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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  compreender  de  que  forma  a  União  Homoafetiva  foi

reconhecida como espécie de entidade familiar no Ordenamento Jurídico Brasileiro à luz da Teoria

Constitucional e Civil. Primeiramente, farse-á breve contextualização histórica acerca do conceito

de família e  a sua evolução jurídica no Brasil  ao longo do tempo, bem como a exposição dos

princípios que norteiam o Direito das Famílias na contemporaneidade, os quais formaram a base

teórica  para  esse  reconhecimento.  Prosseguindo,  serão  feitas  breves  considerações  do  termo

Ativismo Judicial e, logo em seguida, caberá uma análise acerca das Ações Constitucionais (ADPF

nº 132 e ADI nº 4277) que tramitaram no Supremo Tribunal Federal e os seus julgamentos, sendo

necessário, para isso, o estudo dos votos dos Ministros que formavam o STF à época. Por fim, serão

investigados os desdobramentos da decisão do STF no poder Judiciário, no âmbito administrativo e

no campo doutrinário, como no Conselho Nacional de Justiça e nas Jornadas de Direito Civil. 

Palavras-chave: União homoafetiva.  Ativismo Judicial.  Constituição.  Princípio da Afetividade.

Supremo Tribunal Federal. 



ABSTRACT

The present work aims to understand how the Homo-affective Union was recognized as a kind of

family entity in the Brazilian Legal System in the light of the Constitutional and Civil Theory. First,

a brief historical contextualization about the concept of family and its legal evolution in Brazil over

time  will  be  made,  as  well  as  the  presentation  of  the  principles  that  guide  Family  Law  in

contemporary  times,  which  formed  the  theoretical  basis  for  this  recognition.  Continuing,  brief

considerations of the term Judicial Activism will be made and, shortly thereafter, an analysis of the

Constitutional Actions (ADPF nº 132 and ADI nº 4277) that were processed in the Supreme Federal

Court and their judgments, being necessary, for that, the study of the votes of the Ministers who

formed the STF at the time. Finally, the outcome of the STF's decision will be investigated in the

Judiciary, in the administrative and doctrinal fields, as in the National Council of Justice and in the

Civil Law Days.

key-words:  União  homoafetiva.  Ativismo  Judicial.  Constituição.  Princípio  da  Afetividade.

Supremo Tribunal Federal.  
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INTRODUÇÃO

A homossexualidade é um fato social que está presente desde os primórdios da história

da humanidade. De acordo com Maria Bernice dias (2016), tal fato social existe e sempre existiu,

mas foi e é marcado pelo estigma social e abnegado à marginalidade por se opor aos padrões de

comportamentos “convencionais” impostos pela sociedade. Nesse sentido, por ser diferente, é pré

julgado como imoral ou amoral sem que se busque a identificação de suas origens orgânicas, sociais

ou comportamentais.

Em virtude do preconceito, tenta-se excluir a homossexualidade do mundo do Direito.

Mas imperativa sua inclusão no rol dos direitos humanos fundamentais, como expressão de um

direito  subjetivo  que  se  insere  em  todas  as  suas  categorias,  pois  ao  mesmo  tempo  é  direito

individual,  social  e difuso. O direito à homoafetividade,  além de estar amparado pelo princípio

fundamental  da  isonomia,  cujo  corolário  é  a  proibição  de  discriminações  injustas,  também  se

alberga sob o teto da liberdade de expressão e é nesse sentido que, quando se fala em opção sexual,

dá-se a impressão de que é uma escolha subjetiva. Esta assertiva é prejudicial na medida em que a

sociedade se vê no direito de ir contra essa suposta escolha. Reconhecer que a homossexualidade é

inerente à pessoa e não se trata de uma preferência ou escolha é o primeiro passo na luta contra o

preconceito, pois não se trata apenas de diferenças de opiniões. 

 A questão do repúdio é fruto de uma questão de origem religiosa. Como o Direito é

reflexo  de  sua  sociedade  e  como o  trato  legal  do  sistema jurídico  contemporâneo  tem grande

influência do direito canônico, real é a dificuldade da inserção do tema no ordenamento jurídico.

Para Débora Massmann: 

 Apesar do advento de novas formas de dizer e das tentativas de deslocamento

de sentidos na terminologia empregada para designar as relações entre pessoas

do  mesmo  sexo,  nota-se  que  a  sociedade  ainda  resiste.  Ela  ainda  está

impregnada de uma memória cuja gênese é o século XIX, época da origem do

termo homossexual e de sua categorização que se fundou no que se pode chamar

de “poder da norma” e é através deste “poder da Norma” que as instituições de

poder  estabelecem  o  normal  como  coerção  social.  A força  deste  princípio

regulador pode ser observada na sociedade atual que ainda não se desvencilhou

desta  memória  histórico-ideológica  que  remete  ao  sentido  de  homossexual.

(Massmann, 2012, p. 52). 

A visibilidade do  reconhecimento  da  união  homoafetiva  como  espécie  de  entidade

familiar veio ganhando força ao longo do tempo por está atrelada às evoluções jurídicas, sociais,
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legais e filosóficas a respeito do conceito de família e seus desdobramentos constitucionais e civis

no ordenamento jurídico Brasileiro. Percebe-se um grande ativismo judicial dentro de suas funções

típicas e atípicas asseguradas pelo sistema adotado no Brasil do “checks and balances” em meio a

omissão do legislador acerca do tema em voga.

O presente trabalho monográfico tem como objetivo expor, por meio de uma pesquisa

bibliográfica-descritiva o reconhecimento da união homoafetiva como espécie de entidade familiar

sob o viés constitucional, o reconhecimento de todos os efeitos da união homoafetiva equiparados

por completo aos da união estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. 

Tal tema ainda é gerador de muitas controvérsias ao redor do mundo, havendo países em

que o casamento homoafetivo já é permitido desde a década passada, assim como países em que a

homossexualidade é considerada crime. No Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana, um

dos princípios norteadores da nossa Carta Magna de 1988, aliado ao princípio da Afetividade no

Direito  das  Famílias  formaram  bases  jurídicas  para  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  –  STF

reconhecesse, na Ação Direta de Inconstitucionalidade –  ADI nº 4277 julgada em 2011, os direitos

de casais homoafetivos e equiparasse aos direitos expressos no código civilista de 2002 para casais

heterossexuais, onde o termo legal “homem e mulher” passou a dar lugar ao termo legal “cônjuge”.

Seguindo essa linha, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ nº 175 promulgada em

2013 e orientou uma aplicação padronizada, no que tange o casamento civil, aos operadores do

Direito. Por fim, o Enunciado nº 601 de 2015 da VII Jornada de Direto Civil frisou que é existente e

válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses avanços foram de extrema importância na

luta por direitos da comunidade LGBTQIA+ em favor da isonomia social,  do desenvolvimento

legal,  cultural,  sociológico  e  da  segurança  jurídica  e  serão  mais  aprofundados no  decorrer  dos

capítulos desta monografia.
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CAPÍTULO  1:  O  Conceito  de  Família  -  Breve  Análise  de  Sua  Evolução

Histórico-Jurídica.

Em que pese o entendimento atual de família seja pautado na  socioafetividade,  no

eudemonismo e na anaparentalidade, significando que o conceito de modelo de família é moldado

por laços de afeto, buscando a felicidade humana e podendo agregar pessoas no núcleo familiar que

não  tenham  vínculo  estrito  ou  cosanguíneo.  Para  uma  análise  evolutiva  e  modificativa  desse

conceito, é necessário identificar toda sua evolução histórica de modo a compreender como e os

motivos pelos quais esse conceito se transmutou ao longo do tempo. 

Traçar um breve aparato histórico, suas fundamentações, análises sociológicas, legais

e doutrinárias face a nossa cultura, é o primeiro passo para que esse entendimento seja alcançado. O

tema  é,  no  Brasil,  principalmente  regulamentado  pelo  Código  Civil  de  2002,  bem como  pela

Constituição de 1988, e leis esparsas que regulamentam matérias que o permeiam, o Estatuto da

Criança e do Adolescente, também, é um dispositivo de regulamentação para as lacunas existentes.

Entretanto, fato é que o tema família, seus diferentes arranjos, é de grande abrangência, de maneira

que a legislação brasileira, por si só, não é suficiente para abraçar os diferentes casos no direito de

família. Nesse sentido, o estudo dos princípios aplicáveis ao Direito é obrigatório face a função que

esses exercem ao direito brasileiro, estando sempre presentes nas decisões dos tribunais. 

Dessa forma, o presente capítulo, apresentará um breve histórico sobre o conceito de

família no Direito bem como suas disposições atuais em nosso Ordenamento Jurídico, a fim de

traçar entendimentos gerais acerca do Direito de Família e compreender como esses entendimentos

sofreram mudanças ao logo do tempo e colaboraram para o reconhecimento da União Homoafetiva

pelo Poder Judiciário Brasileiro.

1.1 A Família na Roma Antiga e no Direito Canônico:

A família, considerada o pilar de qualquer sociedade, já foi dita como instituto de

maior  importância  para  muitos  povos  antigos,  incluindo  o  povo  Romano,  civilização  da  qual

herdamos diversos ensinamentos jurídicos da civil law.

No Direito Romano, a família era composta por parentes descendentes de um mesmo

tronco ancestral e a mulher, ao casar, perdia seu vínculo familiar e passava a compor a apenas a

família  do  marido.  O pater  Familias era  o  ancestral  masculino  mais  velho  que  estava  vivo  e

mantinha sob seu poder e autoridade os filhos, a mulher, os netos, os serviçais e os escravos. Tal
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poder era considerado tão forte que o pater era considerado o chefe político, religioso e responsável

pela distribuição da justiça, tendo, até mesmo, a possibilidade de condenar seus filhos à morte,

impor penalidade corporal, inclusive submetê-lo à escravidão diante de acometimento de ato ilícito.

Sobre o tema, relata Caio Mario da Silva Pereira que:

O pater era,  ai  mesmo tempo, chefe político,  sacerdote  e juiz. Comandava e

oficiava os cultos dos deuses domésticos e distribuía a justiça. Exercia sobre os

filhos o direito de vida e morte, podia impor-lhes pena corporal, vendê-los, tirar-

lhes a vida. A mulher vivia totalmente subordinada à autoridade marital, nunca

adquirindo autonomia, pois passava da condição de filha a esposa sem alteração

na sua capacidade;  não tinha direitos próprios e  podia ser  repudiada por ato

unilateral do marido. (Pereira, 2020, p 34)

Esse poder quase que absoluto tinha o objetivo de fortalecer a autoridade do  pater

famílias, o qual era o único sui iuris, o único que tinha capacidade civil plena dentro da estrutura

familiar. Contudo, essa arquitetura patriarcal perdeu força ao passar dos anos, mas observa-se que a

família,  na  Roma  Antiga,  seguia  um  regime  totalitário,  onde  a  autoridade  máxima  cabia  ao

patriarca. Um arranjo familiar abrupto em nossa sociedade contemporânea, mas que perdurou até o

século IV, segundo Caio Mario da Silva Pereira (2020), uma vez que, logo depois, se insere no

Direito  Romano a  concepção  de  família  cristã,  a  qual  atuou  como  alicerce  do  Direito  Civil

moderno. 

Seguindo nessa análise,  a igreja  católica foi de extrema importância nas mutações

históricas sofridas pelo conceito de família, já que introduziu o princípio do amor cristão às relações

familiares da época, Somado a isso, surgiu a figura do sacramento da união entre o homem e a

mulher diante da igreja, ou seja, o casamento passou a ser sagrado, criando um elo indissolúvel em

vida. A igreja, então, passou a ditar as regras de conduta para a constância do casamento, baseando-

se na vontade divina, passando o abordo a ser proibido, o adultério inconcebível, o concubinato

inadmissível e a união entre pessoas do mesmo sexo, uma aberração. Assim sendo, Caio Mário cita

que:

A igreja empenhou-se em combater tudo que desagradasse o seio familiar: o

aborto,  o  adultério  e,  principalmente,  o  concubinato,  nos  meados  da  idade

média. O direito Canônico, nesse período, foi absoluto e, segundo este direito, o

único casamento reconhecido era o casamento religioso, sendo considerado um

sacramento,  que  para  ser  celebrado  deveria  ter  o  consentimento  das  partes.

Sendo  que  com  o  passar  dos  tempos  à  igreja  começou  a  estabelecer
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impedimentos como o consenso dos nubentes e as relações sexuais voluntárias.

(PEREIRA, 2020, p 54)

Quanto  à  figura  da  mulher  na  relação  familiar,  ela  assumia,  ainda,  um  papel  de

passividade. O marido era o chefe da família e a esposa, sua subordinada. Com isso, ao longo da

idade média, o arranjo familiar sofreu grande influência cristã, a qual fora perdendo a força até

chegar ao conceito de família nuclear, o que mais se aproxima da visão contemporânea de família,

composta,  basicamente,  pelos genitores  e suas proles,  tendo como função principal o afeto e a

criação dessas proles. 

1.2 O Direito de Família no Ordenamento Jurídico Brasileiro

Sobre  as  disposições  das  constituições  pré  1988  acerca  do  Direito  de  Família,  é

importante ressaltar  que,  quando não havia a  separação entre a  igreja  e o Estado,  o casamento

oficial era o religioso, surgindo apenas a figura do casamento civil após a proclamação da república,

o qual fora disciplinado pelo Decreto nº 181 de 1890 e tornou-se o casamento oficial para o Estado,

sendo  sua  celebração  gratuita.  Com  Isso,  surgiu  a  figura  da  família  legítima,  formada  pelo

matrimônio  entre  o  homem e  a  mulher,  cujo  vínculo  era  indissolúvel  e  contava  com especial

proteção estatal, sendo modelos familiares fora dessa concepção do Estado não reconhecidos para

efeitos legais. 

Dessa  forma,  nota-se  que,  até  a  nossa  Carta  Magna  atual,  o  modelo  de  família

matrimonial formada pelo casamento civil era o único protegido pelo Estado, o qual só deixou de

ser indissolúvel apenas em 1977, com a emenda constitucional nº 9 de 1977, permitindo a edição de

uma lei que regulamentasse o divórcio, a lei 6515 de 1977. Entretanto, diversas lacunas existiam

nesse ordenamento jurídico em relação às diversas formas de família e suas constantes evoluções,

as quais deixavam esse ordenamento cada vez mais obsoleto e desatualizado ao avanço social e

cultural, mesmo que ele tenha sido e ainda seja lento e gradual.

Com isso, restou claro que o poder legislativo não poderia mais fechar os olhos para

todos os arranjos familiares que vinham surgindo e que todos eles mereciam, também, uma proteção

estatal. Nesse sentido, afirma a doutrinadora civilista Maria Berenice Dias:

O  legislador  não  consegue  acompanhar  a  realidade  social  e  nem  e  nem

contemplar  as  inquietações  da  família  contemporânea.  A sociedade  evolui,

transforma-se, rompe com as tradições e amarras, o que gera a necessidade de

constante  oxigenação  das  leis.  A  tendência  é  simplesmente  proceder  à

atualização  normativa,  sem  absolver  o  espírito  das  silenciosas  mudanças

alcançadas no seio social, o que fortalece a manutenção da conduta de apego à



12

tradição  legalista,  moralista  e  opressora  da  lei.  O  influxo  da  chamada

globalização  impõe  constante  alteração  das  regras,  leis  e  comportamentos

sociais.  No  entanto,  a  mais  árdua  tarefa  é  mudar  as  regras  do  direito  das

famílias. Quando se trata das relações afetivas, a missão é muito mais delicada

em face dos seus reflexos comportamentais que interferem na própria estrutura

da sociedade (…) e a lei nunca se preocupou em definir família – limitava-se a

identificá-la como casamento. Esta omissão não excluía do âmbito jurídico todo

e  qualquer  vínculo  de  origem  afetiva  que  leva  à  comunhão  de  vidas  e  o

embaralhamento de patrimônios. O resultado sempre foi desastroso, pois levou a

justiça a condenar à invisibilidade e a negar direitos a quem vivia aos pares, mas

sem a chancela estatal. (DIAS, 2018, p 79)

Com  o  advento  da  Constituição  Federativa  da  República de  1988,  houve  um

rompimento do modelo matrimonial como sendo o único arranjo familiar possível reconhecido pelo

Estado  e  passaram a  vigorar  outras  formas  de  formação  de  família.  Nesse  momento,  temos  a

mutação do termo “Direito de Família” para o termo “Direito das famílias”, trazendo a substituição

do elo familiar voltado a um ato formal para um vínculo fático afetivo. Como menciona Dias (2018,

p. 31), “a Constituição Federal de 1988, num único dispositivo, espancou séculos de hipocrisia e

preconceito”.

As normas atuais constitucionais que regulamentam e orientam o Direito de Família

estão inseridas no Capítulo VII da Constituição Federal, sendo o seu Art. 226 o que trouxe a maior

revolução para as formações familiares. Os §3º e §4º do artigo constitucional supramencionado,

trazem  consigo  o  reconhecimento  de  novos  tipos  de  formações  familiares,  superando,  por

definitivo, a imposição de que a família só seria reconhecida pelo Estado se formada por meio do

casamento. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º 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. 

§  4º  Entende-se,  também,  como  entidade  familiar  a  comunidade  formada  por

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente

pelo homem e pela mulher. 
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§  6º  O  casamento  civil  pode  ser  dissolvido  pelo  divórcio.  (Redação  dada  Pela

Emenda Constitucional nº 66, de 2010) 

§  7º  Fundado  nos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da  paternidade

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

(BRASIL, 1988, [s.p])

Nesse sentido, o passo mais importante foi dado pela Constituição de 1988, que foi o de

romper com a legislação dos séculos anteriores, e acabar com a supremacia do casamento como o

único meio jurídico de se instituir uma família. Passou a proteger a dignidade das pessoas e a ter

como parâmetro das relações familiares o afeto. Portanto, levando em consideração o que ensina

Carvalho (2015), é possível concluir, com as novas normas constitucionais que vieram a dar novo

embasamento  o  todo  o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  pois  bastaria  que  os  membros  de  um

determinado grupo se considerem aparentados, e que esses se unam através da afetividade e da

vontade expressa, para que sejam reconhecidos como família. 

No  entanto,  surgiu  uma  dúvida  quanto  ao  rol  de  modelos  de  famílias  elencados  na

Constituição.  Seria  ele  taxativo  ou  exemplificativo?  A  doutrina  majoritária  responde  que  é

exemplificativo,  não  tendo o legislador  a  intenção de limitar  ou impedir  a  formação de outros

arranjos familiares. Consoante ao exposto, entende o doutrinador Cristiano Chaves de Farias: 

Fica claro, portanto, que a interpretação de todo o texto constitucional deve ser

fincada  nos  princípios  da  liberdade  e  igualdade,  despida  de  qualquer

preconceito, porque tem como pano de fundo o princípio da dignidade da pessoa

humana,  assegurada  lodo  pelo  art.  1º,  III,  como  princípio  fundamental  da

república – motor de impulsão de toda a ordem jurídica brasileira. 

(FARIAS, 2002, p  5-6) 

Superada a supracitada questão,  surgiu outro questionamento: os modelos de famílias

previstos em lei não mereceriam proteção legal? A resposta é clara e óbvia: sim! Flávio Tartuce

(2021, p 1743) cita que “as entidades familiares fora do rol constitucional são tipos implícitos

incluídos no âmbito de abrangência do conceito amplo e indeterminado de família exposto no caput

do art. 226 e, portanto, merecem a devida proteção do Estado”.
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Nesse sentido, Carvalho (2015, p. 54) leciona que “a Constituição Federal, ao instituir o

pluralismo de entidades familiares, sem estabelecer distinções ou hierarquia entre elas, acabou por

alargar o conceito de família, se constituindo pela situação de fato”, essa situação fática posta pelo

autor pode ser pautada na convivência socioafetiva, no querer recíproco de seus membros nucleares

em ser família, de desenvolver um projeto de vida em comum.

Diante de todo o exposto, resta claro que o legislador não se impôs a limitar quais seriam

as  entidades  familiares  legalmente  aceitas  e  ficou  a  cargo  da  sociedade  definir  seus  vínculos

afetivos, o que acabou se impondo de maneira positiva como a definição acerca do que seria uma

família e, assim, a união homoafetiva, que será estudada mais a frente, encontra nessa abertura

interpretativa na Constituição Federal de 1988 sua razão de ser e de existir como uma das formas de

arranjo familiar, figurando uma importante evolução em face do desenvolvimento social e cultural. 

 Indo para uma análise, agora, das disposições legais, o Direito das Famílias é tratado

dentro do Código Civil. Contudo, como ensina Venosa (2016), foi somente a partir do século XIX

que os Códigos passaram a dedicar normas sobre a família, e trazendo consigo traços da família da

antiguidade, pois a sociedade ainda era eminentemente rural. Lôbo (2018, p. 17), afirma que “é na

origem e evolução histórica da família patriarcal e no predomínio da concepção do homem livre

proprietário que foram assentadas as bases da legislação sobre a família, inclusive no Brasil”. Dessa

forma, o Código Civil de 1916 preocupava-se, predominantemente, com o caráter patrimonial das

relações e não com as relações pessoais. Nas palavras de Venosa (2016, p. 7), “era um Código

tecnicamente muito bem elaborado, mas que nascera socialmente defasado, preocupado apenas com

o individualismo e com o patrimônio”. Claramente,  a maior preocupação daquele Código era a

proteção ao caráter econômico das famílias, e essa proteção era trazida através do casamento, que

era tido como indissolúvel, e, consequentemente, com a estruturação da família patriarcal, buscando

manter as tradições dos séculos passados.  Portanto,  o Código Civil  de 1916 não reconhecia as

famílias oriundas das relações sem o vínculo do matrimônio. 

 Com o  avançar  dos  anos  no  século  XX,  a  sociedade  brasileira  foi  se  modificando,

buscando  se  adequar  às  mudanças  mundiais.  Com  isso,  as  concepções  sobre  a  família  e,

principalmente,  sobre a mulher e os filhos, também passaram a ter novas percepções, e vieram

diversas modificações legislativas para tentar acompanhar essas mudanças e corrigir os pontos do

revogado Código Civil que já não condiziam mais com a nova realidade social. Lôbo (2018), dá

destaque às modificações legislativas que ocorreram em meados do século XX, com o objetivo de

adequar a legislação às novas realidades da sociedade brasileira.

A maior quebra de paradigmas das normas instituídas pelo Código Civil de 1916 foi a

publicação  da  Lei  do  Divórcio,  que  veio  assegurar  a  possibilidade  legal  do  rompimento  do
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casamento, dando possibilidade para as pessoas separadas de reconstruírem suas vidas, ampliando,

definitivamente,  o  grau  de  igualdade  de  direitos  entre  os  filhos  advindos  do  casamento  e  os

advindos de relações extraconjugais. Assim, é possível notar o início de uma repersonificação do

direito  de família  brasileiro,  que passou a se  preocupar  mais  com os indivíduos,  buscando dar

respaldo jurídico às mais amplas formas familiares, percepção que foi ampliada com a publicação

do Novo Código Civil, em 2002 e com a Constituição de 1988.

Com a promulgação do Código Civil de 2002, inovações puderam ser percebidas, uma

vez que o mesmo reconheceu diferentes arranjos familiares, considerando as evoluções sociais que

o país sofreu ao longo dos anos. Bem como conferindo um conteúdo mais moderno e atual ao

anteriormente  ensejado pela  lei  civil  de  1916,  introduzindo princípios  e  normas constitucionais

antes não tratadas com a devida veemência. 

Em complemento a esta nova concepção, Gonçalves (2005) entende 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 e os companheiros e aos elevados interesses da sociedade.

Destaca-se  que  as  mudanças  implantadas  no  Código  Civil  de  2002  foram  uma

consequência natural das primeiras transformações trazidas pela Constituição Federal de 1988, mas,

em  caráter  complementar  e  mais  abrangente,  buscando  contemplar  os  direitos  fundamentais,

consagrando as exigências de justiça e valores éticos. 

A partir do Código Civilista de 2002, o Direito das Famílias foi reforçado a partir dos

princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade jurídica entre os cônjuges, da igualdade

jurídica de todos os filhos. Além do pluralismo familiar, da liberdade de construir uma comunhão de

vida familiar, da consagração do poder familiar, do superior interesse da criança e do adolescente,

da afetividade e da solidariedade familiar.

Importante  ressaltar  que,  com  o  princípio  da  igualdade  jurídica  dos  cônjuges  e

companheiros, desaparece o poder marital e a autocracia do chefe de família é substituída por um

sistema em que as decisões devem ser tomadas de comum acordo entre conviventes ou entre o

casal,  pois  os  tempos  atuais  requerem que  os  cônjuges  tenham os  mesmos  direitos  e  deveres

referentes à sociedade matrimonial, o patriarcalismo não mais se coaduna com a época atual, nem

atende  aos  anseios  do  povo  brasileiro;  Há  uma  equivalência  de  papéis,  de  modo  que  a

responsabilidade pela família passa a ser dividida igualmente na sociedade conjugal.
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Nessa ótica, afirma Dias (2021, p. 33) ao mencionar que “apesar de ter preservado a

estrutura do Código anterior, incorporou boa parte das mudanças legislativas que haviam ocorrido

por meio de legislação esparsa”. E complementa: 

Alguns avanços foram significativos, e os exemplos são vários. Corrigiu alguns

equívocos e incorporou orientações pacificadas pela jurisprudência, como não

mais  determinar  compulsoriamente  a  exclusão  do  sobrenome  do  marido  do

nome da mulher. [...] Em boa hora o Código baniu a única hipótese de pena de

morte  fora  das  exceções  constitucionais,  pois  assegurou  direito  a  alimentos

mesmo ao cônjuge culpado pela separação.  (DIAS, 2016, p. 32). 

Por conseguinte, ante o exposto neste capítulo, podemos ensejar que a família evolui de

acordo com o momento social, cultural e jurídico. Desde a Roma antiga até os dias atuais, o Direito

de Família vigora na sociedade e esse perfil evolutivo, o qual trilhou-se do modelo patriarcal até o

modelo  socioafetivo,  se  define  pelo  caráter  de  relacionamento  existente  entre  os  membros  da

família. Toda essa análise em busca de encontrar um conceito para o termo família, se coaduna no

fato de que todo ser humano tem a necessidade constante de se agrupar de acordo com seus anseios,

desejos e com a livre manifestação da própria vontade, um dos princípios basilares do Código Civil

vigente. Nessa busca pela felicidade, a possibilidade de se formar uma instituição maior, ligada pelo

afeto, sem amarras sociais e culturais e reconhecida e protegida por lei, será o objeto de estudo do

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2: O Princípio da Afetividade e As Relações Homoafetivas 

Diante das mudanças trazidas pela Constituição de 1988 e com as novas formas de pensar

do  Direito  das  famílias  contemporâneo,  o  afeto  passou  a  ter  aplicação  principiológica  para  a

formação da entidade familiar e tem sua base constitucional no princípio da dignidade da pessoa

humana,  expresso  no  art.  1º,  inciso  III  da  nossa  Carta  Magna.  Acerca  dessa  temática,  cita  o

doutrinador Caio Mario da Silva Pereira:

O princípio jurídico da afetividade, em que pese não estar positivado no texto

constitucional, pode ser considerado um princípio jurídico, à medida que seu

conceito é construído por meio de uma interpretação sistemática da Constituição

Federal  e  é  uma  das  grandes  conquistas  advinda  da  família  contemporânea,

receptáculo  de  reciprocidades  de  sentimentos  e  responsabilidades.  Pode-se

destacar  um anseio  social  à  formação  das  relações  familiares  afetuosas,  em

detrimento da preponderância dos laços meramente sanguíneos e patrimoniais.

(PEREIRA, 2020, p 55)

Em relação ao Código Civil de 2002, o princípio do afeto está expressamente presente

apenas no que tange à guarda dos filhos, no art. 1583, §2º, I, ficando implícito na aplicação para a

formação  dos arranjos  familiares.  Dessa  forma,  apesar  da  falta  de  sua  previsão  expressa  na

legislação, percebe-se que a sensibilidade dos juristas é capaz de demonstrar que a afetividade é um

princípio do nosso sistema. Como é sabido, os princípios jurídicos são concebidos como abstrações

realizadas pelos intérpretes, a partir das normas, dos costumes, da doutrina, da jurisprudência e de

aspectos políticos, econômicos e sociais. Nesse ponto, segundo Flávio Tartuce (2013),  apesar de

algumas críticas contundentes e de polêmicas levantadas por alguns juristas,  não resta a menor

dúvida de que a afetividade constitui um princípio jurídico aplicado ao âmbito familiar, pois eles

estruturam  o  ordenamento,  gerando  consequências  concretas,  por  sua  marcante  função  para  a

sociedade. 

Portanto,  resta  claro  que  a  afetividade  constitui  um  “código  forte”  no  Direito

Contemporâneo, gerando alterações profundas na forma de se pensar a família brasileira. Assim

sendo, o presente capítulo irá expor acerca do conceito jurídico e filosófico do afeto no princípio da

afetividade e buscar compreender como ele atua no Direito das Famílias, bem como analisar de que

forma a união homoafetiva se perfaz nesse princípio tão importante para o seu reconhecimento

jurídico. 
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2.1  Conceito de Afeto:

O afeto, no Direito das Famílias, consiste na disposição de sentimentos que dão a uma

relação  afetiva  o  caráter  familiar.  Contudo,  deve  ficar  claro  que  o  afeto  não  se  confunde,

necessariamente, com o amor.  Afeto quer dizer interação ou ligação entre pessoas, podendo ter

carga positiva ou negativa. Como afirma o Civilista Flávio Tartuce (2013, p 12), “o afeto positivo,

por excelência, é o amor; o negativo é o ódio”. Obviamente, ambas as “cargas” estão presentes nas

relações familiares. 

Buscando  uma  Definição  abstrata  acerta  desse  termo,  o  filósofo  italiano  Nicola

Abbagnano (2007,  p  19)  diz  que “o  afeto  é  usado,  metafisicamente,  em sua maior  extensão e

generalidade, porquanto designa todo estado, condição ou qualidade que consiste em sofrer uma

ação sendo influenciado ou modificado por ela.” 

Nesse sentido, o afeto, como termo, alcança tanto emoções positivas, quanto emoções

negativas ao passo que ele, como princípio, atinge somente as emoções negativas provenientes das

emoções  positivas.  Tal  fato  decorre  da adaptação à  forma representada  pela  família,  já  que  se

originou e foi retirado pelos dispositivos legais, jurisprudência e doutrina acerca dessa tema. Por

isso, tornou-se comum, na doutrina contemporânea, afirmar que o afeto tem valor jurídico ou, mais

do que isso, foi alçado à condição de verdadeiro princípio geral. 

A literatura jurídica brasileira foi precisa ao contribuir no avanço dos contornos jurídicos

da afetividade, exercendo papel inovador nesta relevante temática. A nossa doutrina de Direito das

Famílias assimila juridicamente a afetividade e adota uma concepção eudemonista de família, sendo

a comunhão de afeto incompatível, atualmente, com um modelo único, matrimonializado. Nessa

linha, afirma Ricardo Calderón:

A família  contemporânea  vivencia  um processo  de  transição  paradigmática,

pelo  qual  se  percebe  um paulatino  decréscimo de  influências  externas  e  um

crescente espaço destinado à realização existencial afetiva dos seus integrantes.

No decorrer da modernidade, o espaço conferido à subjetividade e à afetividade

alargou-se e verticalizou-se a tal ponto que, no último quarto do século XX, já

era  possível  sustentar  a  afetividade  como  vetor  das  relações  pessoais..

(CALDERÓN, 2012, p 139) 

 Diante da importância da inserção do afeto para caracterizar as relações familiares, resta

claro que ele é um dos princípios bases do Direito contemporâneo das Famílias. Por fim, como uma

das consequências jurídicas, a afetividade contribuiu para o reconhecimento da união homoafetiva

como entidade  familiar  na  histórica  decisão  do  STF de  5  de  maio  de  2011,  publicada  no  seu
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Informativo  n. 625,  tema  que  será  abordado  com mais  detalhes  nos  próximos  capítulos  dessa

monografia. 

2.2 O Afeto e as Relações Homoafetivas:

Após um longo trajeto,  que se iniciou pela  negação absoluta de direitos,  passou pelo

tratamento como sociedade de fato e chegou ao enquadramento como família, o Direito Brasileiro

passou a tratar a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Isso se deu porque, o

princípio  da  afetividade,  como  exposto  no  subitem  anterior,  trouxe  uma  nova  roupagem  à

caracterização das  relações  familiares  que,  aliado as transformações  ocorridas  no transcurso da

modernidade,  desaguaram em uma sociedade com características  próprias  neste  século  XXI.  A

complexidade, a pluralidade e a constante mobilidade constituíram-se nas marcas do que se pode

chamar,  de  acordo com o sociólogo  Zygmunt  Bauman  (2004),  de  uma época  de  modernidade

líquida (para muitos uma condição pós – ou hiper – moderna) com influência na forma como se

desenvolvem os diversos relacionamentos.

 Destarte, na Constituição de 1988, o legislador sustenta o compromisso do Estado com

o cidadão baseado no Princípio da Igualdade e da Liberdade. Ao conceder proteção a todos, veda-se

a  discriminação  e  preconceitos  e  “assegura  o  exercício  dos  direitos  sociais  e  individuais,  a

liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o  desenvolvimento,  a  igualdade  e  a  justiça  como  valores

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. 

Com  isso,  em  que  pese  a  palavra  homossexualidade  ter  sido  interpretada  sob  viés

pejorativo  ao longo do tempo,  chegando ao fato  de ser  associada  à  doença  ou desvio e  sendo

inserida no rol de doenças médicas, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 1992, excluiu-a

desse rol, sendo, atualmente, entendida de acordo com a autora Joana Darc Rodrigues Costa (2016,

p.11) como uma “forma natural de ser expressar a sexualidade”. 

No entanto,  a  sociedade que  se  proclama defensora  da  igualdade,  muitas  vezes  é  a

mesma que ainda mantém uma posição discriminatória nas questões da homossexualidade. Nítida é

a rejeição social à livre orientação sexual. Em virtude do preconceito, tentou-se, por muito tempo,

excluir a homossexualidade do mundo do Direito. Mas imperativa sua inclusão no rol dos direitos

humanos fundamentais, como expressão de um direito subjetivo que se insere em todas as suas

categorias, pois ao mesmo tempo é direito individual, social e difuso. Nesse sentido, a doutrinadora

Maria Berenice dias induz que: 

O direito à homoafetividade se alberga sob o teto da liberdade de expressão.

Como garantia do exercício da liberdade individual, cabe ser incluído entre os

direitos de personalidade, precipuamente no que diz com a identidade pessoal e

a  integridade  física  e  psíquica.  Acresce  ainda  lembrar  que  a  segurança  da
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inviolabilidade  da  intimidade  e  da  vida  privada  é  a  base  jurídica  para  a

construção do direito à orientação sexual, como direito personalíssimo, atributo

inegável da pessoa humana. (DIAS, 2016, p 8-9) 

O  impedimento  de  tratamento  discriminatório  não  tem  exclusivamente  assento

constitucional. Como preceituam os §§ 2º e 3º do art. 5º da Constituição Federal, são recepcionados

pelo ordenamento jurídico os tratados e convenções internacionais objeto de referendo, constituindo

emenda constitucional. Ante tais normatizações, a ONU tem entendido como ilegítima qualquer

interferência na vida privada de homossexuais adultos, seja pelo princípio de respeito à dignidade

humana, seja pelo princípio da igualdade.

Todavia,  ainda  hoje,  parte  da  sociedade  se  permite  ser  guiada  por  pensamentos

conservadores, por exemplo, definir a homossexualidade como uma ameaça. O desconhecimento da

sua origem facilita esse tipo de orientação preconceituosa. No entanto, graças a avanços científicos,

descobertas condizentes ao campo da sexualidade foram desvendados: a orientação sexual, teria

sim,  origem  genética.  Ademais,  apesar  do  termo  "opção  sexual"  ser  bastante  empregado,  a

possibilidade de opção, nele subentendida, não seria possível. Apesar da natureza boa do homem, a

ignorância o corrompe. 

A origem do preconceito tem a ver com situações onde há o desconhecimento sobre

fatos; a origem da homossexualidade, por exemplo. A religião teve e tem um papel relevante para a

disseminação desse preconceito, pois seu livro norteador, a Bíblia, condena todos os homossexuais

ao  sofrimento  eterno.  Isso  evidencia  como  a  falta  de  conhecimento  favorece  para  o

desenvolvimento do preconceito e da discriminação entre o homem. A sexualidade não é escolha e,

sim, uma orientação. O conflito social que gera esse preconceito não é entre o bem e o mal, mas

entre o conhecimento e a ignorância. 

O fato é que não é possível, no campo jurídico, não reconhecer a união homoafetiva

como espécie de entidade familiar nos dias de hoje, uma vez que a comunhão de vida baseada no

amor, respeito,  reciprocidade,  lealdade e demais sentimentos que permeiam a vida conjugal são

igualmente partilhados por casais heterossexuais e homossexuais, sendo essa configuração familiar

mais  uma  dentro  de  tantos  arranjos  afetivos  reconhecidos  atualmente  que  merece  proteção  e

inclusão  no  nosso  ordenamento  jurídico.  Entendimento  este  reforçado  pelo  que  afirma  Maria

Berenice Dias ao dizer que:

A homossexualidade existe, é um fato que se impõe, estando a merecer a tutela

jurídica.  O estigma do preconceito não pode ensejar  que um fato social  não

disponha de efeitos jurídicos e não seja reconhecido. (DIAS, 2016, p 12)



21

CAPÍTULO 3: A União Homoafetiva no Poder Judiciário Brasileiro 

A  desinformação  acerca  dos  direitos  cíveis  e  constitucionais  decorrentes da  união

homoafetiva se faz presente no contexto social e científico uma vez que, como já citado, ainda não

há legislação que, expressamente, os regulem, ficando a cargo da jurisprudência e da aplicação de

analogias aos casos concretos pelo judiciário, o que poderia contribuir para a falta de segurança

jurídica, um dos princípios pilares de nossa Constituição Federal. 

Nessa linha,  afirma Tartuce (2020) que o termo família homoafetiva é perfeitamente

aceitável na doutrina majoritária civilista, sendo esta constituída por pessoas do mesmo sexo, tendo

sido a expressão união homoafetiva criada e difundida por Maria Berenice Dias, o que é de se

concordar  já  que  nossa  sociedade  é  plural.  Entretanto,  essa  questão  deságua  em  pontos  de

divergência, uma vez que a mesma sociedade que prega a isonomia é aquela que, por muitas vezes,

exclui  o  homossexual,  já  que  é  nítida  a  discriminação  em  função  da  livre  orientação  sexual,

principalmente por uma parte mais conservadora e religiosa, que não conseguem aceitar esteriótipos

e costumes diferentes daqueles pregados em sua “moral”. 

Por conta disso é que foi necessária a intervenção do judiciário para dar voz aos direitos

decorrentes de uniões homoafetivas, como reforça Flávio Tartuce:

(…) É notório, no campo jurisprudencial,  a decisão histórica do Supremo Tribunal

Federal,  do  dia  5  de  maio  de  2011,  que  reconheceu,  por  unanimidade,  a  união

homoafetiva  como entidade  familiar,  o  que  representou  uma  grande  revolução  no

sistema jurídico nacional, no julgamento da ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF. A decisão

compara a união homoafetiva à união estável, para todos os fins jurídicos, tendo efeito

vinculante e erga omnes. (TARTUCE, 2020, p.1798)

Nessa citação, percebe-se, claramente, a consolidação do entendimento acerca do direito

homoafetivo  em  nosso  ordenamento  jurídico,  já  que  a  União  Homoafetiva  foi  declarada

constitucional.  Mesmo que,  em virtude  do  próprio  preconceito,  haja  tentativas  de  exclusão  do

direito à formação de uma família por casais do mesmo sexo, por pura intolerância social, o poder

judiciário seguiu e segue firme na higidez de conceitos jurídicos e sua aplicação ao caso concreto.

Posto isto, é salutar a ideia de que se proponha uma discussão séria a respeito do tema

em voga,  que,  por  vezes,  sofrem afrontes  aos  princípios  constitucionais,  como  o  Princípio  da

Dignidade  da  Pessoa  Humana.  Desta  maneira,  este  capítulo  se  incumbirá  de  expor  como  que

evoluiu juridicamente o reconhecimento do casamento homoafetivo perante a Sociedade de Direito.
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Com isso  demostrar-se-á que  em que pese  a  ausência  expressa  de  sua  regulamentação,  nossos

Tribunais Superiores, em seu ativismo judicial, já reconhecem a união homoafetiva legalmente. 

3.1 Breve Histórico do Ativismo Judicial

O Poder Judiciário passou a ter um papel mais relevante com a derrocada de governos

absolutistas  e  a  posterior  instalação  de  Estados  liberais.  Nesse  contexto,  houve  a  difusão  da

separação de poderes como ideal a ser alcançado. Por conseguinte, nas palavras de Rogério Bastos

Arantes: 

A condição de poder político do Judiciário nos tempos modernos decorre de sua

capacidade de controlar os atos normativos dos demais poderes, especialmente

as leis produzidas pelo parlamento. Essa função, conhecida como judicial review

ou  controle  de  constitucionalidade  das  leis,  coloca  o  Judiciário  em  pé  de

igualdade  com  os  demais  poderes,  exatamente  naquela  dimensão  mais

importante  do  sistema  político:  o  processo  decisório  de  estabelecimento  de

normas (leis e atos executivos) capazes de impor comportamentos. Nos países

em que o Judiciário ou um tribunal especial pode ser acionado para verificar o

respeito das leis e dos atos normativos à Constituição, pode-se dizer que existe

um terceiro poder político de Estado, ao lado do Executivo e do Legislativo. Nos

países  em  que  essa  função  inexiste,  o  Judiciário  assemelha-se  a  um  órgão

público  ordinário,  responsável  pela  importante  tarefa  de  prestar  justiça  nos

conflitos particulares, mas incapaz de desempenhar papel político no processo

decisório normativo. (ARANTES, 2010, p 84) 

 O Poder Judiciário brasileiro,  atualmente,  é dotado de funções típicas e atípicas, de

acordo com o sistema de “checks and balances”, posição doutrinaria americana adotada no Brasil, a

qual, em uma breve síntese, nos diz que o judiciário pode atuar para além das suas funções típicas

quando necessário. Dessa forma, é por meio do controle de constitucionalidade que a ordem e a

coerência  do  sistema  normativo  é  garantida,  de  modo  que,  partindo  da  supremacia  e  rigidez

constitucional, haja conformidade entre as leis e seu fundamento de validade, que é a Constituição,

além de suprir as omissões legislativas em alguns casos, como é o nosso objeto de estudo.

Consoante à  lição de Luís Roberto Barroso (2009),  a ideia do ativismo judicial  está

associada  a  uma atuação mais  intensa  do Poder  judiciário,  na  concretização dos  valores  e  fins

constitucionais, com maior interferência no espaço dos dois poderes. Assim sendo: 
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O ativismo  judicial  é  caracterizado  pela  aplicação  direta  da  Constituição a

situações não expressamente contempladas em seu texto, e independentemente

da  manifestação  do  legislador  ordinário;  pela  declaração  de

inconstitucionalidade dos atos normativos emanados do legislador, com base em

critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Carna Magna

de  1988;  e  pela  imposição  de  condutas  e  abstenções  ao  Poder  público,

notadamente em matéria de políticas públicas. (BARROSO, 2009, p.75.) 

Esse  ativismo,  portanto,  está  ligado  ao  fenômeno  da  judicialização  da  política,

concorrendo uma série de fatores, para este fenômeno, tais como: um sistema político democrático;

a separação dos poderes; o exercício dos direitos políticos; o uso dos tribunais pelos grupos de

interesse; a inefetividade das instituições majoritárias,  a transferência dos poderes decisórios de

outros poderes ao Poder Judiciário etc.

 Ainda, é válido ressaltar que tal controle é também um meio para que as minorias não

tenham  seus  direitos  constitucionais  tolhidos  por  atos  normativos  do  Poder  Legislativo  e/ou

Executivo,  uma  vez  que  elas  próprias  podem acionar  os  órgãos  judiciais,  como  afirmado  por

Arantes: 

(...) adota fortemente o princípio liberal da contenção da maioria política, por

meio de um sistema ultradescentralizado de controle constitucional, que permite

às minorias políticas exercer poder de veto, invocando a Constituição contra leis

e atos normativos dos Poderes Legislativo e Executivo. 

(ARANTES, 2010, p 98) 

Portanto, mesmo que o Poder Judiciário não seja eleito, tal qual os Poderes Executivo e

Legislativo o são e, muitas vezes, não seja exatamente representativo da população, ele ainda sim

pode  e  deve  garantir  direitos  de  minorias,  ainda  mais  quando  não  há  a  prestação  legislativa

adequada e necessária.  Desse modo, haverá proteção aos direitos constitucionalmente previstos,

asseverando a supremacia da Constituição no Estado democrático de direito 

O ativismo Judicial é largamente questionado, uma vez que ele pode acarretar em uma

interferência excessiva do Poder Judiciário nos demais Poderes, ultrapassando os limites devidos de

sua  atuação,  mas  os  Juízes  e  tribunais,  ao  decidirem  uma  questão,  passam  por  uma  análise

interpretativa da legislação que permeia o caso. Essa interpretação pode-se dar de várias formas,

mas sempre respeitando os limites da referida legislação. Como Preceitua Ronald Dworkin em sua

obra “Levando os Direitos a Sério” (2002, p 59), “se os tribunais tivessem o poder discricionário
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para modificar as regras estabelecidas, essas regras certamente não seriam obrigatórias para eles e,

dessa forma, não haveria direito.” 

Em que pese as críticas, é incontestável que esse fenômeno se faz presente nos tribunais

brasileiros e, sobretudo, no STF, podendo se manifestar de diversas formas. Uma dessas maneiras é

a  chamada  interpretação  conforme  à  Constituição,  recurso  muito  utilizado  pelos  Ministros  da

Suprema  Corte  brasileira  quando  do  pedido  de  declaração  de  inconstitucionalidade  ou  de

constitucionalidade de determinado dispositivo legal e que serviu como base para o julgamento da

ADPF  132/RJ  e  da  ADI  4.277/DF,  ações  constitucionais  históricas  que  enquadraram  a  união

homoafetiva como espécie de entidade familiar que serão vistas ainda neste capítulo. 

3.2 ADPF 132 e ADI 4.277: O Julgamento

No  dia  05  de  maio  de  2011,  o  Supremo  Tribunal  Federal  julgou  a  Arguição  de

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade

(ADI) 4.277, as quais possuíam como objeto reconhecer a união estável para casais do mesmo sexo,

sendo as ações ajuizadas na corte, respectivamente, pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro à

época (Sérgio Cabral) e pela Procuradoria Geral da República. 

A ADPF 132/RJ buscava dar interpretação conforme à Constituição do art. 19, II e V e o

art. 33, I a X e parágrafo único, todos do Decreto-Lei nº 220, de 18.07.1975, do Estado do Rio de

Janeiro, que dispõe o Estatuto dos Servidores Civis desse estado, de forma que tais dispositivos

dizem respeito aos direitos dos familiares desses servidores públicos.

 O referido processo foi distribuído ao Ministro Ayres Britto, que determinou a requisição

de informações ao Governador e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e Tribunais de

Justiça  dos  Estados,  os  quais  demonstraram  que  a  jurisprudência  acerca  do  tema  não  estava

pacificada. 

Assim  sendo,  a  Procuradoria-Geral  da  República,  que  já  havia  se  manifestado

integralmente favorável ao pleito, havia proposto a Ação Direta de Constitucionalidade nº 4277 em

22/07/2009, com o intuito de ver reconhecida a união estável homoafetiva como entidade familiar

bem  como  a  extensão  dos  direitos  decorrentes  da  união  estável  heteroafetiva  à  união  estável

homoafetiva 

Devido à temática, ambos os processos foram julgados em conjunto, havendo, também, o

ingresso de vários “amicus curiae”, sendo que a maior parte deles pugnava pela procedência das
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ações. Dos poucos que requereram a improcedência da ação, ressalta-se manifestações no sentido

de que a lei seria taxativa na definição de união como aquela entre “homem e mulher”, de forma

que essa seria a definição legal do conceito de família. 

Dentre os argumentos contrários, houve a alegação falaciosa de que o reconhecimento da

união  homoafetiva  acarretaria  na  legalização  do  incesto  por  analogia.  A  lógica  utilizada  se

caracteriza como a intitulada “falácia do espantalho” pelos autores Ralph H. Johnson e John A.

Blair (1983, p 83), na qual “se refuta um argumento que não foi mencionado pelo opositor, em uma

visão deturpada deste”. Assim, emprega-se um argumento mais facilmente controverso (no caso, as

relações incestuosas) como se esse fosse o utilizado pelo antagonista do debate (como se aqueles

que defendessem o reconhecimento da união homoafetiva fossem a favor do incesto), de forma a se

tornar mais fácil essa impugnação. Essa argumentação é bastante perigosa, visto que tende a desviar

da discussão real. No caso em comento, fica claro que a finalidade foi também de infligir o medo na

sociedade, uma vez que a legalização das relações incestuosas não seria bem-vista socialmente. 

Importante  ressaltar  que,  atualmente,  muitos  discursos  se  utilizam  dessa  lógica

argumentativa, fugindo da verdadeira questão em debate, redirecionando o objeto da controvérsia.

Um exemplo que pode ser dado é aquele no qual o então presidenciável Jair Bolsonaro, ao ser

questionado sobre suas  afirmações  homofóbicas  no Jornal  Nacional  da Rede Globo,  respondeu

acerca do suposto “kit gay”, mostrando um livro que supostamente estaria no referido programa do

governo. Assim, desviou-se da questão real em debate, trazendo um argumento que, para ele, seria

mais facilmente refutável. (EL PAÍS, 2018).

Dessa forma, o referido julgamento teve o objetivo de dar amplitude à interpretação do

art. 1723 do Código Civil e do art. 226 da Constituição Federal, a qual permitiu o reconhecimento

legal  da  união  homoafetiva  como entidade  familiar. Os votos  dos  ministros  serão  analisados a

seguir.

3.2.1 Votos Proferidos Pelos Ministros do STF

Todos os dez ministros votantes no julgamento decidiram, por unanimidade, reconhecer

a união homoafetiva como entidade familiar, equiparando-se, assim, ao regime concernente à união

estável  entre  homem e  mulher,  regulado  no  art.  1.723  do  Código  Civil  Brasileiro.  A decisão

proferida pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e eficácia “erga omnes”. Nessa

esteira, faz-se necessário expor os votos dos ministros no julgamento da ADPF 132 e da ADI 4.277

bem como compreender os argumentos legitimantes desses votos que representaram um avanço, no

que tange à isonomia, para a comunidade LBTQIA+ perante a sociedade.
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Quanto às razões substanciais  que levaram ao acolhimento do pedido inicial,  restou

claro que não houve maiores divergências entre os Ministros, socorrendo-se todos dos princípios

constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade, liberdade, segurança jurídica, alegando

ainda a proibição de preconceito em razão do sexo insculpida como um dos objetivos da república e

a afetividade como fundamento das entidades familiares. 

Contudo, houve uma divergência quanto à forma para se chegar a este resultado, assim

como no enquadramento da união homoafetiva como união estável ou numa nova categoria de

entidade familiar, podendo os Ministros serem divididos em dois grupos, o primeiro grupo formado

pelos Ministros: Calos Ayres Britto (relator), Luiz Fux, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Marco

Aurélio, Celso de Mello, fez uso da interpretação conforme à Constituição, para excluir qualquer

interpretação do artigo 1.723 CC, no sentido de negar reconhecimento às uniões entre pessoas do

mesmo sexo, e portanto, reconhecem a inclusão das uniões homoafetivas na seara típica da união

estável. 

Outro  grupo  foi  formado  pelos  Ministros:  Ricardo  Lewandowski,  Cezar  Peluso  e

Gilmar Mendes, entendendo que não seria cabível a interpretação conforme, sendo a união entre

pessoas  do  mesmo  sexo  reconhecida  como  uma  nova  entidade  familiar,  e  na  falta  de

disciplinamento próprio aplicar-se-ia as regras  da união estável.  Para justificar a incidência das

regras próprias da união estável, Lewandowski e Peluso fazem uma aplicação analógica, já Mendes

se socorreu da teoria do pensamento do possível 

 Primeiramente, cabe tecer algumas considerações sobre os princípios da liberdade e da

igualdade,  ambos  assegurados  na  Constituição,  visto  que,  primordialmente,  o  debate  sobre  o

reconhecimento da união homoafetiva e demais direitos LGBTs é centrado em um “impasse” sobre

esses dois princípios. 

A liberdade, dentro dessa discussão, pode ser compreendida como a liberdade que cada

indivíduo possui de pensamento e crença, bem como de expressá-los. Assim, um indivíduo seria

livre para pensar, conforme sua religião e/ou convicção moral, que a união homoafetiva é errada,

bem como que o Estado não deveria assegurar nenhum direito àqueles que são LGBTQIA+, de

forma que apenas a união heteroafetiva seria legal no nosso ordenamento jurídico.

Nesse  mesmo  diapasão,  a  igualdade  pode  ser  definida  como  a  isonomia  entre  os

cidadãos,  de  modo  que  cada  indivíduo  do  Estado  tenha  as  mesmas  garantias  e  direitos,  não

importando sua orientação sexual. 
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Isto posto, qual seria a solução adequada para esse conflito? Permitir a prevalência da

liberdade,  uma  vez  que  há  um  grande  número  de  pessoas  que  tem  esse  pensamento,  ou  a

preponderância da igualdade, vedando assim a discriminação entre os indivíduos? O autor Ronald

Dworkin resolve o embate entre igualdade e liberdade pela primazia da igualdade ao alegar:

Faço essa afirmação ousada porque acredito estarmos hoje unidos na aceitação

do princípio igualitário abstrato: o governo deve agir para tornar melhor a vida

daqueles a quem governa, e deve demonstrar igual consideração pela vida de

todos. (...) Assim, quem pensa que a liberdade e a igualdade realmente entram

em conflito em algum momento deve pensar que proteger a liberdade significa

agir  de  modo que  não  demonstre  igual  consideração  por  todos  os  cidadãos.

(DWORKIN, 2011, p 168-169) 

O voto proferido pelo Ministro Relator Carlos Ayres Britto consubstanciou no direito à

igualdade, uma vez que enfatizou que a felicidade de pessoas de orientação homossexual só pode

realizar  de  maneira  homoafetiva,  da  mesma  forma  que  a  felicidade  de  pessoas  de  orientação

heterossexual se realizaria de maneira heteroafetiva e, apesar de o texto constitucional limitar a

união estável entre homem e mulher, o Ministro Relator interpretou-a com base na coerência, pois,

se assim não o fizesse, forçaria a própria Carta Magna incorrer “em discurso ‘indisfarçadamente’

preconceituoso  ou  homofóbico”,  nas  palavras  do  próprio  Ministro.  Sendo  assim,  entendeu  o

Ministro Relator que o artigo 1.723 do CC/2002 deveria ser interpretado conforme a Constituição,

excluindo qualquer forma que prejudique o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo

como entidade familiar. No voto do referido ministro: 

 Assim, interpretando por forma não-reducionista o conceito de família, penso

que este STF fará o que lhe compete: manter a Constituição na posse do seu

fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o

nosso  Magno  Texto  a  incorrer,  ele  mesmo,  em  discurso  indisfarçadamente

preconceituoso ou homofóbico. (STF, 2011, p. 42) 

Com isso, percebe-se que o Ministro Relator Ayres Britto buscou deixar claro em seu

voto que a proteção constitucional da família não adota um caráter cogente a ponto de limitar seu

âmbito apenas as relações heteroafetivas e consubstancia um entendimento de que não há como

limitar o conceito de família, não sendo o papel e nem tendo a intenção do poder constituinte de

fazê-lo  e,  de  acordo  com seu  voto,  homossexuais  e  heterossexuais  devem possuir  os  mesmos

direitos, uma vez que a isonomia precisa ser assegurada. Assim, também decorre o princípio que
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proíbe a discriminação, estando nele contido a vedação o preconceito por orientação sexual. Em

suas palavras: 

 Pois bem. O que distingue, do ponto de vista ontológico, as uniões estáveis,

heteroafetivas, das uniões homoafetivas? Será impossível que duas pessoas do

mesmo  sexo  não  tenham  entre  si  relação  de  afeto,  suporte  e  assistência

recíprocos? Que criem para si,  em comunhão, projetos de vida duradoura em

comum? Que se identifiquem, para si e para terceiros, como integrantes de uma

célula única, inexoravelmente ligados? A resposta a essas questões é uma só:

Nada  as  distingue.  Assim  como  companheiros  heterossexuais,  companheiros

homossexuais ligam e apoiam-se emocional e financeiramente; vivem juntos as

alegrias  e  dificuldades  do  dia-a-dia;  projetam  um  futuro  comum.  Se,

ontologicamente, união estável (heterossexual) e união (estável) homoafetiva são

simétricas,  não se  pode considerar  apenas a primeira  como entidade familiar.

Impõe-se,  ao  revés,  entender  que  a  união  homoafetiva  também  se  inclui  no

conceito constitucionalmente adequado de família, merecendo a mesma proteção

do Estado de Direito que a união entre pessoas de sexos opostos. Nesse diapasão,

a distinção entre as uniões heterossexuais e as uniões homossexuais não resiste

ao  teste  da  isonomia.  Para  tanto,  recorde-se,  novamente,  o  magistério  de

ROBERT ALEXY (ob. cit.,  p. 395 e seguintes), para quem, inexistindo razão

suficiente  para  o  tratamento  jurídico  diferenciado,  impõe-se  o  tratamento

idêntico. Não há qualquer argumento razoável que ampare a diferenciação ou a

exclusão das uniões homoafetivas do conceito constitucional de família. (STF,

2011, p 671-672) 

Uma última observação acerca do voto do Ministro Relator é que o autor indica o termo

família  como sendo  um substantivo  de  significação  mutável,  assim como muitos  julgadores  e

doutrinadores do direito defendem. Tal termo possui forma maleável, possibilitando a sua abertura

às práticas sociais e inovações que o tempo e a evolução cultural trouxeram e venham ainda a trazer

futuramente,  é  o  que  ficou evidente  ao  citar  que  “sem nenhuma ginástica  mental  ou  alquimia

interpretativa,  dá  para  compreender  que  a  nossa  Magna  Carta  não  emprestou  ao  substantivo

‘família’ nenhum significado ortodoxo ou da própria técnica jurídica” (2011, p 667). Recolheu-o

como sentido aberto que sempre portou como realidade do mundo do ser. 
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O Ministro Relator, portanto, embasou sua decisão com base na coerência. Sendo assim,

entendeu  Ayres  Britto  que  o  artigo  1.723  do  CC/2002  deveria  ser  interpretado  conforme  a

Constituição, excluindo qualquer forma que prejudique o reconhecimento da união entre pessoas do

mesmo sexo como entidade familiar, deixando um marco de proporções astronômicas a favor do

progresso e da igualdade. 

O Ministro Luiz Fux seguiu a mesma linha de argumentação o voto do Ministro Relator,

dando ênfase à importância dos direitos fundamentais, os quais expressaram os valores de uma

comunidade,  e  prosseguiu  afirmando  que  caberia  ao  Supremo Tribunal  Federal  a  isonomia  no

tratamento da União homoafetiva e heteroafetiva, uma vez que ambas as formas de uniões estáveis

incluem no conceito constitucional de família,  não podendo apenas a união estável entre casais

heterossexuais ser considerada uma entidade familiar. Em sua justificativa do voto favorável ao

reconhecimento jurídico da união homoafetiva, acabou por pontuar alguns fatos importantes para

esse reconhecimento, como, por exemplo: A homossexualidade ser um fato da vida,  ou seja, ela é

uma ocorrência comum, de forma que não há maneiras de se impedir que isso aconteça; é uma

orientação e não uma opção sexual, reafirmando o fato de que a ela não é uma doença ou problema;

Não é uma ideologia ou crença, de forma que ela não é um culto a um modo ou estilo de vida; Os

homossexuais constituem entre si relações contínuas e duradouras de afeto e assistência recíprocos,

com o propósito de compartilhar meios e projetos de vida,  do mesmo modo que qualquer casal

heterossexual e  o  fato  de  não  haver  qualquer  disposição  expressa  acerca  da  permissão  no

estabelecimento de uniões homoafetivas no nosso Ordenamento Jurídico não as proíbe, uma vez

que não existe, no direito brasileiro, vedação às uniões homoafetivas. Pode-se dizer, então, que tal

premissa é uma decorrência lógica das outras, visto que todos os indivíduos são iguais na República

Federativa Brasileira, destarte que uma lei e/ou artigo da Constituição discriminando alguém pela

orientação sexual seria inverossímil. 

Esses  exemplos  citados  pelo  próprio  Ministro  vão  ao  encontro  da  igualdade  dos

homossexuais quanto indivíduos, devendo sempre serem relembrados quando algum direito LGBT

estiver em discussão.

Prosseguindo  nos  votos,  a Ministra  Cármen  Lúcia  defendeu  os  direitos  dos  casais

homoafetivos e iniciou seu voto alegando que “todas as formas de preconceito merecem repúdio,

seja por parte das pessoas e mais ainda os juízes do Estado Democrático de Direito” (2011, p 74),

repudiando, assim, todas as formas de preconceitos em uma sociedade democrática.  A Ministra

afirmou que uma república põe que o bem de todos tem que ser promovido sem preconceito e sem
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forma de discriminação, não devendo os casais do mesmo sexo ser desigualado em sua vida e seus

direitos.

Segundo  a  Ministra  (2011),  é  preciso  levar  em  consideração,  quando  se  realiza  a

atividade interpretativa, a compreensão da Constituição como um conjunto de valores. Desse modo,

Cármen Lúcia reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar. Ainda, atentou-se para a

utilização do direito fundamental à liberdade em uma acepção diferente daquela aqui já tratada. O

próprio Dworkin (2011) afirma que há várias acepções de liberdade, sendo que, no voto da Ministra

Cármen Lúcia, “a liberdade deve ser compreendida como a liberdade de ser e viver como quiser,

protegida pelo princípio da igualdade”. (Ibidem, p. 111-112).

O Ministro Ricardo Lewandowski seguindo a diante os votos, entendeu, em sua decisão

que não seria possível incluir a união homoafetiva em nenhuma das espécies de família descritas no

rol do art. 226 da CRFB/88, e sim como uma nova modalidade de entidade familiar. Lembrou ainda

o Ministro que tais uniões constituem “uma realidade fática”, não sendo vedada pelo ordenamento

jurídico, devendo o Direito conhecê-las. Porém, o instituto que mais se aproxima de tais relações é a

união estável entre o homem e a mulher, que por uma interpretação sistemática da Constituição

Federal, deveria ser aplicada as uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

Com breve digressão histórica acerca da definição de família e da discussão entabulada

pela Assembleia Constituinte quando da concepção do dispositivo constitucional, na qual teria sido

estipulado que a união estável encerraria apenas a união heteroafetiva. Contudo, esse argumento é

questionável, pois a intenção de cada legislador não é um bom parâmetro para se interpretar uma

lei,  haja  vista  que  há  muitas  variáveis  que  inferem  no  processo  constituinte  e/ou  legislativo.

Ademais, essa interpretação deve ser observada pelo viés do direito como integridade, envolvendo

todo o processo político que cerca a origem da legislação, como afirma Dworkin (1999) em sua

obra o “Império do Direito”. 

O Ministro Joaquim Barbosa, ao votar, ressaltou que o texto constitucional fornece total

amparo para essas uniões, não estando descritas apenas art. 226, § 3º da nossa Carta Magna, pois a

Constituição é bem clara ao garantir os direitos fundamentais. Para ele, o Direito não acompanhou

as mutações sociais em esfera global, e que o ordenamento jurídico brasileiro nem cita e nem proíbe

o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, muito pelo contrário, busca mitigar toda

forma de preconceito e estabelecer a justiça social entre todos. 
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O Ministro votou pela procedência dos pedidos, defendendo a necessidade da Justiça

em corrigir uma situação prática para a qual não há previsão legal. O ministro afirmou que “o não

reconhecimento da união homoafetiva simboliza a  posição do Estado de que a  efetividade dos

homossexuais não tem valor e não merece respeito social” (2011, p 116-120).

Nas fundamentações finais de seu voto, alegou existir uma situação de descompasso em

que o direito não foi capaz de acompanhar as profundas mudanças sociais, pois relacionamentos

entre pessoas do mesmo sexo sempre existiu na sociedade, sendo, portanto, uma realidade social

fática, merecedora de devido amparo legal.

 O  Ministro  Gilmar  Mendes  também  foi  favorável  reconhecimento  das  uniões

homoafetivas e, segundo ele, “a ideia de opção sexual está contemplada na ideia de exercício de

liberdade e do direito de cada indivíduo de autodesenvolver sua personalidade” (2011, p 161) Para

Mendes, o Supremo é uma “Corte Constitucional” que protege e garante os direitos fundamentais e

também das minorias, não podendo calar-se diante da lacuna deixada pelo legislativo, uma vez que

a Constituição não negativisa a existência da união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

A  fundamentação  do  voto  do  Ministro  foi  bem  precisa  ao  expor  que  o  não

reconhecimento  dos  direitos  aos  casais  do  mesmo  sexo  importaria  em  discriminação,  algo

intolerável no nosso modelo constitucional. O Ministro ainda rebateu as críticas ao ativismo judicial

afirmando que “É dever do Estado a proteção, e é dever da Corte dar essa proteção se ela não foi

engendrada ou concebida pelo órgão competente” (2011, p 178).

O voto do Ministro acima corrobora o entendimento que, diante de uma omissão estatal

em reconhecer direitos fundamentais dos cidadãos, cabe ao Poder Judiciário efetivar esses direitos,

sendo o ativismo judicial um meio para concretização dos direitos do povo e esse ativismo presente

principalmente na mais alta cúpula do poder judiciário: o STF, o qual tem o papel de uniformizar a

jurisprudência,  elucida  controvérsias  criando  precedentes  de  efeito  vinculante  que  deverão  ser

observados pelas demais tribunais do país. Dessa forma, essa fala reforça o papel legítimo do STF

na resolução dessa demanda, que trata de um direito fundamental básico de uma minoria. 

Dando prosseguimento a votação, o Ministro Celso de Mello assinalou que o presente

julgamento  seria  um marco  histórico  no  país,  representando  um avanço  significativo  contra  o

preconceito no Brasil, não podendo ninguém, muito menos os juízes, fechar os olhos para essa nova

realidade, revelando que a presente ação tem por base os princípios fundamentais. 
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Nesse  sentido,  reconheceu  a procedência  das  ações  constitucionais,  no  sentido  de

reconhecer as uniões homoafetivas, com idêntico efeito vinculante, às uniões heteroafetivas em seus

direitos e deveres. Segundo o Ministro o Supremo, estaria “viabilizando a plena realização dos

valores da liberdade, da igualdade e da não-discriminação, que representam fundamentos essenciais

à configuração de uma sociedade verdadeiramente democrática” (2011, p 250).

O voto do citado Ministro teve como base a incidência dos princípios da igualdade,

liberdade, não discriminação, segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que é o

direito à busca da felicidade e fez breve digressão histórica acerca de como o direito encarou a

homossexualidade ao longo dos tempos.  No caso em questão,  compreendeu não haver lacunas,

defendendo, também, o ativismo judicial,  diante da omissão do Estado na regulação do referido

tema.

O Ministro Marco Aurélio Mello também foi favorável ao reconhecimento da união

estável para casais homoafetivos. De acordo com o Ministro, fazendo-se uma leitura integral da

Constituição, infere-se que não há espaço para discriminação, logo, a equiparação dos direitos de

todos os cidadãos mostra-se de rigor.

Em sua fundamentação Mello (2011), por sua vez, evoca um traço importante que cerca

o debate de direitos homoafetivos: a violência. A alta taxa de homicídios de homossexuais mostra a

necessidade de protegê-los não só por meio de legislação específica,  mas também por meio de

políticas públicas. Recorrendo a um contraponto interessante, o Ministro explicita que Direito e

Moral são anexos, uma vez que, na visão do Ministro, o Direito sem Moral permitiria absurdos

(como o Holocausto) e o Direito totalmente subordinado à moral admitiria situações em que o

fundamentalismo religioso imperaria.

Por fim, o Ministro pontuou que não há óbices na Constituição para o reconhecimento

da união estável entre pessoa do mesmo sexo como uma entidade familiar, pois basta apenas a

constituição de vida comum regida pelo afeto, seguindo  a linha da discussão atual em direito de

família, na qual a afetividade é expressão importante na constituição da entidade familiar. 

A Ministra Ellen Gracie, em seu voto, fez menção ao conceito de família apontando que

esta exige “a durabilidade da relação, a não clandestinidade e a continuidade, além da ausência de

impedimento”  (2011,  p  301).  Utilizando-se  das  palavras  do  premiê  espanhol  Luis  Zapatero,  a

Ministra esclareceu que “não estamos legislando para pessoas distantes e desconhecidas, estamos

alargando as oportunidades de felicidade para nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos
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amigos e nossa família”(Ibidem p. 318). Ressaltou ainda Ellen Gracie que uma sociedade decente é

uma sociedade que não humilha seus integrantes. 

O último voto foi o do Ministro Cézar Peluso, Presidente do STF à época, que votou

pela procedência das ações. Relembrou o Ministro que o caso se trata de uma lacuna deixada pelo

legislativo e que para preenchê-la deveria utilizar analogicamente o instituto da união estável, por

similitude das duas entidades familiares. Explicou ainda que o art. 226 da CF deve ser visto como

um rol exemplificativo e não taxativo, permitindo a inclusão de outras formas de família. 

Defendeu a existência de lacunas, tal qual afirmado anteriormente, aplicando a analogia

para resolver a demanda. Ainda, afirma que essa analogia deve utilizada por se tratar de semelhança

entre os institutos (união homoafetiva e união heterossexual) e não por causa da igualdade entre

eles, o que parece ser uma visão deturpada, pois qual seria a disparidade, no plano constitucional,

desses  institutos?  A  nossa  Carta  Magna  é  bem  clara  ao  declarar  que  todos  somos  iguais,

independente de raça, cor, sexo e/ou orientação sexual, fazendo com que a distinção entre essas

uniões estáveis não tenha sentido. Encerrando a sessão, Peluso convocou o Congresso Nacional

para regulamentar a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

À guisa de observação, o Ministro Dias Toffoli declarou-se impedido de se posicionar,

pois atuou no processo quando era da Advocacia-Geral da União. 

 Diante dessa breve análise dos votos do julgamento da ADI 4277 e da ADPF 132,

entende-se, então, que o Supremo Tribunal Federal efetivou seu papel de guardião da Constituição e

de seus princípios, uma vez que o Poder Legislativo foi demasiadamente omisso nesse quesito,

deixando de efetivar direitos fundamentais dos casais que optaram por escolher parceiros do mesmo

sexo. Vale ressaltar que o ativismo utilizado no STF foi o revelador, aquele que se caracteriza pelo

fato  de  usar  princípios  como  fundamento  de  uma  inovação  do  direito.  Assim,  corrobora-se  o

entendimento  de  que  o  ativismo  judicial  serve  como  um  meio  de  concretização  dos  direitos

insculpidos no texto Constitucional.

 Por conseguinte, todos os Ministros que participaram do julgamento foram favoráveis

ao reconhecimento da união estável homoafetiva. Dessa forma, é inegável que esse julgamento foi

histórico na proteção dos direitos LGBTQIA+, uma vez que seria sem fundamentação alguma negar

direito  de gente só por ser diferente,  seria  o mesmo de fazer com que essas pessoas vivessem

escondidas e com medo e em inferioridade só por amar diferente, por que há várias formas de amar,

e cada ser humano ama quem, quando, e da forma que se sentir feliz. 
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CAPÍTULO 4: Desdobramentos da Decisão do STF Acerca da Procedência do

Reconhecimento Judicial da União Homoafetiva.

A consolidação do entendimento acerca do direito homoafetivo em nosso ordenamento

jurídico, diante do julgamento da ADI 4277 E ADPF 132, restou clara após a união estável entre

pessoas  do  mesmo  sexo  ser  declarada  constitucional.  Mesmo  que,  em  virtude  do  próprio

preconceito, haja tentativas de exclusão do direito à formação de uma família por casais do mesmo

sexo, por pura intolerância social, o poder judiciário seguiu e segue firme na higidez de conceitos

jurídicos e sua aplicação ao caso concreto.

Em  complemento  ao  que  foi  exposto  acima,  Paulo  Roberto  Iotti  Vecchiatti  (2020)

entende que o julgamento do REsp 1183378/RS pela 4ª Turma do STJ, em 25 de Outubro de 2011,

no  qual  se  formou  precedentes  nessa  corte,  afirmou  ser  juridicamente  possível  o  casamento

homoafetivo,  sendo  uma  evolução  paradigmática,  absolutamente  coerente  com  o  espírito

emancipatório  e  não  discriminatório  de  nossa  Constituição  Federal,  a  qual,  à  luz  da  notória

constitucionalização do Direito Privado. 

Dois anos após a ADI 4.277/DF, a fim de confirmar o entendimento do STF e sanar as

divergências interpretativas decorrentes do mesmo, em 14 de Maio de 2013, o Conselho Nacional

de Justiça (CNJ) emitiu a resolução nº 175 (2013), regulamentando o casamento homoafetivo e

impedindo que autoridades se recusassem a realizar quaisquer etapas referentes ao casamento civil,

inclusive a facilitação da conversão de união estável no mesmo entre pessoas do mesmo sexo. 

Reforçando a doutrina civilista  e a  jurisprudência acerca do tema,  a  VII  Jornada de

Direito  Civil,  realizada  pelo  Conselho da  Justiça  Federal  (2015),  aprovou-se enunciado nº  601

segundo o qual é existente e válido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa aprovação

reforçou  a  segurança  jurídica  dada  aos  julgados  referentes  a  essa  temática,  sendo  mais  uma

conquista para a comunidade LGBTQIA+. 

Neste  quarto  e  último  capítulo  dessa  monografia,  serão  analisados,  brevemente,  o

posicionamento e do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Superior Tribunal de Justiça – STJ

bem como o entendimento pacificado de doutrinadores civilistas que corroboraram para a emissão

do Enunciado n. 601 (2015) acerca do reconhecimento da união homoafetiva, além da facilitação da

conversão dessa união no casamento civil,  fechando toda essa exposição bibliográfica descritiva

acerca do tema proposto e caminhando para a conclusão dessa ilustre pesquisa.
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4.1 A Resolução nº 175 do CNJ e Seu Recebimento:

Inicialmente, cabe ressaltar qual a função do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Trata-

se de Órgão Administrativo auxiliar do Poder Judiciário, criado a partir da Emenda Constitucional

nº  45,  encontrando-se  na  mesma  linha  de  hierarquia  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Ao  CNJ

“compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário além de fiscalizar o

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além dê outras atribuições que lhe

forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura”. 

Dessa forma, as Resoluções editadas por este órgão administrativo não possuem caráter

vinculante,  servindo  apenas  como  um  norte,  uma  orientação  de  um órgão  de  caractere

administrativo e não jurisdicional, e por tanto, suas atuações no Poder Judiciário dize relação com a

regulação,  controle  e  Administração  das  atuações,  orçamentos  e  em  geral  qualquer  coisa

administrativa que executo o Judiciário.

Em 14 de Maio de 2013, foi editada a Resolução nº 175 por este Órgão administrativo,

levando em conta o julgamento do STF, como já explanado anteriormente. Tal Resolução obrigada

os  cartórios  a  celebrarem  o  casamento  homoafetivo,  bem  como  converter  a  união  estável

homoafetiva em casamento civil.

A finalidade dessa Resolução era por fim às questões controversas que surgiram após a

decisão do STF retratado no capítulo anterior, uma vez que houve divergência entre os próprios

Ministros  quanto  à  extensão  do  reconhecimento  da  união  homoafetiva.  Desse  modo,  houve  a

ampliação dos direitos e deveres do casamento e união heteroafetiva aos casais homoafetivos.

Um grande exemplo de progresso favorável às famílias LGBTQIA+ foi regulamentação

da adoção homoparental  após a  edição dessa Resolução.  Entretanto,  mesmo com a emissão da

referida  Resolução,  a  sua  eficácia  e  aplicação  foram  questionadas  devido  à  competência

administrativa  do  órgão,  sem  caráter  legislador,  resultando  em  impetrações  de  Mandados  de

Segurança, sob a justificativa de ferimento de direito líquido e certo à discussão da matéria na ceara

do poder legislativo. Ocorreu que tal questionamento caiu por terra diante da súmula do STF nº 266,

a qual preceitua que não cabe Mandado de Segurança contra Lei em tese. Porquanto, de acordo com

o entendimento do STF, o CNJ não havia usurpado de suas competências constitucionais, já que vê-

se no texto constitucional que o Conselho poderá adotar medidas ao exato cumprimento da Lei.

Essa atitude do CNJ deve-se ao fato da morosidade do Poder Legislativo em editar leis,

tendo o Poder Judiciário, por vezes, através de um posicionamento proativo, o ativismo judicial,

fato que o destaca na sociedade em situações das mais diversas demandas em todo país e não seria

diferente  em  relação  ao  reconhecimento  do  casamento  homoafetivo,  o  autorizando  perante  os

cartórios do país. Nas lições de BARROSO: 
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(...)  o  ativismo judicial  é  uma  atitude,  a  escolha  de  um modo específico  e

proativo  de  interpretar  a  Constituição,  expandindo  o  seu  sentido  e  alcance.

Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de

um certo descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que

as  demandas  sociais  sejam atendidas de maneira  efetiva.  (BARROSO, 2009,

p.6) 

No caso específico do casamento homoafetivo, nota-se que, apesar de o judiciário ter,

ativamente, regulamentado esse direito ao instituto, ele ainda está ameaçado devido a falta de uma

norma jurídica que venha a dar sustentabilidade ao direito adquirido através do ativismo judicial,

visto que uma Resolução do CNJ não garante força cogente que venha vincular o Poder Judiciário

ao seu julgo. Por outro lado, o Ministério Público, também, não se submete ao controle do CNJ,

sendo órgão independente constitucionalmente, podendo divergir do entendimento dado através da

Resolução 175. 

Outro ponto a ser abordado, diz respeito à resistência de nosso legislativo em assentir

juridicamente  a  legalidade  do  casamento  homoafetivo,  visto  que  o  assunto  ainda  rende  muita

discussão no mundo jurídico e de sobremaneira, na vertente conservadora de nossa elite política, já

que  as  bancadas  que  compõem  nosso  Congresso  Nacional  representam,  justamente,  essa  elite

nacional,  que  se  baseia  no  fenômeno  da  dominação  tradicional  e  do  patriarcalismo através  de

décadas de história. Essas elites tradicionais, que se estruturam nos costumes e tradicionalismos, são

verificadas  pela  existência  de  poderes  nas  diversas  esferas  de  dominação  econômica,  social  e

política de nossa sociedade, sendo constadas através das denominações pelas quais são conhecidas

historicamente: bancada da Bíblia, bancada da Bala, bancada Ruralista, etc. 

Após o considerado anteriormente, podemos enfatizar que tais grupos políticos, que são

maioria nas casas legislativas, representam interesses das elites de poder no Brasil, o que vem a

enfraquecer  em  grau  considerável  a  luta  das  minorias,  sobretudo  do  grupo  LGBTQIA+.  Um

exemplo disso foi a ADI 4966 (2013), impetrada pelo PSC (Partido Social Cristão), que faz parte da

Bancada Evangélica, que visava tornar inconstitucional o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 

Essa ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 4966, ajuizada em 30 de maio de 2013,

teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade da Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013,

criada  pelo  Conselho Nacional  de  Justiça  –  CNJ,  sob  alegação  de  “usurpação  da  competência

normativa do CNJ, violando o devido processo legislativo e a separação de poderes” (2013, [s.p]). 
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Questionando a mesma resolução, o PSC impetrou o Mandado de Segurança (MS) 32077,

distribuído ao ministro Luiz Fux. O relator extinguiu o processo, sem resolução do mérito,  por

considerar incabível mandado de segurança contra lei em tese. 

Ocorre que há projetos de Lei existentes sobre a matéria no Congresso Nacional, visando

a regulamentação do casamento homoafetivo, porém nenhum deles até os dias atuais foi votado,

mostrando a faceta conservadora de nosso Legislativo sobre o tema, consoante à Resolução 175,

fazendo com que o Judiciário viesse a se manifestar positivamente sobre a demanda, gerando direito

aos casais gays que querem realizar seu casamento em cartório, em igualdade de direitos com os

casais ditos heteroafetivos. 

Após essas considerações, fica patente que houve pouca mobilização social em prol da

aprovação do casamento homoafetivo através de um processo legislativo, e a decisão do Supremo

Tribunal  Federal  no julgamento da ADPF 132 e da ADIN4277 foi  quem motivou a edição da

Resolução 175. O que podemos enxergar com isso? Que o direito concedido pode ter sido a título

precário, pois apesar da decisão do STF, em sede de julgamento de ADI ter efeito vinculante e

eficácia erga omnes, uma nova decisão sobre o assunto de validade do casamento homoafetivo,

pode afetar direitos adquiridos, pois havendo um novo entendimento, acarretaria também, um novo

efeito vinculante e nova eficácia erga omnes. 

4.2 Entendimentos do STJ pré e pós julgamento da ADI 4277 E ADPF 132:

 A linha evolutiva do entendimento do STJ acerca do tema união homoafetiva pode ser

sintetizada  da  seguinte  forma,  que  também  abarcou  o  casamento  civil  e  a  adoção  conjunta

juntamente com seu atual entendimento sobre o caráter jurídico-familiar das uniões homoafetivas: 

Em  seus  primeiros  julgados  sobre  o  tema,  o  STJ  enquadrou  a  união

homoafetiva como uma mera “sociedade de fato” e  não como união estável,

muito embora não tenha se dignado a explicar qual seria a “diferença” entre a

união heteroafetiva e a união homoafetiva de sorte a “justificar” a discriminação

desta relativamente àquela consubstanciada na negativa do regime jurídico da

união estável a ela (homoafetiva). Tal postura começou a mudar com julgado do

ano de 2008, que reconheceu o cabimento da analogia para reconhecimento da

união estável homoafetiva, e a viragem da jurisprudência do STJ ocorreu em

definitivo  no  ano  de  2011,  com  diversos  julgados  que  consolidaram  esse

entendimento. (VECCHIATTI, 2019, p. 597) 
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O caso que chegou ao STJ em 1998 e marcou historicamente uma decisão favorável

acerca do tema  foi a decisão proferida no REsp 148.897/MG (04ª Turma, Relator Ministro Ruy

Rosado de Aguiar, DJ de 06.04.1998), decisão em que o STJ foi conivente com o entendimento de

que a união entre pessoas do mesmo gênero poderia ser enquadrada como “sociedade de fato”.

Entretanto, houve a falta de divulgação da repercussão do referido precedente, de reconhecer direito

de “herança” a casais homoafetivos, pois o tema abarcado naquele decisium competiam ao Direito

das Obrigações e, não, ao Direito das Famílias.

 Desse Recurso especial em diante, diversos casos sobre o tema aterrissaram no Superior

Tribunal de Justiça, e pode-se perceber uma oscilação na forma de julgar, uma vez que, por mais

que alguns acórdãos tenham sido favoráveis aos direitos dos casais homoafetivos, outros, em sua

maioria ainda negavam esses direitos. Tal fato, nas palavras do autor Edilson Moreira (2017, p 136-

138),  serviu  de exemplo  do “’heterossexismo estrutural’ que assola  a  sociedade no âmbito das

famílias – no sentido de uma não-intencional discriminação decorrente de padrões sociais, como a

doutrina  do  Direito  Antidiscriminatório  bem  explica”.  Nas  palavras  de  Paulo  Roberto  Iotti

Vecchiatti, complementando a ideia de Moreira, 

Algo  que  tem  como  efeito  a  consagração  de  uma  discriminatória

heteronormatividade no Direito das Famílias, ao exigir uma ‘heterossexualidade

compulsória’  da  união  afetivo-sexual  em  questão  para  que  a  mesma  fosse

reconhecida como família. (VECCHIATTI, 2020, p 10) 

Contudo,  no AgRg no REsp 805.582/MG (04ª Turma,  Relatora Ministra  Maria Isabel

Gallotti,  DJe de 08.08.2011), meses antes do STF julgar a ADI 4277 e a ADPF 132, teve-se a

primeira consolidação do entendimento de que “não seria juridicamente impossível o pedido de

reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo”. Assim, a regulamentação judicial,

por analogia, das famílias homoafetivas seria a medida cabível, para garantir as proteções legais a

elas  devidas,  por  força  do  princípio  da  igualdade,  afastando-se,  portanto,  a  carência  de  ação

anteriormente decretada. 

Dois meses após o supracitado REsp, o julgamento favorável, unanimemente, do STF

acerca da união homoafetiva foi decisivo para o término dos debates no STJ sobre o tema, pois

quem ainda resistia ao reconhecimento do status jurídico familiar das uniões homoafetivas retificou

seu posicionamento,  em respeito  à  decisão da  Suprema Corte  – cujos  fundamentos  auxiliaram,

também, no reconhecimento do STJ do direito ao casamento civil homoafetivo. 
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Prova disso foi o julgamento do REsp 1.183.378/RS (4ª Turma, Relator Ministro Luís

Felipe Salomão, j. 20 e 25.10.2011, DJe de 01.02.2012), no qual a corte reconheceu o direito de

casais homoafetivos consagrarem sua união afetivo-sexual pelo casamento civil, independente de

prévia união estável. Em sua fundamentação, o Ministro Relator alegou que a Constituição Federal

consagra o princípio do polimorfismo familiar, superando a posição das Constituições pretéritas,

que  limitavam  a  proteção  especial  do  Estado  apenas  à  família  matrimonializada.  De  forma

emblemática, sobre o casamento civil, afirmou-se que, com a Constituição Federal de 1988, “não

houve uma recepção constitucional do conceito histórico de casamento, sempre considerado como

via única para a constituição da família e, por vezes, um ambiente de subversão dos ora consagrados

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana”. 

Continuou o aresto, aduzindo que o que se protege, hoje, não é o casamento civil, como

um fim em si mesmo, mas a “proteção da pessoa humana em sua inalienável dignidade”, o que

“impede se pretenda afirmar que as famílias formadas por pares homoafetivos sejam menos dignas

de proteção do Estado, se comparadas com aquelas apoiadas na tradição e formadas por casais

heteroafetivos” 

Portanto,  a  ausência  de  dispositivo  legal  que  vede  expressamente  o  casamento  entre

pessoas  do  mesmo  sexo  dá  margem  para  que  ele  seja  possível,  conforme  interpretação

constitucional, trata-se de basilar lógica de Direito Privado, consagrada na teoria kelseniana, tendo

como precursor Hans Kelsen, positivada no artigo 5º, II, da Constituição Federal, segundo a qual

aquilo que não é “expressamente proibido, tem-se por permitido” (2007, p. 270). 

Destarte, em que pese os entendimentos iniciais do STJ terem adotado uma tendência

manifestamente incompatível com essa lição basilar do Direito, que contraria o que se ensina em

quaisquer manuais ou cursos de Direito Civil e Hermenêutica Jurídica em geral, após o Supremo ter

se manifestado a favor da união entre pessoas do mesmo sexo, essa exegese do STJ sofreu uma

mudança,  digamos,  radical.  Por  isso,  considera-se  importantíssima  a  afirmação  de  que  os

dispositivos  legais  que  utilizam a expressão  “entre  o homem e a  mulher” ou equivalentes  não

proíbem a união homoafetiva e cabe ao judiciário moldar à vida real, ao cotidiano social, o qual está

em constante mudança, os novos sentidos dados a esses dispositivos legais sem que eles se alterem.

4.3 A VII Jornada de Direito Civil e a Aprovação do Enunciado Nº 601

As Jornadas de Direito Civil são congressos acadêmicos de Direito realizados pela Justiça

Federal brasileira, com o objetivo de promover debates entre juristas em questões não esclarecidas

do  Direito  Civil  e  consolidar  as  principais  doutrinas,  através  da  formação  de  enunciados,  que
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poderão ser utilizadas na resolução de processos no direito brasileiro. A Justiça Federal descreve as

jornadas como uma forma de prestação de serviço social que à sociedade brasileira, na medida em

que permitem o aperfeiçoamento da ordem e segurança jurídica.

Essas Jornadas Civilistas surgiram por iniciativa do então Ministro do Superior Tribunal

de Justiça e jurista Ruy Rosado de Aguiar. A partir da experiência argentina, foi adotado um sistema

de aprovação de enunciados, visando a elucidar o conteúdo do nosso Código Civil de 2002

Os enunciados aprovados constituem um seguro roteiro de interpretação da nossa Lei

Civil  de  2002,  representando  uma  tentativa  de  preenchimento  e  interpretação  das  inúmeras

cláusulas gerais consagradas pela nova codificação privada diante da omissão, por vezes, do poder

legislador. Como salienta o próprio Ministro Ruy Rosado de Aguiar: 

Os enunciados  aprovados  constituem um indicativo  para  a  interpretação  do

Código  Civil,  estando  todos  diretamente  relacionados  a  um  artigo  de  lei,  e

significam o entendimento majoritário das respectivas comissões, nem sempre

correspondendo à proposição apresentada pelo congressista. 

(AGUIAR, 2005, p. 9) 

Como preceitua Flávio Tartuce (2020), além dessa vertente doutrinária, as Jornadas de

Direito Civil tornaram-se o mais importante evento do Direito Privado brasileiro. Congregam as

mais diversas gerações de civilistas, possibilitam o diálogo aberto e democrático entre profissionais

das mais diversas áreas, chegando a despertar até o interesse de juristas de outros países.

Dessa forma, extrai-se das interpretações legitimadas pelos órgãos julgadores, no evento

da jornada de direito,  com a participação de juristas, a qual poderá servir de amparo acerca de

determinadas questões na esfera jurídica, inclusive para auxiliar nas próximas determinações legais

e  que  tem  como  propósito  de  ser  coadjuvante  na  uniformização  dos  julgados,  os  famosos

enunciados do Direito Civil.

 São inúmeros os órgãos que debatem, votam e aprovam a redação dos enunciados que

possuem pontos duvidosos ou de difícil interpretação, sejam esses existentes nas leis, doutrinas ou

súmulas. Dentre os mais conhecidos estão os enunciados do ENFAM (Escola Nacional de formação

e aperfeiçoamento de magistrados), do CJF (Conselho da Justiça Federal),  do FONAJE (Fórum

Nacional  de  Juizados  Especiais)  e  do  FPPC (Fórum Permanente  de  Processualistas  Civis).  No

encontro realizado por esses órgãos, é determinado que apenas com a unanimidade dos votos dos

processualistas presentes é que existirá a legitimidade do enunciado, assim como a mesma regra

valerá em caso de alteração de enunciado já existentes 
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Nesse sentido, ainda nos ensinamentos do doutrinador Flávio Tartuce (2020), o enunciado

passa a  ser  apenas um conjunto de diretrizes  com o intuito  de estabelecer  um padrão aos  atos

processuais executados pelos juízos integralmente, mas de forma alguma tem poder de substituir as

normas vigentes, sendo uma ótima ferramenta de orientação aos magistrados. 

Na VII Jornada de Direito Civil, realizada em 28 e 29 de Setembro de 2015, em Brasília,

foi aprovado o enunciado nº 601, o qual solidificou o entendimento de que “É existente e válido o

casamento entre pessoas do mesmo sexo.” (2015, p 33). 

A justificativa utilizada girou em torno do lento processo evolutivo que o conceito de

família sofreu ao longo do tempo até chegar na contemporaneidade,  situação em que o próprio

Código Civil se deparou com as transformações sociais, culturais e econômicas onde a família atua

e,  em que  pese  a  necessidade  da  adaptação  da  legislação  civil  infraconstitucional  levando  em

consideração as manifestações favoráveis do STF e CNJ acerca do tema, como já exposto nessa

monografia, ainda sim optou o legislador por não incluir, à moldura da norma civil, as construções

familiares  já  existentes,  formadas  por  casais  homossexuais.  As  razões  do  Enunciado  nº  601

completam, ainda: 

A  finalidade  da  lei  não  é  tornar  a  vida  imóvel  e  cristalizá-la,  mas  sim

permanecer  em contato  com ela,  seguir  sua  evolução  e  a  ela  se  adaptar.  O

Direito tem um papel social a cumprir, exigindo que este adeque-se às novas

situações que se apresentam. O novo modelo da família funda-se sob os pilares

da  repersonalização,  da  afetividade,  da  pluralidade  e  do  eudemonismo,

incorporando  uma  nova  roupagem  axiológica  ao  Direito  de  Família.  Sendo

assim, visível é a necessidade de interpretação extensiva do citado dispositivo

legal, tornando aplicável aos casais homoafetivos a celebração do casamento e a

formação do vínculo conjugal. (CJF, 2015, p 34)

Por fim,  com a mudança interpretativa do texto constitucional e do Código Civil pelo

judiciário em seu papel de ativista, aliado aos desdobramentos que tal mutação acarretou em todo o

sistema jurídico brasileiro e, também, na doutrina civilista, o que colaborou para a elaboração do

supracitado Enunciado, apenas foi mais um passo dado para garantir  os direitos adquiridos e a

conquistar,  reduzindo  os  efeitos  negativos  de  interpretações  pessoais  daqueles  que  aplicam  e

manejam o direito, trazendo a devida segurança jurídica aos efeitos do casamento homoafetivo na

sociedade brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A discussão  sobre  o  reconhecimento  jurídico  da  conjugalidade  homossexual  como

espécie de entidade familiar é uma característica notável do levantamento bibliográfico realizado,

visto que tal estrutura de família existe de fato no seio da sociedade brasileira, contudo, sem receber

qualquer tipo de resguardo legislativo.

Mesmo com tanta polêmica surgida a partir da questão inicial do tema abordado nessa

monografia,  o  Direito  Homoafetivo  vem conquistando,  lentamente,  seu  lugar  no  Ordenamento

Jurídico Brasileiro, uma vez nosso Direito está em luta constante para garantir um dos princípios

basilares desse Ordenamento, que é a dignidade da pessoa humana. 

Nosso  Sistema Legal  não  foi  criado  com o  intuito  de  desfavorecer  as  minorias  em

detrimento da maioria,  pelo contrário.  A Legislação de um Estado Democrático,  voltado para a

garantia da isonomia, tem como função proteger quem mais precisa e fazer valer seus direitos, na

tentativa de acabar com estigmas e preconceitos sociais  acerca temas de grande repercussão na

sociedade, como é o caso da União Homoafetiva.

Desde os primórdios do Direito Romano, até o Direito Contemporâneo das Famílias,

temos a  figura  da homoafetividade como um fato  social  presente.  Por  mais  que o conceito de

família tenha se iniciado no modelo patriarcal, sendo formada somente a partir do casamento entre o

homem e a mulher que, por sua vez, era indissolúvel, como o passar do tempo, tal conceito sofreu

uma  grande  mutação,  devido  as  várias  alterações  legislativas  que  ocorreram,  abrangendo

reconhecimento de outros tipos de estruturas familiares. A Constituição Federal, promulgada em

1988, trouxe uma grande quebra de paradigma com relação às estruturas familiares, reconhecendo,

em seu texto constitucional, novos arranjos de famílias, atribuindo um caráter Civil e Constitucional

para a análise do Direito das Famílias. 

A consolidação jurídica desse reconhecimento ficou mais forte ainda quando a questão

foi levada ao Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277 e

da Ação Direta de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132 e julgada de forma procedente

por unanimidade dos Ministros ali presentes. 

O STF acertou ao reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar, ao adotar

uma posição de ativista em face da omissão legislativa acerca do tema, garantindo a igualdade,

liberdade e dignidade previstas na Constituição Federal. A fundamentação dessa decisão trouxe um

ponto primordial nessa discussão: o princípio da igualdade, que, cada vez mais, precisa ser buscado.

 Seguindo essa linha, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão de controle externo

das atividades do Judiciário, aprovou a Resolução nº 175 que recomenda todos os cartórios do país
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a cumprirem a referida decisão do STF, não só realizando a união estável de casais homossexuais

como  também  a  convertendo  em  união  civil.  Aliado  a  isso,  tem-se,  também  a  provação  do

Enunciado nº 601 da VII Jornada de Direito Civil, a qual deu pleno reconhecimento ao casamento

entre pessoas do mesmo sexo, mostrando que,  com todas essas mudanças advindas nas últimas

décadas,  a  doutrina  majoritária  tem  reconhecido  várias  “novas”  entidades  familiares,  que  não

possuíam reconhecimento legal,  visto  que os  princípios  empregados no direito  de família,  com

destaque para o Princípio da Afetividade, assim admitem. 

Ainda  assim,  faz-se  presente  a  luta  diária  depreendida  pela  população  LGBTQIA+

contra diversas formas de exclusão manifestadas pela sociedade, inferiorizando não só as pessoas,

mas também condutas que divergem do padrão heterossexual. Dessa forma, é comum o medo do

estigma “gay”, fazendo com que muitas pessoas não se solidarizem pela questão e/ou exteriorizem

sua orientação sexual, questão aqui compreendida como um conteúdo de direitos fundamentais. 

O reconhecimento da união homoafetiva é uma afirmação da Constituição Federal em

toda sua extensão. Por mais que a Suprema Corte brasileira tenha reconhecido essa união, ela não

deveria jamais ser percebida como um objeto de interpretação conforme à Constituição, mas sim

uma  garantia  firmada  no  próprio  Texto.  Compreensão  diferente  dessa  fere  diversos  princípios

constitucionais, como o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, e não permite que

o indivíduo seja livre para simplesmente ser o que ele é.

Portanto,  à  guisa  de  epílogo,  reconhecer  e  analisar  todo  o  processo  jurídico  de

reconhecimento da conjugalidade homoafetiva faz-se de extrema importância nos dias atuais, pois é

inegável que a nossa sociedade está em constante mudança rumo ao progresso e que o Direito se

adapta a esse processo, trazendo novas visões para questões fáticas que, por mais que careçam de

respaldo legal, existem e precisam ser protegidas pelo Estado Democrático de Direito, uma vez que

a democracia não é, necessariamente, a prevalência da vontade da maioria, mas sim a proteção e

defesa do bem-estar de todos. Tornar esse tema comum ao Direito e “normal” perante a sociedade é

o caminho para combater toda forma de preconceito que, infelizmente, ainda atinge uma minoria

que vem lutando para ser aceita e ter o seu direito de amar, ser amada e constituir sua família.

Talvez, o maior desafio seja, de fato, a reeducação social, pois trazer para debate uma questão onde

está em jogo a dignidade de um ser humano apenas pela sua orientação sexual, é tão absurdo quanto

qualquer segregação por motivos étnicos, de cor ou de crença. Se todos se concentrassem mais em

respeitar e aceitar o próximo independente de suas diferenças e acima de suas crenças e pseudo-

verdades,  o  objeto  desse  trabalho  monográfico  nem  precisaria  ser  estudado.  Nas  palavras  do

músico, cantor e compositor Lulu Santos: “Considerados justa toda foma de amor”. 
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