perigo pois “podría abrirse la puerta a

diversas uniones más naturales, tales como la poligamia o la poliginia. Qué impediría que por

razones culturales, se legalizara el incesto, o diversas parafilias.”152

Analía G. Pastore traz críticas no mesmo sentido, dizendo que todos devem poder viver da

forma que lhes pareça mais adequada, mas que não podem querer que a lei seja modelada de

acordo com suas premissas: “nada ni nadie impide a las personas vivir su vida como quieran,

libremente.  El  problema  surge  cuando  el  ejercicio  de  su  libertad  les  resulta  insuficiente  y

pretenden que la ley se modele de acuerdo a sus deseos.”153 Indo também contra a possibilidade

de adoção por tais casais, ela defende que “en este terreno de la investigación científica se ha

podido concluir que en los ninos criados por parejas de homosexuales son más frecuentes que en

la media de la población ciertas conductas o situaciones que en general resultan desfavorables

para ellos.”154, vendo assim uma maior possibilidade de problemas nas crianças criadas por tais

uniões e por isso rechaçando tal possibilidade.

Jorge Nicolás Lafferriere adverte que “debemos tener en cuenta que las ‘ventajas’ que se

conceden – actualmente y desde siempre- al matrimonio no surgen por el mero hecho de que se

trata de personas que expresan una relación afectiva estable, sino porque se trata de un varón y

una mujer que mediante un compromiso estable de unión integral e intrínsecamente abierta a la

fecundidad,  dan  el  marco  adecuado a  la  transmisión  de  la  vida  y,  por  tanto,  cumplen en  la

dinámica social con un indudable rol de humanización y socialización de las personas.”155 E diz

que  os  benefícios  que  são  destinados  ao  matrimônio  pelo  Estado  “no  son  arbitrarios  ni

caprichosos, sino que responden a las contribuciones concretas y tangibles que el matrimonio

realiza  a  la  sociedad,  desde  su  estructura  esencial  de  ser  unión  de  varón  y  mujer  capaz  de

151 BASSET, Ursula Cristina. Op. Cit., p. 47.
152 BASSET, Ursula Cristina. Op. Cit., p. 48.
153 PASTORE,  Analía  G.  “Reflexiones  en  torno  a  los  Proyectos  de  Ley  sobre  Matrimonio  Homosexual”  .”  p.  61  In:  El
Matrimonio, um Bien Jurídico Indisponible.Publicación de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica Argentina,
2010.
154 PASTORE, Analía G. Op. Cit. p. 66.
155 LAFFERRIERE, Jorge Nicolás. “Los Proyectos de Ley de Modificación del Código Civil y Legalización de las Uniones de
Personas del Mismo Sexo”,  p. 75.  In:  El Matrimonio,  um Bien Jurídico Indisponible.Publicación de la Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica Argentina, 2010.



85

transmitir la vida humana, no sólo desde lo biológico, sino de la procreación, crianza, educación y

formación integral de los hijos.”156

Lafferriere ainda critica a referida lei alegando que ela “supondría una radical distorción

de la familia, enfatizando una visión funcional de la sociedad, donde las personas valen por los

roles  que  cumplen  y  no  por  lo  que  son en  sí  mismas.  En efecto,  en  un  contexto  de  fuerte

funcionalismo social, la pretensión de la ley supondría sostener que son los individuos los que

definen qué es matrimonio en función de roles y funciones.”157

Uma crítica dos defensores da equiparação do tratamento entre casais  heteroafetivos e

homoafetivos no Brasil aos que não aceitam tal situação é a de que eles não tem fundamentos

para tais posições que não sejam baseados em preconceito e fundamentalismo. Não parece ser o

caso dos autores que foram citados na defesa à impossibilidade de que haja um matrimônio entre

os casais homoafetivos na Argentina.

Como se pode ver, tratam-se de pessoas esclarecidas e de notório conhecimento jurídico,

que defendem sua visão não se baseando em premissas pessoais egoístas, porém em aspectos

fundamentados nos quais acreditam. Pode-se perceber que as principais críticas à lei argentina

passam pelo seguintes argumentos: tal legislação enfraquece o instituto do matrimônio (o que

alegam ter acontecido nos países que adotaram tal política), trazendo com isso futuros danos à

sociedade,  já que o matrimônio é um instituto que fortalece os valores preconizados para um

povo mais humanitário; os casais homoafetivos não trazem as mesmas contribuições sociais que

os casais heterossexuais no âmbito familiar, o que justificaria o tratamento desigual entre os dois

grupos, já que eles têm particularidades, não sendo iguais em seu essência; e ainda, no que tange

a  adoção,  argumentam  que  pesquisas  demonstram  que  a  criação  dos  adotados  por  casais

homoafetivos tem uma tendência a não alcançar o mesmo grau de desenvolvimento de quando a

criação se dá por casais formados por um homem e uma mulher. 

Ressalte-se também que nenhum deles deixa de reconhecer que deve ser dado tratamento

aos casais  homoafetivos,  uma vez que não podem ser  eles  deixados à  parte  pelo  restante  da

sociedade, e que seus direitos devem ser reconhecidos e resguardados. Apenas não acreditam que

156 LAFFERRIERE, Jorge Nicolás. Op. Cit., p. 76.
157 LAFFERRIERE, Jorge Nicolás. Op. Cit., p. 81.
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o tratamento jurídico dado à eles deva ser o mesmo devido ao casais heterossexuais, pelas razões

expostas acima.

Chama-se a atenção para tais fatos pois quando explicitou-se nessa pesquisa a posição do

Papa Francisco a respeito  do tema viu-se que ele  lamentou que não tenha havido um amplo

diálogo entre as correntes de diferente posicionamentos para que a sociedade pudesse chegar a

uma conclusão fundamentada e esclarecida. Como já visto, é opinião geral que o pluralismo deve

ser algo positivo em uma democracia, onde todos devem aprender a conviver com suas diferenças

de forma harmônica e procurar evoluir a partir disso. Porém, para isso é necessário o debate de

forma que não se “atropele” o interesse público e não se percebam prejuízos para a sociedade

advindas de imposição de ideologias de certo grupos em detrimento de outros.

Diferente da Argentina, no Brasil não está estabelecido o tratamento jurídico a respeito do

tema. Porém, parece que também se está caminhando para uma decisão fruto de nada mais do que

uma  política  de  governo,  escapando  de  um  diálogo  aberto  e  respeitoso  envolvendo  toda  a

sociedade. Está-se presenciando na verdade uma enxurrada de opiniões de ambos os lados que

parecem ser um tanto quanto impositivas, contribuindo mais para criação de rivalidades entre tais

grupos do que para um esclarecimento do tema. Deve-se evitar que tal ocorra, uma vez que de tal

situação só advém coisas negativas para o país. Com isso, resta claro que o mais salutar é buscar-

se  um  debate  respeitoso  e  solidário  das  diferentes  correntes  para  que  se  alcance  um

esclarecimento a respeito de qualquer que seja a problemática.

3.2. Os Casos do Uruguai e da França

Em datas muito próximas,  essas duas nações tiveram grande avanço no tratamento do

tema. No Uruguai, o Parlamento aprovou no dia 10 de Abril de 2013 o casamento entre pessoas

do mesmo sexo, tornando o país o segundo da América do Sul a adotar tal posicionamento, após a

Argentina. O projeto de lei deverá ser sancionado pelo presidente José Mujica dentro em breve, o

que deve ocorrer sem surpresas já que seu governo foi abertamente a favor de tal projeto. Já na
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França,  os deputados desse país  aprovaram no dia  23 de Abril  de 2013 a lei  que legaliza  o

casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Na  nação  sul-americana,  a  nova  lei  determina  que  “o  matrimônio  civil  é  a  união

permanente de duas pessoas de sexos diferentes ou iguais”, além de outras mudanças no código

civil, como o fim da obrigatoriedade de que o sobrenome paterno anteceda o materno no registro

dos nomes dos filhos de um casal, (sendo assim, tanto no caso de uniões heterossexuais como

homossexuais, a ordem dos sobrenomes dos filhos obedece somente à vontade de seus pais); e

ainda  foram equiparados  deveres  e  direitos  quanto a  situações  como divórcio,  pagamento  de

pensão alimentícia, filiação e separação de bens.

Já na nação européia, a nova lei determina que o casamento pode ser a união entre pessoas

de sexos diferentes ou do mesmo sexo; cada um dos esposos tem a opção de adotar o sobrenome

do  cônjuge,  substituindo  ou  agregando-o  ao  seu  próprio  sobrenome;  o  texto  legal  também

especifica que um francês pode se casar com um cidadão estrangeiro do mesmo sexo, ainda que o

casamento homoafetivo não seja autorizado legalmente no país de origem do cônjuge; o casal

homossexual no qual ao menos um dos futuros esposos tenha a nacionalidade francesa e que

resida em um país que não autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo poderá se casar na

França;  nenhum empregado  poderá  ser  sancionado,  demitido  ou  sofrer  discriminação  por  ter

recusado,  devido  à  sua  orientação  sexual,  uma  tranferência  para  um  país  onde  a

homossexualidade seja considerada um crime; em um dos pontos mais controversos, uma criança

adotada por apenas uma pessoa poderá ser adotada uma segunda vez pelo cônjuge dessa pessoa,

independentemente do sexo; o sobrenome da criança poderá ser o sobrenome de um dos pais ou

mães adotivos ou os sobrenomes dos dois. Por conseguinte, o texto da nova lei deixa bem claro

que  “o  casamento  e  a  filiação  adotiva  implicam  os  mesmo  efeitos,  direitos  e  obrigações

reconhecidos pelas leis (...) caso os esposos e pais sejam de sexo diferentes ou de mesmo sexo”,

sendo para isso os termos “marido” e “mulher” substituídos por “esposos” e os termos “pai” e

“mãe” por “pais”. 

Analisando as discussões a respeito desses projetos e as reações à suas aprovações por

parte dos Congressos nacionais nesses países, vê-se que os argumentos utilizados são semelhantes

a do Brasil e da Argentina, dividindo também as opiniões, tanto a favor quanto contra à ele.
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No Uruguai,  por exemplo,  o deputado Fernando Amado declarou que “ o símbolo da

palavra matrimônio é o que custa a entender. A base da sociedade é a família, mas não a família

pré-fabricada. A base da família é o amor e o amor não é homossexual nem heterossexual.”158

Os  bispos  daquele  país  emitiram  um  comunicado  a  respeito  da  lei  onde  asseveram:

“vemo-nos obrigados a reiterar,  mutatis  mutandis,  as mesmas considerações que fazíamos em

relação à lei do aborto: esta lei não é moralmente boa porque foi aprovada. A moralidade dos atos

não depende das leis humanas. Recordamos o dever e o direito de seguir as obrigações da lei

natural inscritas na própria consciência.”159  Deixando claro a sua posição de não afronta ao que

vêm fazendo os legisladores, mas de apenas exortação ao perigo de tal projeto, afirmaram: “não

questionamos  a  boa  vontade  e  tentativa  de  buscar  uma  maior  justiça  por  parte  dos  nossos

legisladores, mas insistimos na gravidade e consequências do que está em jogo, mais além das

aparências.”160 

Como muitos dos que criticam tal equiparação, os bispos também indicaram que “chamar

de  maneira  igual  a  realidades  desiguais,  sob  pretexto  de  igualdade,  não  é  justiça,  mas

assimiliações inconsistentes que só debilitarão ainda mais o matrimônio. Constatar uma diferença

real  não  é  discriminar.”161 E  reclamaram  da  precocidade  do  projeto,  afirmando  que  estas

legislações seguem modelos do estrangeiro “sem a devida análise antropológica e sem aprofundar

as consequências que as alterações legais implicam para o conjunto da sociedade uruguaia no

tema da família.”162

Já na França, os argumentos a favor foram semelhantes aos usados nos países que jáforam

tratados, como vê-se por exemplo na declaração da Ministra da Justiça Christiane Taubira no dia

da  votação  do  projeto  pelo  Congresso  francês,  que  tal  como a  presidente  argentina  Crsitina

Kirchner,  salientou  que  tal  legislação  não  significava  prejuízo  a  nenhum  cidadão  enquanto

beneficiava outros: “Sabemos que não tiramos nada a ninguém. Pelo contrário, reconhecemos os

158 Disponível no endereço eletrônico www.acidigital.com/noticia.php?id=25233. Acesso em 03/05/2013.
159 Disponível  no  endereço  eletrônico  www.publico.pt/mundo/noticia/franca-aprovou-o-casamento-gay-1592249.  Acesso  em
06/05/2013.
160 Idem citação acima.
161 Idem citação acima.
162 Idem citação acima.

http://www.publico.pt/mundo/noticia/franca-aprovou-o-casamento-gay-1592249
http://www.acidigital.com/noticia.php?id=25233
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direitos dos nossos concidadãos e abrimos os direitos a todos os casais. (...) O texto que votaram

hoje é, sem dúvida alguma, um texto generoso.”163

Porém, a questão da nova legislação parece longe de estar pacificada no país europeu,

havendo muitos protestos e frentes desaprovadoras do que consideram uma medida anti-família.

O porta-voz da organização Prefeitos pela  Infância (“Maires pour l’Enfance”)  Franck Meyer,

assegurou que pelo menos 14.900 prefeitos franceses se recusarão a celebrar matrimônio entre

duas pessoas do mesmo sexo ante a sanção de tal lei.164 Ele, que também é prefeito de Sotteville-

sous-le-Val, no norte da França, alegou que “como cidadãos, as autoridades eleitas não ficarão de

braços cruzados. Alguns de nós já anunciaram sua renúncia no caso da adoção da lei. Outros

dizem que se negarão a casá-los.”165

Em  meio  a  toda  a  polêmica  que  está  envolta  a  sociedade  na  França,  Nathalie  de

Williencourt, lésbica e uma das fundadoras de uma das maiores associações de gays da França, a

Homovox, expressou em janeiro deste ano que a maioria de pessoas homossexuais do país não

quer  o  chamado  matrimônio  igualitário  e  nem  a  adoção  de  crianças:  “Sou  francesa,  sou

homossexual,  a maioria dos homossexuais não querem nem o matrimônio,  nem a adoção das

crianças,  sobretudo não queremos ser tratados do mesmo modo que os heterossexuais porque

somos diferentes, não queremos igualdade, mas sim justiça”166, assegurou.

Essa  interessante  alegação  e  a  onda  de  protestos  que  vêm  ocorrendo  desde  que  se

começou a discutir a possibilidade da equiparação dos casais homoafetivos aos heteroafetivos

põem em cheque a validade da adoção de tal política governamental naquele país. Ao que parece,

o principal objetivo do casais de pessoas do mesmo sexo é ter seus direitos respeitados não só

pela lei, mas pela sociedade em geral. Tal medida, que à muitos surge como exagerada por não

acreditarem  que  o  matrimônio  e  a  adoção  por  tais  casais  deva  ser  possibilitado  devido  às

diferenças e particularidades entre tais uniões, parece estar fortalecendo mais a discriminação e o

distanciamento das pessoas do que sua aceitação e igualdade.

Resta claro que os direitos fundamentais de todos os cidadãos devem ser respeitados, quer

uma parcela ou até a maioria do povo queria, quer não, pois no que tange à tais prerrogativas, é

163 Disponível no endereço eletrônico www.acidigital.com/noticia.php?id=25288. Acesso em 06/05/2013.
164 Idem citação acima.
165 Idem citação acima.
166 Idem citação acima.

http://www.acidigital.com/noticia.php?id=25288
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dever  do  ordenamento  assegurá-la  inclusive  às  minorias  em uma  democracia  que  busca  ser

pluralista e igualitária. A questão principal que parece causar tanta polêmica e desconforto em

grande parte dos cidadãos é a de que não se está diante de institutos que merecem tal equiparação

devido  à  suas  características  intrínsecas,  e  por  isso  não  há  um  consenso  sobre  o  dever  de

assegurá-la a tais grupos. 

3.3. Lições para o Brasil a partir da Análise Comparada

Diante do que viu-se a respeito de como se deu e se está dando a previsão legal das uniões

entre pessoas do mesmo sexo nos países estudados, pode-se tirar conclusões de valia para a nação

brasileira.

Primeiro, parece claro que há de ser feito um estudo aprofundado da questão antes de

finalizar sua previsão. Ainda que a matéria seja relativamente nova e que não haja exatamente

como prever seus resultados na sociedade devido às suas peculiariedades em relação a outros

Estados, uma busca por informações por parte da sociedade brasileira e o seu debate de forma a

enriquecer  o  crescimento  do  esclarecimento  do  tema  só  trará  consequências  positivas,

aumentando a chance de ser feita uma política governamental eficiente.

Ademais, não se deve ter a pretensão de agradar a todos, o que não parece possível em

uma sociedade tão diversificada. Porém, deve-se cultivar um sentimento de diálogo, alteridade e

aceitação de forma que, quando estiver-se diante de questões tão controversas como essa, haja

evolução do tema não de forma autoritária, e sim solidária.

  Os resultados das políticas adotadas nos países analisados só serão conhecidos com o

desenvolver do tema no tempo, mas já pode-se aproveitar os procedimentos para que se chegasse

a tais posicionamentos e buscar retirar o que foi feito de maneira satisfatória com o intuito de

utilizar tais medidas no desenvolvimento da questão no Brasil.
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Conclusões

No decorrer da presente pesquisa, se pôde observar que são muitas as questões que tornam

o tema complexo. Não é sem razão que tal assunto sempre vêm carregado de contrariedades e

posições  polêmicas,  pois ao que parece nunca se terá  uma unanimidade de pensamento a tal

respeito na sociedade.

Começou-se  vendo  que  a  família  é  uma  instituição  milenar  e  que  por  ela  passou  o

desenvolvimento do homem na história. Nela sempre ocorreram as principais relações sociais,

transmissão de idéias e pensamentos e o crescimento de valores que diferenciam o ser-humano de

outras espécies e o torna único.

Assim,  o  instituto  familiar  parece  constituir  um  verdadeiro  “espelho”  da  sociedade,

refletindo  de  maneira  mais  individualizada  os  estágios  pelos  quais  as  civilizações  foram

atravessando,  porém vista  como um instituto  de  onde advém pontos  positivos,  protetora  das

pessoas que a constituem. Com isso, não é sem razão que o Estado lhe dispensa uma especial

proteção, devido a sua fundamental posição na formação de cidadãos de valores humanitários.  

 Vive-se em um Estado que busca ser democrático de direito e que com isso está sob a

égide do princípio da legalidade,  aonde o que não está  proibido por lei,  está  permitido.  Não

havendo  legislação  em  sentido  contrário,  novas  formas  de  uniões  sociais  surgiram  e  se

consolidaram no plano dos fatos de forma legítima do ponto de vista do direito, ganhando um

espaço cada vez maior não só no Brasil, mas de uma forma global.

Com essa consolidação, surgiu a questão de delimitar o alcance jurídico a ser dado à tais

entidades, explicitar o tratamento dado pelo Estado e pela sociedade à essas formas de união,

trazendo assim respeito aos direitos de todos e segurança para os cidadãos de uma maneira geral,

pois não só os indivíduos componentes de tais uniões são afetados pela sua exclusão dos planos

do direito, mas todos aqueles que tiveram relações com eles. Vê-se, assim, que um estudo do

tema é relevante para a sociedade como um todo.

Diante do exposto, se está acompanhando uma busca cada vez maior no que tange ao

desenvolvimento da questão não só no Brasil, mas em diversos países do globo, com grandes

avanços e transformações em Estados que mantém fortes relações com o Estado brasileiro, com

um histórico de influências  mútuas em diversos planos,  dentre eles do direito  e das políticas

governamentais.
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Nesse diapasão,  pode-se perceber  que tais  nações vinham passando por manifestações

cada vez maiores  no sentido de haver uma posição definitiva por parte  do Estado a respeito

dessas novas entidades, o que, como já dito, a todos afeta. Assim, nas nações em que foi feito um

estudo de forma mais aprofundada, em uma tentativa de garantir ao máximo os direitos de seus

cidadãos,  buscou-se fazer uma completa equiparação do tratamento dado às outras formas de

união, como as formadas por indivíduos heterossexuais. 

Tal política trouxe diversas manifestações positivas, mas também negativas, o que estima-

se que ocorreria independente da posição tomada por ela, já que as opiniões sobre o tema são

muito diversificadas em diversos seios da sociedade. Já aduziu-se que considera-se louvável tal

iniciativa de firmar uma posição sobre o tema de forma a trazer tranquilidade para os cidadãos de

seus respectivos Estados, mas tem-se algumas ressalvas. Uma delas diz respeito à falta de debate

alegada nas nações estudadas,  gerando protestos o fato de não se ter  havido uma busca pelo

amadurecimento das peculiaridades da questão antes de sua positivação no direito.

Aludi-se não acreditar que a importância desse debate se deva ao fato de que a opinião da

maioria traria o tratamento devido ao tema. Absolutamente. Apenas defende-se que um estudo

aprofundado sobre a questão poderia trazer uma solução mais satisfatória e adequada ao povo

brasileiro e  também haveria  a  possibilidade  de aumentar  o diálogo e aproximar correntes  de

posições divergentes da sociedade.  Em temas sensíveis como esse, sempre haverá conflito de

opiniões,  mas tal  premissa não significa  que deva haver  o afastamento  das  partes  contrárias,

porém uma aproximação das mesmas a partir de um intercâmbio de idéias e entendimentos e um

incentivo  ao crescimento  da tolerância  e  do respeito  só fortaleceriam o pluralismo que tanto

benefício pode trazer para a comunidade.  

Assim, defende-se que o estudo aprofundado deve ocorrer no sentido de se alcançar com o

tratamento dado seja o mais condizente com os princípios protetores dos direitos humanos e o

espírito  da  Constituição  Federal,  buscando  sempre  o  desenvolvimento  de  seus  cidadãos  e

consequentemente  da  sociedade  de  forma  geral.  Feita  essa  busca,  ainda  que  seu  resultado

recepcione uma posição que não é majoritária no país, isso pouco importa, pois quando se está

falando de direitos fundamentais, é dever do Estado exercer uma proteção que o garanta inclusive

às  minorias,  independentemente  de  aprovação  da  maior  parte  do  povo  ao  ser  feito  esse

tratamento.
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Porém, não acredita-se que a solução seja simples, pois se existem peculiaridades entre

tais entidades, apenas equipará-las em todos os seus efeitos pode não ser o melhor tratamento

dado à elas.  Não há ofensa ao princípio da isonomia em tratar  os diferentes  a partir  de suas

diferenças.  O  que  não  pode  haver  nunca  é  um  tratamento  discriminatório  e  desmoralizante

baseado  em preconceitos  e  outras  premissas  odiosas,  pois  tal  não  se  enquadra  no  plano  de

humanidade que busca-se alcançar. Pelo contrário, afasta-se grandemente dela, é um retrocesso.

Considera-se que a falta de previsão legal, o limbo jurídico, o fechar de olhos por parte do

Direito para tais uniões configurava uma tratamento deterioriante e com isso uma afronta aos

princípios  e  garantias  constitucionalmente  impostos  que  devem  ser  conferidos  a  todos  os

cidadãos. Por isso, defende-se a posição do Supremo Tribunal Federal que, ainda que de forma

provisória e incompleta, trouxe um pouco de elucidação ao tema e afastou algumas posições que

em nada satisfaziam a questão, retirando a visão de clandestinidade de tais uniões e exercendo

assim sua função de guardião da Constituição.

Parece  que  esse  foi  só  o  primeiro  passo  para  uma  melhor  solução  do  caso  no  país,

devendo agora haver um amadurecimento para que se chegue ao seu tratamento final, que  deve

ser feito pelo Poder Legislativo e positivado no direito pátrio. Não acredita-se que interpretações

extensivas devem ser dada a matéria, mas sim que através da atuação do legislador nacional as

dúvidas e o alcance da questão sejam enfim elucidadas.

Por  fim,  acredita-se  que  os  valores  arraigados  no  direito  brasileiro  e  trazidos  na

Constituição só trouxeram avanços ao buscarem uma maior humanização ao país. E, com isso, é

neles que deve-se focar ao se procurar a solução para qualquer controvérsia que se apresente, para

que em tudo busque-se ser uma sociedade pacífica, digna, solidária e harmoniosa. 
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	Por outro lado, na mesma seara da ação proposta por Sergio Cabral, foi interposta a ADIN 4277 pela Procuradoria Geral da República (PGR) originalmente como ADPF em 2009, sendo reclassificada como ADIN pelo STF diante de pedido alternativo da própria PGR. Tal ação objetivava o reconhecimento no Brasil da União entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, uma vez que preenchidos os mesmos requisitos legais impostos para tal reconhecimento aos casais heterossexuais, ou seja, pedia que os mesmos direitos e deveres dos companheiros em uniões estáveis fosse alcançados pelos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo.
	E então, em razão da regra da prevenção e do julgamento simultâneo de processos em que haja “coincidência total ou parcial de objetos” (art. 77-B RI/STF), foi feito um julgamento em conjunto de ambas as ações, sendo distribuída assim para o julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277.
	Veja-se agora o julgamento propriamente dito, analisando-se os principais argumentos e posições adotados durante a sessão plenária, com foco especial sobre as questões materiais.
	2.2. Posições Relevantes da ADIN
	Sustentação Oral: Luis Roberto Barroso
	O ilustre professor (agora indicado para Ministro do STF, indicação essa que é relevante para se ter uma projeção do possível futuro tratamento do tema na Suprema Corte) defendeu sua posição, argumentando e fazendo coro ao pedido do reconhecimento objeto da ADIN.
	
	Inicia afirmando que o que vale na vida são os afetos, e que é deles que a vida boa é feita. Pede que o tribunal declare que qualquer maneira de amar vale a pena e pronuncie a consequência natural dessa constatação. Argumenta que ninguém deve ser diminuído nessa vida por seus afetos e por compartilhá-los com quem escolher. E que o tema em questão trata de um preconceito histórico. Porém, lembra que a história da civilização é a história da superação dos preconceitos, e, assim, o julgamento representa a possibilidade de uma virada também histórica de superação dessa discriminação.
	Seus fundamentos: A homossexualidade é um fato da vida, uma circunstância pessoal, é um destino; por essa existência, surgem também as relações homoafetivas, pois as pessoas têm o direito de amar e de compartilhar os seus afetos. Lembre-se que a questão da causa do homossexualismo não é cientificamente comprovada (se ela advém da genética, da criação infantil, das influências da sociedade), sendo essa tese que foi defendida pelo ilustre constitucionalista apenas uma das vertentes científicas.
	Prosseguindo, pede que, diante do fato de não haver norma jurídica regulamentando tal situação, que ela seja equiparada às uniões estáveis convencionais, porque: a) um conjunto impressionante de príncipios leva à essa constatação ou, b) por simples analogia.
	Princípios que defende que fundamentam tal possibilidade de reconhecimento:
	1) Princípio da igualdade: pessoas têm direito à igual respeito e consideração, de serem reconhecidas em sua identidade ainda que representem minorias. Considera que os pressupostos de uma união estável homoafetiva são rigorosamente os mesmos de qualquer união estável: o afeto e o projeto de vida em comum. Dessa forma, não reconhecer a união estável à essas relações significaria depreciar essas pessoas, se estaria dizendo que o afeto delas vale menos e que o Estado não precisaria reconhecer e respeitar às suas relações, o que violaria frontalmente o princípio da igualdade.
	2) Princípio da Liberdade: as uniões homoafetivas e a homossexualidade são fatos lícitos. A liberdade em sentido real significa poder fazer aquilo que a lei não interdita. É a autonomia privada, é o direito de cada pessoa fazer as suas valorações morais e fazer as suas escolhas essenciais. O Estado não tem o direito de proibir duas pessoas capazes de escolherem aonde vão colocar o seu afeto. E nem de optarem pelo caminho que querem percorrer para a sua própria felicidade.
	3) Princípio da dignidade da pessoa humana: na sua existência mínima, traz que ninguém nesse mundo deve ser tratado como meio para a realização de projetos alheios, mas as pessoas devem ser tratadas como fim em si mesmas.
	Mesmo que não se aplicassem tais princípios, Barroso acredita que, por simples analogia, deveria ser reconhecida a união estável dos casais homoafetivos, já que, como não há norma expressa na constituição e nem na legislação ordinária, há uma lacuna normativa.
	Defende ainda que o dispositivo do § 3º do art. 226 da Constituição teve como objetivo a “emancipação” das mulheres, que eram tratadas como seres inferiores quando não fossem casadas, sendo assim a superação dessa discriminação. Explica, então, que ele tem o objetivo de inclusão, não podendo ser tratado como um dispositivo de discriminação, pois isso seria trair a inspiração, o fim, o espírito dessa norma. Assevera-se que tal argumento é refutado pela Ministra Carmen Lúcia em seu voto, pois ela afirma que o histórico das discussões na Assembléia Constituinte demonstram que tal não ocorreu. Tal questão não foi discutida de forma aprofundada no julgamento, só cabendo aqui um lembrete da divergência.
	Seguindo, o professor Luís Roberto Barroso defende que tal matéria deve ser resolvida pelos princípios constitucionais ou pela analogia. Realmente, resta claro que a utilização de qualquer dessas técnicas trará o resultado esperado por ele.
	Afasta também o argumento que tal proteção deveria advir unicamente do Poder Legislativo, pois ainda que o legislador possa (desde que não viole direito fundamental) regulamentar a matéria, em nenhuma democracia do mundo o processo de salvaguardar direitos fundamentais pode depender de processo político majoritário. As minorias devem ser protegidas por tribunais constitucionais, o que é o objetivo do Supremo nessa análise.
	Começa a concluir dizendo que não tem a pretensão de mudar a convicção de quem pensa de forma diversa, mas que a beleza da democracia é a possibilidade de convivência harmoniosa de pessoas com opiniões diferentes. Prega então a tolerância, o respeito ao diferente e não a abdicação de ideologias, pois todos merecem respeito.
	Termina sua sustentação com o que chama de a regra de ouro: “Faz aos outros o que quer que te façam.”
	Nota-se que a defesa do posicionamento do ilustre constitucionalista teve grande influência nos votos dos ministros. Ainda que possa ser feita alguma crítica aos seus argumentos por aqueles que não corroboram com seus entendimentos, parece que a posição de Barroso é muito bem fundamentada além de não transparecer um intuito de proteção seus interesses individuais, mas de que se chegue a uma evolução na sociedade e a um bem comum.
	Votos
	Ministro Ayres Brito (Relator)
	Ao longo de seu voto, o ministro relator expõe seu entendimento de que os pedidos formulados pelo autor merecem guarida, e que de acordo com a “interpretação conforme”, se encontrarão respostas ao tratamento jurídico dado às uniões homoafetivas que sejam dotadas de conhecimento público, durabilidade, continuidade e anseio verdadeiro de constituir uma família. E também ressalta que essa união não possui viés econômico, empresarial, e sim puramente afetivo, amoroso.
	Afirma ser o Direito uma técnica de controle social que busca submeter as relações oriundas dos sentimentos e dos próprios instintos humanos às normas que lhes reservem de amparo e roteiro, de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. Como, de acordo com o art. 5º, II da CF, tudo o que não estiver juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido, para ele a Constituição entrega o empírico desempenho de tais funções sexuais ao livre arbítrio de cada pessoa.
	Prossegue afirmando não ter nada mais íntimo e privado para um indivíduo de que a prática da sua sexualidade. Desta feita, deduz que a liberdade sexual somente não se inscreveria no âmbito do art. 5º, §1º, caso houvesse enunciação constitucional em sentido diverso, e tal inexiste.
	O ministro passa então a questionar se a Constituição sonega aos parceiros homoafetivos que possuam união prolongada e estável, o mesmo regime que proporciona aos casais heteroafetivos que se encontram na mesma situação. Aduz que a Carta Magna possui ênfase para a família, sendo esta a base da sociedade e possuindo, somente ela, especial proteção do Estado, como versa o art. 226 caput da Constituição Federal. E defende que família significa um núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heterossexuais ou por pessoas assumidamente homoafetivas.
	O ministro destaca fortemente o princípio do afeto como fundamento principal das relações familiares. Sua percepção acerca do afeto entre pessoas do mesmo sexo “reflete a preocupação do Direito Brasileiro, como ciência social aplicada ao caso concreto, diante da verdade afetiva que permeia as relações familiares contemporâneas, construindo um novo direito: o direito ao afeto, como direito integrante da dignidade humana, sobrepujando, muitas vezes, o biológico, como se dá no reconhecimento da parentalidade socioafetiva, por exemplo”, como afirma Hilda Ledoux Vargas de Araujo. Assim, a aludida doutrinadora corrobora com o entendimento do ministro afirmando que “não se pode pensar em família, na contemporaneidade, sem que venha à mente a afetividade como razão de ser da sua existência.”
	Nesse mesmo diapasão, Lôbo conceitua o princípio da afetividade como sendo “o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter patrimonial ou biológico”.
	Apesar de esse princípio ser amplamente reconhecido pelos intérpretes das normas do Direito de Família, não há nenhuma previsão expressa no ordenamento jurídico nacional a seu respeito, sendo considerado assim um princípio implícito de Direito, decorrente da interpretação das leis e de outros princípios.
	Com fundamento na afetividade, o ministro esclarece que a família, como base da sociedade, deseja ser: estável, afetiva, solidária e espiritualmente estruturada. Isso porque é no seio da família que desabrocham as virtudes da tolerância, sacrifício, renúncia e compreensão. É desse conceito de família que defende se tratar o caput do art. 226 da Constituição.
	Pela análise do voto, observa-se que a concepção de família do ministro é de que ela não se trata, na contemporaneidade, de um conceito estático, mas que reflete o contexto histórico e social, modificando-se à medida que são alteradas também as relações sociais e culturais no tempo e no espaço.
	Vê-se que essa concepção, especialmente após a Declaração dos Direitos Humanos, vem sendo seguida nos ordenamentos jurídicos dos Estados, especialmente nos dos países ocidentais, pois passaram a admitir a liberdade de as pessoas escolherem livremente, outras formas de constituição de família, além daquelas previstas tradicionalmente, reconhecendo a família plural, como destaca Rodrigo da Cunha Pereira.
	O ministro crê que o STF manterá a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, interpretando de forma não-reducionista o conceito de família. Defende que a isonomia entre casais homoafetivos ou heteroafetivos só será plena quando houver igual direito subjetivo à formação de uma família, constituída com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade, sob pena de ser consagrada uma liberdade homoafetiva pela metade, como diz o ministro.
	Enézio de Deus Silva Júnior faz coro às justificativas do voto do ministro ao declarar que: “A união duradoura, mutuamente justificada pelo amor, entre dois seres humanos, independentemente das suas orientações afetivo-sexuais, configura teia familiar merecedora de respeito e de tutela jurídica – assim como já recebeu, pelo legislador pátrio, a convivência entre qualquer dos pais (seja homossexual, heterossexual ou bissexual) e sua prole, natural ou adotiva (Constituição Federal, art. 226, § 4).”
	Assim, o Ministro Ayres Britto julga procedente a ADIN e dá ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à Constituição, excluindo qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como “entidade familiar”, sendo esta sinônimo perfeito de “família”. O reconhecimento deve se dar nas mesmas regras e consequências da união estável heteroafetiva.
	Ministro Luiz Fux
	O ministro começa trazendo que a garantia institucional da família, insculpida no art. 226, caput, da Constituição da República, pressupõe a existência de relações de afeto, assistência e suporte recíprocos entre os membros, bem como a existência de um projeto coletivo, permanente e duradouro de vida em comum, a identidade de uns perante os outros e de cada um deles perante a sociedade. Com isso, a união homoafetiva se enquadraria no conceito constitucionalmente adequado de família.
	
	Lembra também que o art. 226, § 3º, da Constituição deve ser interpretado em conjunto com os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana – em sua vertente da proteção da autonomia individual – e da segurança jurídica, de modo a conferir guarida às uniões homoafetivas nos mesmos termos que a confere às uniões estáveis heterossexuais.
	Afirma que o Estado não fica apenas obrigado a abster-se da violação dos direitos fundamentais, mas que também deve atuar positivamente na proteção de seus titulares diante de lesões e ameaças provindas de terceiros, seja no exercício de sua atividade legislativa, administrativa ou jurisdicional.
	Ressalta que o processo jurisdicional é, por excelência, o locus da proteção dos direitos fundamentais. A jurisdição, como função primordial do Estado, precisa sim estar dirigida à consagração dos direitos fundamentais, como, de resto, a atividade estatal como um todo – pois do contrário, perde-se a própria razão de ser do Estado. Assim, aduz que, quando o processo resulta em flagrante e disseminada violação dos direitos fundamentais – sobretudo aqueles que dizem respeito aos direitos da personalidade, como os de que ora se cuida –, o Estado tem o dever de operar os instrumentos de fiscalização de constitucionalidade aptos a derrotar o abuso. Em interessante pensamento, demonstrando a importância desse julgamento, lembra o ministro que canetas de magistrados não são capazes de extinguir o preconceito, mas, num Estado Democrático de Direito, detêm o poder de determinar ao aparato estatal a atuação positiva na garantia da igualdade material entre os indivíduos e no combate ostensivo às discriminações odiosas.
	A tal respeito, comenta Fabio de Oliveira Vargas que “ enquanto a norma não emana do Legislativo, cumpriu o STF seu papel na implementação dos direitos humanos, de maneira louvável, mas não sem que isso continuasse trazendo alguma celeuma quanto exato alcance da equiparação da união homoafetiva à união estável homossexual.”
	Lembra que não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade no estabelecimento de uniões homoafetivas. Realmente, é certo que no direito brasileiro não há nenhuma vedação às tais uniões, e o ministro ilustra isso fazendo referência a reserva de lei instituída pelo art. 5.º, inciso II, da Constituição de 1988 para a vedação de quaisquer condutas aos indivíduos.
	
	Segue Luis Fux afirmando que o direito segue a evolução social, estabelecendo normas para a disciplina dos fenômenos já postos. Assim, para ele, a grande questão não é confirmar se a uniões homoafetivas encontram amparo na Constituição e no direito infraconstitucional, (pois lhe parece claro que sim), mas sim de dizer qual o tratamento jurídico a ser conferido, de modo constitucionalmente adequado, às aludidas uniões.
	E conclui que a união homoafetiva também se inclui no conceito constitucionalmente adequado de família, merecendo a mesma proteção do Estado de Direito que a união de sexos opostos, não resistindo ao teste da isonomia a distinção entre as duas diferentes uniões. Inexistindo, então, razão suficiente para o tratamento jurídico diferenciado, impõe-se o tratamento idêntico.
	Para o ministro, os únicos fundamentos que embasam uma distinção no tratamento entre as uniões heterossexuais e as homossexuais são o preconceito e a intolerância, e como esses foram enfaticamente rechaçados já no preâmbulo da Carta Magna, não pode subsistir tal diferença no trato.
	
	Ressalta o ministro que uma união estável homoafetiva, por si só, não tem o condão de lesar a ninguém, pelo que não se justifica qualquer restrição ou, como é ainda pior, a limitação velada, disfarçada de indiferença.
	Em outra linha de raciocínio, lembra o magistrado que o reconhecimento de tais uniões também traz certeza e previsibilidade, retirando assim a insegurança jurídica existente. Pois, sem tal reconhecimento, nem as relações mais sedimentadas pelo tempo são capazes de superar as incertezas quanto aos seus efeitos jurídicos. Assim, as relações reconhecidas pelo direito têm os seus efeitos jurídicos plenamente identificáveis e as retiram do limbo.
	Ensina também que, havendo o reconhecimento da união estável também para as uniões homoafetivas, de igual forma deverão ser observados para essas relações os requisitos da união estável para os casais heterossexuais, ou seja, em cada caso concreto deverá haver a comprovação – pelos meios legais e moralmente admitidos - da existência de convivência contínua, duradoura e estabelecida com o propósito de constituição de entidade familiar. Tal disposição diz respeito à isonomia de tratamento.
	Por tudo que foi exposto, vota o ilustre ministro pela procedência do pedido. Encerra ele dizendo que com tal julgamento a Suprema Corte poderá conceder aos homoafetivos mais do que um projeto de vida, mas um verdadeiro projeto de felicidade.
	Ministra Carmen Lucia
	A ministra considera que lhe parece perfeitamente razoável que se interprete a norma em pauta em consonância com os princípios constitucionais, uma vez que permitir a intolerância contra qualquer pessoa é ferir a liberdade garantida pela Carta Magna.
	Lembra que a constituição deve ser tratada como um conjunto harmônico de normas com a finalidade de atender aos princípios que a inspiraram. Com isso, não lhe parece que qualquer norma possa ser interpretada de forma divergente ao espírito do sistema constitucional.
	Ilustrando o entendimento da ministra, nas lições de Luis Roberto Barroso, quando se utiliza da interpretação conforme a Constituição, o tribunal determina qual das possíveis interpretações se mostra mais compatível com a Lei Maior. Tal técnica poderá ser utilizada toda vez que uma norma tenha mais de uma possível interpretação e haja alguma que se mostre incompatível com o texto constitucional. Na norma em questão, como dito, considerou a magistrada que sua interpretação literal contrariaria o espírito principiológico da Lex Fundamentalis, por isso considerou adequado a interpretação em conformidade com os princípios fundamentais que guiam o sistema.
	
	Como já explicou-se, ela discorda dos que afirmam que o dispositivo contido no § 3º do art. 226 da Constituição tivesse como objetivo superar a diferenciação que as mulheres sofriam, pois afirma que o histórico das discussões na Assembléia Constituinte monstram claramente que assim não foi, repudiando tal argumento utilizado por alguns em seus posicionamentos. No seu entendimento, a referência expressa a homem e mulher na norma em apreço não quer garantir tais direitos apenas à relação heterossexual, mas sim que homem e mulher, qualquer que seja a escolha de seu modo de vida, terão os seus direito à liberdade, à igualdade, ao respeito e à intimidade devidamente garantidos.
	Defende que não há dignidade sem liberdade, e que essa última deve perpassar a vida de uma pessoa em todos os seus aspectos, como a escolha sexual, sentimental e de convivência com outrem. Indignidade leva ao sofrimento socialmente imposto e, como o sofrimento que o Estado abriga é antidemocrático, e a Constituição é democrática, jamais poderá ele embasar tal sofrimento.
	Nesse mesmo diapasão, Marianna Chaves afirma ser possível afirmar que, pelo princípio da liberdade, toda e qualquer pessoa tem o direito de escolher o seu par, independentemente do sexo, assim como a entidade familiar que pretende formar. Sintetiza esse princípio tal autora trazendo que “a liberdade consiste, afinal, na possibilidade de uma coordenação consciente dos meios necessários ao desenvolvimento da personalidade e à realização da felicidade pessoal.”
	Com isso, a ministra considera a interpretação correta da norma constitucional aquela que garante o reconhecimento do direito à liberdade de que cada ser humano é titular para escolher o seu modo de vida, aí incluído a vida afetiva com o outro, constituindo uma instituição que tenha dignidade jurídica, garantindo-se, assim, a integridade humana de cada qual.
	E termina seu voto lembrando que o pluralismo social compõe-se com a manifestação de todas as opções livres dos indivíduos, que podem viver segundo suas tendências, vocações e opções. Daí a escolha da vida em comum de duas pessoas do mesmo sexo não poder ser tolhida, por força de interpretação atribuída a uma norma legal, porque tanto contrariaria os princípios constitucionais que fundamentam o pluralismo político e social.
	Ministro Ricardo Lewandowski
	O ministro começa seu voto trazendo as diferentes concepções de família nas constituições brasileiras, concluindo que não acredita que se possa enquadrar as uniãos homoafetivas em nenhumas das entidades reconhecidas como família atualmente, por não ter ela as características necessárias para tal.
	Afirma que os constituintes não reconheceram nas uniões homoafetivas uma união estável por simples opção, já que houveram discussões neste sentido. Assim, aduz que a atuação exegética dos magistrados cessa diante de limites objetivos do direito posto, e por isso não poderiam fazer uma interpretação contrária ao texto constitucional. Tal posição do ministro é criticada por Marcelo Politano de Freitas, que defende que “a vontade do legislador constituinte é a mens legislatoris e não a mens legis. Esta se estabele conforme o ordenamento em que o texto normativo insere-se, como algo de existência distinta da vontade do criador.” E segue essa linha de pensamento concluindo que: “com efeito, uma vez criada a norma jurídica, ela passa a pertencer ao sistema, o qual deve conformar-se, sob pena de ser até mesmo expurgada do ordenamento. Neste sentido, a busca da mens legislatoris presta-se a ser auxiliar na definição da mens legis, porém, jamais critério excludente, muito menos único.”
	Prosseguindo, Lewandowski afirma acreditar que tal espécie de união não se enquadraria em nenhumas das citadas no art. 226 da Carta Magna, mas configuraria um outro gênero de união, que, como não está prevista na legislação, deverá ser alcançada pela analogia, a fim de que se colmate as lacunas existentes no ordenamento legal.
	Visto isso, ele afirma que o rol do art. 226 é exemplificativo e, assim, não significa que a união homoafetiva pública, continuada e duradoura não possa ser identificada como entidade familiar apta a merecer proteção estatal, em homenagem aos valores e princípios basilares do texto constitucional. O que se pretende, ao empregar o instrumento metodológico da integração, não é, à evidência, substituir a vontade do constituinte por outra arbitrariamente escolhida, mas apenas, tendo em conta a existência de um vácuo normativo, procurar reger uma realidade social superveniente a essa vontade, ainda que de forma provisória, ou seja, até que o Parlamento lhe dê o adequado tratamento legislativo.
	Sumariza, afirmando, que reconhecida a união homoafetiva como entidade familiar, aplicam-se a ela as regras do instituto que lhe é mais próximo, qual seja, a união estável heterossexual, mas apenas nos aspectos em que são assemelhados, descartando-se aqueles que são próprios da relação entre pessoas de sexo distinto.
	Com isso, parece que com essa expressa opção pela integração analógica feita pelo ministro, reconhecendo o que ele denominou como união homoafetiva estável, instituto este diverso da união estável prevista no § 3º, do art. 226 da Constituição Federal, teve ele como intuito vedar a possibilidade de sua conversão em matrimônio civil, pelo menos até que houvesse legislação específica a respeito do tema.
	Por fim, julga procedente a presente ADIN para que sejam aplicadas às uniões homoafetivas, caracterizadas como entidades familiares, as prescrições legais relativas às uniões estáveis heterossexuais, excluídas aquelas que exijam a diversidade de sexo para o seu exercício, até que sobrevenham disposições normativas específicas que regulem tais relações.
	Ministro Joaquim Barbosa
	 
	Inicia afirmando que se trata de uma situação em que o Direito não foi capaz de acompanhar as profundas e estruturais mudanças sociais, não apenas entre nós brasileiros, mas em escala global. Para ele, as relações homoafetivas sempre existiram e existirão, variando mesmo o olhar que cada sociedade lança sobre elas em cada momento da evolução civilizatória e em cada parte do mundo.
	Afirma que não acredita que o constituinte quis que tal situação ficasse desprotegida (ao contrário do que afirmou o Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto) e que por isso seria missão da Suprema Corte impedir o sufocamento, o desprezo, a discriminação pura e dura de um grupo minoritário pelas maiorias estabelecidas.
	Fundamenta seu voto com seu entendimento de que o reconhecimento dos direitos oriundos de uniões homoafetivas encontra fundamento em todos os dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção aos direitos fundamentais como o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade e o da não-discriminação. Normas, estas, auto-aplicáveis, que incidem diretamente sobre essas relações de natureza privada, irradiando sobre elas toda a força garantidora que emana do sistema de proteção dos direitos fundamentais.
	Percebe-se assim que o ministro, ao realizar seu voto, quis cumprir com o papel que Comparato estabele para os magistrados: “Os juízes não podem ignorar que todas as normas relativas a direito humanos, inclusive as normas de princípio, são de aplicação direta e imediata, nos precisos termos do disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição Federal. Por conseguinte, quando estiver convencido de que um princípio constitucional incide sobre a matéria trazida ao seu julgamento, o juiz deve aplicá-lo, sem necessidade de pedido da parte.” Considera assim o autor que se trata de matéria conhecível ex officio pelo magistrado, e que “ao verificar que a aplicação de determinada regra legal ao caso submetido a julgamento acarreta a clara violação de um princípio fundamental de direitos humanos, muito embora a regra não seja inconstitucional em tese, o juiz deve afastar a aplicação da lei na hipótese, tendo em vista a supremacia dos princípios sobre as regras, o que acarreta a necessidade lógica de se interpretarem estas em função da norma de princípio.” Traz ainda o que entende ser a solução no caso de o juiz estar diante de contradições no julgamento, asseverando que havendo “eventual colisão entre dois princípios para a solução da lide, o juiz deve preferir aquele cuja aplicação ao caso representa maior respeito à dignidade humana (...) O juiz não pode, sob o falso argumento de que não é um órgão político, recusar-se a apreciar eticamente as lides submetidas ao seu julgamento. A finalidade última do ato de julgar consiste em fazer justiça, não em aplicar cegamente as normas de direito positivo.”
	E ainda, nos dizeres de Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima e Guadalupe Feitosa Alexandrino Ferreira do Nascimento, “o papel do juiz em uma celeuma jurídica como a da união homoafetiva é o de tela projecional de valores. Tem grande importância numa sociedade em que o direito tem servido de fonte para legalizar exclusões sociais baseadas em preconceito.” E, por fim, sobre a atuação do aludido ministro nesse julgamento, comentam os citados autores que “Joaquim Barbosa atuou como agente de mediação entre um texto (da Constituição) e um contexto. Entenda-se ‘texto’ não como uma construção teórico-abstrata que já carrega em seu bojo toda a carga significativa e classificatória dos fatos, mas como algo próximo da idéia de um discurso interativo, constituído pelas disposições legais e por um conjunto de dados empíricos, em que uma(s) e outra(s) se interpelam reciprocamente.”
	Diante de todo o exposto, o ilustre ministro vota pela procedência da ação.
	Ministro Gilmar Mendes
	Em seu voto, o ilustre Ministro Gilmar Mendes afirma que, para garantir o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo e os direitos dele decorrentes, requer-se a técnica de interpretação conforme à constituição do art. 1.723 do Código Civil, a fim de que “ele se estenda à união entre pessoas do mesmo sexo, desde que esta se configure como ‘convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família’”.
	Assim, uma interpretação restritiva do referido dispositivo, que partisse do pressuposto de que só seria aplicável à união entre homem e mulher, seria inconstitucional, uma vez que defende que nem o dispositivo legal é restritivo, nem a Constituição o é.
	Entretanto, lembra que o risco que exsurge desse tipo de ação é que uma intervenção desta monta do Poder Judiciário no seio da sociedade pode produzir graves efeitos colaterais. Segundo ele, há problemas que simplesmente não podem ser resolvidos pela via de uma idéia errônea de ativismo judicial, o Judiciário não pode substituir o legislador. Afirma então que a resposta adequada para o caso da união estável homoafetiva depende de alteração legal constitucional.
	Porém, enfatiza que estão a falar, realmente, do reconhecimento do direito de minorias, de direitos fundamentais básicos. E, por esse ponto, não se trata de ativismo judicial, mas de cumprimento da própria essência da jurisdição constitucional. Sobre tal questão, Matheus Ferreira Bezerra aduz que “com efeito, a análise do princípio democrático é historicamente conhecida por consagrar a vontade da maioria, o que resulta muitas vezes, numa supremacia da vontade destas sobre a das minorias que acabam não sendo contempladas na sociedade que perde com a inserção dos valores plurais no seu contexto.”
	Para embasar tal tese, o ministro cita diversos dispositivos constitucionais que podem ser invocados no caso em questão, como o pluralismo, a dignidade humana, a igualdade, a liberdade, a vedação à discriminação e ao preconceito, entre outros.
	Comentando o voto do ilustre ministro, nesse mesmo diapasão, Matheus Ferreira Bezerra dispõe que “ sob o ponto de vista jurídico, o reconhecimento das uniões homoafetivas, que se mostram como manifestações da expressão humana, representa o próprio reconhecimento dos direitos constitucionais referentes à dignidade humana, o direito ao tratamento isonômico para aqueles que se mostram diferentes (aos olhos do direito de família) e ao próprio direito de fazer parte de um grupo familiar que, de fato, já se encontra consolidado, atendendo a todos os requisitos legais, ressalvada a diversidade sexual.”
	Versa ainda Gilmar Mendes que, o fato de a Constituição proteger a união estável entre homem e mulher não significa uma negativa de proteção – nem poderia significar – à união civil, estável, entre pessoas do mesmo sexo.
	Diz que em seu voto irá limitar-se a reconhecer a existência da união entre pessoas do mesmo sexo, por fundamentos jurídicos próprios e distintos daqueles explicitados pelo ministro relator e, com suporte na teoria do pensamento do possível, determinar a aplicação de um modelo de proteção semelhante – no caso, o que trata da união estável –, naquilo que for cabível, nos termos da fundamentação aqui apresentada, requerendo não se pronunciar sobre outros possíveis desdobramentos de tal equiparação. Assim, parece que tal qual o Ministro Lewandowski, Gilmar Mendes não abriu a possibilidade do julgamento estender outros efeitos à tais uniões, como o matrimônio civil.
	Então, com essas considerações, assentando, portanto, suas divergências pontuais quanto à fundamentação e apontando a distinta perspectiva de leitura, mas, em convergência quanto ao resultado básico, acompanha o Relator.
	Ministra Ellen Gracie
	A ministra aduz que a família para Constituição brasileira, à qual o Estado deve prestar proteção, é aquela que tem durabilidade na relação, a não clandestinidade, a continuidade, além da ausência de impedimentos.
	Destaca que houve toda uma evolução do Direito que cabe aos homossexuais, tendo seu início no Código Napoleônico, que descriminalizou a prática homossexual, que até então era considerada um delito. Mas lembra que tal evolução deve prosseguir, não se contentando com o pouco, mas prosseguindo até que se alcance a igualdade.
	Mostra como diversos países do mundo vem dando tratamento ao tema com base na isonomia e dignidade humana, devendo o Brasil seguir tal tendência pela decisão do julgamento. Tal resultado, aduz, trará benefícios não para estranhos, porém para pessoas próximas a nós. Pessoas essas que por longo tempo sofreram discriminações, devendo pela sua decisão o Tribunal restituir o respeito que merecem, reconhecer seus direitos, restaurar sua dignidade, afirmar sua identidade e restaurar sua liberdade.
	Defende que uma das maneiras de aperfeiçoamento da sociedade é através da atuação do Poder Judiciário, da sua Corte Suprema, superando barreiras e fortalecendo a tolerância ao dar um fim a esta discriminação e humilhação de alguns de seus membros.
	Com isso, vota pela procedência da ação.
	Em comentário ao voto da aludida ministra, Enézio de Deus Silva Júnior assevera: “Independente da qualificação ou terminologia jurídica oferecida à união homossexual, por diversas legislações do ordenamento alienígina, os direitos que lhe vêm sendo conferidos (...) geram, inevitavelmente, pelo princípio da igualdade, a necessidade de equiparação entre os vínculos homoafetivos e os convencionais (heterossexuais), em sede de tratamento familiar.”
	Ministro Marco Aurelio
	Começa o ministro afirmando que a solução da questão independe do legislador, já que decorre diretamente dos direitos fundamentais, em especial do direito à dignidade da pessoa humana. E também aduz que a família na atual legislação é uma construção cultural, não sendo mais a matrimonial a única reconhecida. Revela-se, então, a modificação paradigmática no direito de família.
	Defende que, se o reconhecimento da entidade familiar depende apenas da opção livre e responsável de constituição de vida comum para promover a dignidade dos partícipes, regida pelo afeto existente entre eles, então não parece haver dúvida de que a Constituição Federal de 1988 permite que a união homoafetiva seja admitida como tal.
	Desenvolve seu voto com um foco especial sobre o princípio do livre desenvolvimento da personalidade, que apesar de não ser expresso na Constituição Federal, é inerente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo Edilton Meireles de Oliveira Santos, “o princípio do livre desenvolvimento assegura a cada indivíduo a realização de suas metas pessoais, enquanto sujeito humano, fixadas de forma autônoma por si mesmo, de acordo com seu caráter e opiniões próprias, com a limitação dos direitos de outrem e da ordem pública.”
	Lembra o ministro que, a não ser em caso de violação do direito de outrem ou a ordem pública, ao Estado não só é vedado obstar que os indivíduos busquem a própria felicidade, mas deve sim auxiliá-los na realização dos respectivos projetos de vida. Nesse diapasão, Matheus Ferreita Bezerra assevera que “o reconhecimento das uniões formada por pessoas do mesmo sexo em nada afronta a ordem pública. Muito pelo contrário, pois a ordem estará muito mais assegurada, sendo mais respeitada, quando houver o reconhecimento, uma vez que este permitirá uma maior segurança às relações jurídico-sociais constítuidas, em respeito à dignidade humana, à defesa da isonomia, à pluralidade familiar, à função social da família e à vedação do enriquecimento sem causa, dentre outros.”
	Com isso, Marco Aurelio afirma acreditar que o projeto de vida daqueles que têm atração pelo mesmo sexo resultaria prejudicado com a impossibilidade absoluta de formar família, e, como não há nenhuma violação à direito de outrem e nem tampouco vedação constitucional, não há porque não haver o reconhecimento.
	Corroborando com tal tese, Edilton Meireles de Oliveira Santos faz coro ao voto do ministro afirmando que “quando a lei, outrossim, não agasalha regra de proteção a essa opção sexual, estamos diante, pois, de uma situação de desrespeito à ordem constitucional, já que, por omissão, viola-se o respeito à dignidade humana e o princípio do livre desenvolvimento da personalidade, na medida em que cabe ao Estado, não só se abster de violar tais valores, como de agir positivamente na sua proteção jurídica.” E assevera ver prejuízo para a democracia “quando tal violação, por sua vez, agrava-se quando, por outro lado, há regra que, interpretada, conduz à conclusão de que apenas se protege com um estatuto jurídico próprio, aqueles que fazem a opção pela orientação sexual majoritária.”
	Ressalta também o ministro o caráter tipicamente contramajoritário dos direitos fundamentais, ensinando que de nada serviria a positivação de direitos na Constituição, se eles fossem lidos em conformidade com a opinião pública dominante.
	
	Com base nesses fundamentos, conclue que é obrigação constitucional do Estado reconhecer a condição familiar e atribuir efeitos jurídicos às uniões homoafetivas. Assim, julga procedente a ação.
	Ministro Celso de Melo
	O ministro Celso de Mello afirma que ninguém pode ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais têm o direito de receber a igual proteção das leis e do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, e seria arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que exclua, puna, discrimine ou fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que trate de forma desigual as pessoas em razão de sua orientação sexual.
	Ressalta que cabe a Suprema Corte proferir este julgamento que já se mostra impregnado de densa significação histórica e que viabilizará a plena realização dos valores da liberdade, da igualdade e da não-discriminação, valores estes que representam fundamentos essenciais à configuração de uma sociedade verdadeiramente democrática.
	No entendimento do ministro, esta decisão não será proferida contra alguém, da mesma maneira que não pode ser considerada um julgamento a favor de apenas alguns. Para ele, este julgamento faz o Brasil dar um passo significativo contra a discriminação e contra o tratamento excludente que vinha deixando à margem grupos minoritários. Na mesma linha, a respeito dos benefícios trazidos pelo resultado do julgamento, Isan Almeida Lima assevera: “Nesse ponto de vista, observa-se que a concessão de equiparação é muito menos restritiva à sociedade. Isto porque, aqueles que são contrários à união estável homoafetiva, não serão privados do exercício de qualquer direito fundamental, seja com o reconhecimento do direito, seja com a sua não concessão. Por sua vez, caso não fosse concedida a equiparação, diversos casais, estariam sendo alijados do pleno exercício do direito a uma vida digna, que inclui, obviamente, o direito de constituir uma família, ainda que não nos moldes tradicionais.”
	Aduz o ministro que enquanto o legislador não regularizar a situação das uniões homoafetivas, cabe ao Poder Judiciário viabilizar e assegurar-lhes os mesmos direitos que merecem as demais relações afetivas.
	Defende que a Constituição é um complexo sistema constituído de regras e princípios, onde cada um de seus elementos deve ser compreendido considerando os demais. Lembra que a constituição é una. Com efeito, a exegese das normas setoriais da Constituição - como o § 3º do art. 226 - deve buscar a inclusão e não a exclusão dos estigmatizados, a emancipação dos grupos vulneráveis e não o preconceito e a desigualdade.
	O ministro, desta maneira, prega que a extensão da união estável para casais homoafetivos deve ser justificada pelos princípios constitucionais da dignidade, igualdade, segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV).
	Salienta também que não reconhecer esse direito resulta num modo de submissão de grupos minoritários à vontade hegemônica da maioria, e, agir assim, é sacrificar a legitimidade democrática, que não pode permitir a opressão de uma minoria por grupos majoritários. Seu pensamento não diminui a importância de princípios majoritários, entretanto, não podem esses suprimir princípios fundamentais, como o exercício da liberdade, sob pena de descaracterizar a própria natureza do Estado Democrático de Direito. Isan Almeida ratifica essa tese do ministro afirmando que “não seria possível sequer colocar tal tema sob referendo ou plesbicito, sob pena de sério desrespeito aos direitos humanos.(...) Caso contrário, estar-se-ia condenando estes grupos estigmatizados a uma ditadura da maioria, sem qualquer perspectiva de mudança no espaço democrático.” E completa o ilustre ministro, lembrando que embora existam opiniões religiosas ou morais condenatórias da relação homoafetiva, essas são irrelevantes do ponto de vista jurídico e não estão acima da Constituição, como já se comentou no primeiro capítulo dessa obra.
	Usando todos esses argumentos, afirma que soa como irrecusável o reconhecimento da união homoafetiva como uma entidade familiar por ser, na realidade, um reconhecimento do direito à busca da felicidade, postulado da dignidade da pessoa humana, levando em conta que um dos objetivos da República é promover o bem de todos sem qualquer preconceito de origem, raça, cor, idade ou outra forma de discriminação, como preceitua o art. 3º, IV da Lei Maior.
	Concluindo, declara que a legitimidade jurídico-constitucional de decisão do Supremo Tribunal Federal está na função de supressão das omissões que os órgãos estatais deixaram, sendo preciso adotar posicionamentos para que haja uma restauração da Constituição violada pela inércia dos poderes do Estado, entendendo inércia como a ausência ou insuficiência de medidas que concretizem a aplicação dos princípios da Lei Fundamental.
	Por fim, julga procedente a ação para, com efeito vinculante, declarar obrigatório o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, desde que sejam atendidos os mesmos requisitos necessários à constituição da união estável entre pessoas de sexos opostos.
	 Ministro Cezar Peluso
	Começa o ministro presidente admitindo que as normas constitucionais e, em particular, a norma do art. 226, § 3º, da Constituição da República, não excluem outras modalidades de entidade familiar, não se tratando assim de numerus clausus.
	No mesmo sentido, Rodrigo Moraes afirma que “o sistema constitucional é aberto, inclusivo. O não reconhecimento das uniões homoafetivas significa um fechar os olhos para o mundo real; significa uma conivência hipócrita com a marginalização de tais relação de afeto.”
	Assim, levando em consideração outros princípios da Constituição, como o princípio da dignidade, o princípio da igualdade, o princípio específico da não discriminação e outros, considera lícito conceber, na interpretação de todas essas normas constitucionais, que, além daquelas explicitamente catalogadas na Constituição, haja outras entidades que possam ser tidas normativamente como familiares, tal como se dá no caso.
	Credita isso ao fato de que vários elementos de ordem afetiva, no sentido genérico, e de ordem material da união de pessoas do mesmo sexo, guardam relação de comunidade com certas características da união estável entre homem e a mulher. Afirma que esta é a razão da admissibilidade da consideração da união de duas pessoas do mesmo sexo - não mais que isso - na hipótese de que está sendo cogitada na ação, como entidades familiares para efeitos constitucionais e legais.
	Argumenta então que há uma lacuna normativa e que essa deve ser preenchida segundo as regras tradicionais, pela aplicação da analogia, diante, basicamente, da similitude - não da igualdade - da similitude factual entre ambas as entidades que estão sendo cogitadas: a união estável entre o homem e a mulher e a união entre pessoas do mesmo sexo.
	Assim sendo, aduz que, com base na decisão da Corte, terá que haver uma intervenção do Poder Legislativo. Precisará o legislador expor-se e regulamentar as situações em que a aplicação da decisão da Corte será justificada também do ponto de vista constitucional.
	Dessa feita, comenta Rodrigo de Moraes: “O Judiciário fez sua parte: rompeu o silêncio tumular do Legislativo, tocou, finalmente, no assunto melindroso. Mas assumiu suas próprias limitações, convocando o Legislativo, de maneira premente, a cumprir o seu papel.”
	Fecha seu voto julgando o pedido procedente e convocando o Poder Legislativo para que assuma a tarefa de regulamentar a equiparação com base na decisão da Suprema Corte.
	2.3. Decisão
	Extraí-se da análise dos votos os principais aspectos do decisum:
	1- A encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADIN nº 4277-DF, e, por conseguinte, o seu julgamento conjunto, com a finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1723 do Código Civil. Reconheceu-se o atendimento das condições da ação.
	2- Aspectos legais fundamentadores da decisão: proibição de discriminação das pessoas em razão de sexo; proibição do preconceito; consagração constitucional do pluralismo como valor sócio-político-cultural; direito fundamental à liberdade para dispor da própria sexualidade, que é expressão da autonomia de vontade, presente na categoria dos direitos fundamentais do indivíduo; e direito à intimidade e à vida privada, cláusula pétrea do ordenamento jurídico brasileiro.
	
	3- Reconhecimento de uma intepretação legal não-reducionista do conceito de família, e por isso de existência de amplo direito subjetivo de constituí-la, possibilitado também aos casais homoafetivos em razão da imposição de tratamento isonômico constitucional.
	4- Interpretação de que a referência constitucional a homem e mulher em relação às entidades familiares foi feita apenas para garantir uma especial proteção ao sexo feminino.
	5- Noção de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que consideraram não ocorrer no caso sob julgamento.
	6- Aplicação da técnica de “interpretação conforme à Constituição” em relação ao art. 1723 do Código Civil, consequentemente reconhecendo as uniões homoafetivas como família e dando assim procedência à ambas as ações.
	
	2.4. Conclusões
	Após a decisão proferida no julgamento da ADIN 4277, no mesmo mês de maio de 2011 o STF encaminhou ofícios aos Tribunais do país com o intuito de dar a todos os membros do Poder Judiciário a ciência da decisão, para que a sigam. Eis abaixo o inteiro teor da comunicação oficial do STF ao Superior Tribunal de Justiça (STJ):
	Assim, a partir do julgamento da Suprema Corte, não se pode desobedecer ao teor da decisão proferida. Como se tratou de decisão de mérito proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela produz eficácia contra todos e tem efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Direta e Indireta nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do parágrago 2º, art. 102 da CF.
	
	Deste modo, resta claro que é defeso a qualquer juiz ou tribunal negar-se a julgar alegando impossibilidade jurídica do pedido. Ainda, as ações não mais poderão tramitar nos juízos cíveis, devendo haver a remessa de ofício para as Varas de Família. Ademais, as uniões homoafetivas não mais poderão ser reconhecidas como sociedades de fato, só podendo agora ser identificadas como união estável.
	Da análise do julgamento, pela leitura das diferentes posições apresentadas, observa-se que a preocupação maior foi a de ratificar os princípios constitucionais tão priorizados pela Carta Magna brasileira. Assim, o maior fundamento para o julgamento da procedência da equiparação da união homoafetiva à união estável foi a de garantir que não haveria confronto do enquadramento jurídico com os princípios que o Estado tem o dever de garantir à cada um de seus cidadãos.
	A mera indiferença ao não ser feita a previsão legal, ou ainda, o seu enquadramento como um vínculo de sociedade de fato seriam completamente contra o espírito de tais uniões, sendo além de depreciativas, também favorecedoras de outros espécies de uniões, como a entre heterossexuais, e uma afirmação de que elas não apresentam características idênticas à essas outras, como o afeto.
	Assevera-se assim que andou bem a Suprema Corte pois, ainda que não seja o bastante, ela retirou um pouco das incertezas referentes ao tema e deu à uma parcela dos cidadãos a condição de ter direitos que lhe eram devidos observados.
	Cabe ressaltar também que não concorda-se com a tese de que teria havido um superativismo por parte do STF, pois se o que estava em perigo eram direitos constitucionalmente previstos, ele em sua competência de guardião único e legítimo da Constituição Federal, não poderia deixar de tomar um posicionamento em defesa de princípios nela previstos, como muito bem defendeu Luis Roberto Barroso.
	Entretanto, corrobora-se com a tese defendida por alguns ministros (dentre eles o ministro Presidente Cezar Peluso), de que o mais acertado e seguro seria que, após o resultado de tal posicionamento pela Excelsa Corte, o Poder Legislativo deve consagrar no texto legal a aplicação ali alcançada e delimitar seu alcance, trazendo assim maior previsão, publicidade e segurança à tais relações. Lembre-se que tal posicionamento da Corte Suprema não seria necessário caso já houvesse o legislador atuado positivamente frente à questão, pois tal atuação terminaria com qualquer dúvida a respeito dos direitos aplicados à tais relações.
	Apesar de louvável a tentativa do Judiciário de trazer certo esclarecimento ao caso, esta decisão não supre o tratamento da matéria por lei, e, por isso, mais uma vez ressalta-se a importância de que o Legislativo, no âmbito Federal, regulamente o tratamento jurídico adequado à tais uniões na nação brasileira. Isso porque, como se extrai do citado art. 102, § 2º da Constituição Federal e com a Lei 9869/99 em seu art. 28, parágrafo único, a decisão da Suprema Corte possui efeito erga omnes, vinculando, porém, somente o Poder Judiciário e a Administração Pública. É como ensina Pedro Lenza: “O efeito vinculante em ADIN e ADC, na linha de interpretação dada pelo STF, não atinge o Poder Legislativo, produzindo eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgão do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”
	Sobre a extensão dos efeitos que a decisão gerou, vê-se que ela ainda é limitada. Isso porque não há legislação referente ao tema e como afirmou o ministro Cezar Peluso em seu voto, nem todas as normas relativas à união estável (entre homem e mulher) podem ser aplicadas às relações homoafetivas. Contudo, não foi delineado quais se aplicam e quais não. Com isso, poderia haver a celebração de casamento entre tais uniões? E a adoção?
	A doutrina vem discutindo essas questões e os tribunais vinham decidindo de acordo com seu entendimento próprio devido à falta de regulamentação acerca do tema. Posições diversas surgiram na interpretação da extensão dos efeitos da decisão.
	Rodrigo Moraes traz sua posição sobre a questão, indo contra a possibilidade de casamento homoafetivo com base na decisão da ADIN estudada já que “casamento altera estado civil. União estável, não, pois é uma relação informal. Casamento é algo mais complexo. O STF não se manifestou, ainda, sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Acatar a conversão da união homoafetiva estável em casamento significa exorbitar o alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal.” Critica aqueles que defendem suas posições de forma puramente emocional e com isso muitas vezes atécnica, asseverando que “assim como existe a cegueira de boa parte dos legisladores, que insistem em ignorar a família homoafetiva, há um exagero emocional por parte dos defensores da causa LGBT. É inegável que já existem várias decisões em prol das uniões homoafetivas, reconhecendo direitos diversos, tais como benefícios previdenciários, partilha de bens, direito sucessórios, direito real de habitação etc.” E lembra que, apesar dos avanços do tratamento da matéria, ela ainda não está regulamentada e não deve ser feita assim uma interpretação extensiva do tema: “Mas é óbvio que a matéria precisa ser regulada, a fim de conferir maior segurança jurídica. Ao menos no estágio atual do sistema normativo do direito brasileiro, não é possível o casamento civil (matrimônio) entre pessoas do mesmo sexo.”
	Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho entendem, neste mesmo sentido, que “a admissibilidade jurídica da união matrimonial entre pessoas do mesmo sexo demandaria, em nosso pensar, uma previsibilidade legal específica, alterando-se, pois, o sistema em vigor.” Afirmam tais professores que “no caso da união estável, por outro lado, dada a sua natureza informal, a aplicação das suas normas afigura-se plenamente possível aos núcleos homoafetivos.”
	Em corrente diversa, Enézio de Deus Silva Júnior aduz que “apesar do regramento legal do casamento em nosso país ser literalmente entre homem e mulher, a mesma interpretação analógica que vem sendo dada à união estável em favor da união homoafetiva pode sê-la em favor dos homossexuais que pretendam se casar ou converter as suas uniões estáveis em casamento. Afinal, a própria Constituição afirma que a união estável é reconhecida, ‘devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento’ (§ 3º, art. 226, CF).” E fundamenta essa interpretação com base na jurisprudência acerca do tema, afirmando que “é por essa razão que, acertadamente, o Poder Judiciário Brasileiro, após a mencionada decisão do STF, vem autorizando conversões de uniões estáveis homoafetivas em casamento – o que para os casais de pessoas do mesmo sexo oferece maior segurança jurídica e plêiade mais ampla de direitos.” Tal entendimento vinha sendo balizado por decisões do Judiciário, como a decisão do STJ em outubro de 2011 que ao julgar Resp 1183378 admitiu o casamento homoafetivo e ainda pela publicação de norma que regulamenta o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Diário de Justiça.
	Lembre-se, para os que defendem tal tese, que o Código Civil, em seu art. 1521, trata dos impedimentos para o casamento e não dispõe ali sobre a diversidade de sexos, apesar de alguns doutrinadores, como Carlos Roberto Gonçalves, afirmarem que a diversidade é um requisito para a existência do matrimônio.
	Vê-se que o teor do julgamento da decisão do Supremo Tribunal Federal conseguiu, pelo menos por enquanto, dar certa “normatividade” a questão ao equiparar as uniões homoafetivas às uniões estáveis heterossexuais. Porém, a partir dele, como já foi exposto, novas dúvidas foram suscitadas, e essas terão o mesmo efeito das anteriores à decisão, ou seja, se continuará presenciando intensas discussões onde cada uma das correntes defendem suas posições com fortes argumentos e os juízes de direito vinham tendo que decidir as questões incidentes com base em sua interpretação (ensejando diferentes posições dentro do Poder Judiciário, não se consolidando uma jurisprudência). Com isso, continua-se sob o prisma de insegurança e incerteza, o que certamente ocorrerá até que o Poder Legislativo dê um tratamento satisfatório, claro e completo ao tema, sanando dúvidas e fixando uma posição.
	Entretando, para surpresa de muitos, visando acabar com essas interpretações contraditórias do Poder Judiciário a respeito do tema, no dia 14/05/2013 o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) aprovou a Resolução 175, que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união homoafetiva em casamento. Com ela, os cartórios não poderão rejeitar o pedido, como vinha acontecendo em alguns deles diante das divergências de interpretação da jurisprudência. Caso haja negativa, o casal interessado poderá levar o caso ao juiz corregedor daquela comarca para que ele determine o cumprimento da medida. Além disso, caberá processo administrativo contra o oficial que se negou a celebrar ou reverter a união estável em casamento. Cabe lembrar que a decisão do CNJ ainda poderá ser questionada no STF, por meio de mandado de segurança.
	O presidente do CNJ e autor da proposta, o ilustre ministro Joaquim Barbosa (agora também presidente do STF) asseverou que a resolução visa dar efetividade à decisão tomada em maio de 2011 pelo Supremo na ADIN 4277 analisada neste capítulo. Ademais, acredita que não haveria razão para esperar o Congresso analisar o tema para se dar efetividade à decisão da Corte Suprema: “Vamos exigir aprovação de nova lei pelo Congresso Nacional para dar eficácia à decisão que se tomou no Supremo? É um contrassenso.”
	Porém, as críticas endereçadas à tal resolução foram de que ela não estaria dando efetividade à decisão prolatada na ADIN 4277, mas ultrapassando seu conteúdo, como aduziu o subprocurador-geral da República, Francisco Sanseverino: “Com respeito ao posicionamento da proposta, embora louvável, salvo melhor juízo em face dos fundamentos e dos objetos das ações diretas de constitucionalidade, a conversão automática da união estável em casamento não foi imposta naquelas ações.” Pela leitura do julgado, tem-se a mesma interpretação quanto a limitação de seus efeitos, até porque três ministros pareceram em seus votos serem contrários à possibilidade de a corte assegurar naquela ocasião o casamento civil: Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E, frise-se, ficou muito claro que a decisão da Suprema Corte fez uso da técnica de “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1723 do Código Civil, dispositivo esse que trata das uniões estáveis. Se fosse sua intenção entrar no mérito do matrimônio, por que o STF não daria o mesmo tratamento ali aos artigos que tratam desse intituto?
	Acredita-se que a intenção do CNJ ao aprovar a resolução foi a de confirmar a tendência do julgamento da ADIN 4277 e tornar pacífico a questão no âmbito do Judiciário brasileiro. Porém, por um lado, tal parece ter ultrapassado os limites daquela decisão, já que em momento algum houve expressa exposição da possibilidade de serem realizados casamentos por tais uniões, apenas foi equiparada a união homoafetiva às uniões estáveis heterossexuais, estando-se mais uma vez a realizar interpretações extensivas. E, por outro lado, segue incidindo o questionamento: qual são os limites da resolução? Da mesma forma que está permitido o casamento civil, está “normatizada” a adoção conjunta para os casais homoafetivos? Deve-se se segurar mais uma vez na jurisprudência vacilante ou esperar mais uma resolução do CNJ para ter essas respostas? O jeito de evitar que tal não ocorra é a matéria ser inteiramente esclarecida em lei.
	Porém, a respeito das questões suscitadas e que ainda estão em aberto no ordenamento jurídico, parece que a mais sensível é a que tange à possibilidade de adoção à tais uniões. Ainda que hajam fortes argumentos para que seja garantida tal premissa e também que já existam decisões do Judiciário garantindo a possibilidade a alguns casais, acredita-se que o mais correto seria aguardar que o tema fosse inteiramente regulamentado para que seja concedida ou não essa possibilidade a tais casais. Isso porque, como muito defendido pela correntes que exigiam o reconhecimento das uniões homossexuais como entidade familiar, um de seus principais argumentos era de que tal reconhecimento não teria maiores efeitos sobre terceiros. Assevere-se, o mesmo não ocorre diante da possibilidade de adoção, pois aqueles que forem adotados por tais casais serão influenciados pela concessão desse direito. E, por isso, e também pelas imensuráveis consequências que poderiam ocorrer caso houvesse regulamentação posterior no sentido da impossibilidade de que fosse realizada a adoção, podendo ser modificadas situações existentes que já estivessem completamente consolidadas no plano dos fatos, é que defende-se que essa questão só deve ser efetivada após a consolidação de uma política jurisdicional clara a respeito desse tema.
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